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OLIVEIRA, Wellington Cardoso de. Juventude, Religião e Poder: Um Estudo dos 
Conflitos Geracionais na Igreja Pentecostal Deus é Amor na Periferia de Goiânia. 
São Bernardo do Campo, 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) – 
Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, Universidade Metodista de São 
Paulo (UMESP). 
 

Resumo 

 
A presente pesquisa, situada no âmbito teórico das Ciências Sociais e 

Religião, linha de pesquisa em Instituições e Movimentos Religiosos, analisa os 

conflitos geracionais na “Igreja Pentecostal Deus é Amor” (IPDA), em regiões 

periféricas de Goiânia. O objeto da pesquisa é o jovem e sua possível influência 

nos processos internos de conflitos geracionais dentro desta instituição. A IPDA é 

um importante ramo do pentecostalismo clássico, com ampla atuação em 

diferentes capitais e cidades brasileiras, e com significativo exercício em regiões 

periféricas de grandes centros urbanos. Além da inserção em território nacional, a 

Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA), tem presença notória em diferentes 

países da América Latina e representantes em todos os continentes. 

Considerando sua existência além do território brasileiro, estima-se que a Igreja 

Pentecostal Deus é Amor, atinja ao número de 136 países, totalizando 11 mil 

templos. O método utilizado na investigação cientifica é a Análise Sociológica, 

para isso privilegia metodologias de entrevistas semi estruturadas e pesquisa 

bibliográfica. A relevância da pesquisa esta na sua intencionalidade de apontar 

fatores novos na compreensão do complexo fenômeno religioso bem como suas 

implicações no cenário religioso da sociedade brasileira. Também é contribuir para 

o debate acadêmico de estudiosos da área da sociologia da religião com o 

interesse em realizar estudos comparativos de conflitos geracionais existentes no 

segmento pentecostal e outras instituições religiosas, bem como do tema 

pentecostalismo  e periferia.  

 
Palavras-chave: Religião, Pentecostalismo, Poder,  Juventude,  Periferia e 

Goiânia. 
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OLIVEIRA, Wellington Cardoso de. Youth, Religion and Power: a study about 
gerational conflicts of Pentecostal Church God is Lovein in Goiânia’s periphery. 
São Bernardo do Campo, 2009. Dissertion (Máster degree in Religion´s science) – 
College of Philosophy and Science of Religion, São Paulo, Methodist University - 
(UMESP). 
 
 

ABSTRACT 

 
 His current research based on the theoretical background of Social Science 

and Religion, resarching line on Institutions and Religious Movements, assess the 

generational conflicts among the members of Pentecostal Church God is Love 

(IPDA), on the peripherical regions of Goiânia. The aim of this research is: Youth 

and its possible influence on internal processes of generational conflicts at IPDA 

within this institution. The interest by IPDA happens by the fact of being an 

important branch of classic pentecostalism, through broad presence in different 

capitals and brazilian cities as well as its meaningful action on peripherical regions 

in large urban centres. Besides this insertion on national territory, Pentecostal 

Church “God is Love” (IPDA) has a meaningful presence in different countries in 

Latin America and representatives in all Continents. It is estimated that this 

presence reaches the number of 136 countries and more than 11 thousand 

temples. The method used in scientific research is the sociological analysis 

methodologies for this privilege of semi structured interviews and literature 

search.The current research finds its relevance on pointing out considerations 

which help on the comprehension of the complex religious phenomenum and, 

implications of the religious scenario on the brazilian society. Also, it contributes on 

academic discussion for those who study the sociological area of religion and want 

to do comparative studies among the generational conflicts existing on pentecostal 

area and other religious institutions as well the theme pentecostalism and 

peripherical areas of the city. 

 

KeyWords:  Religion, Pentecostalism, Power, Youth, Suburb (peripherical areas of 

the city from Goiânia) 
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A interpretação, mais ainda que a informação, nos conta o que uma 
coisa é. Este é certamente o caso da religião. Nenhum fato, nenhum 

dado irá decidir o que ela significa. A religião é um resultado da 
perspectiva, e pode ser vista de ângulos infinitos e opostos. Será 

ela a grande verdade ou a grande ilusão? Ela pode ser encarada de 
dentro com apreço ou de fora com hostilidade. Através de que 

olhos, através de que óculos devemos vê-la? A partir de que 
angulação? E se os crentes têm visões conflitantes, o mesmo 

ocorre com os não crentes. Cada abordagem parece tomar seu 
horizonte como auto-suficiente, habitando um universo todo próprio. 

 

William E. Paden 
(Interpretando o Sagrado) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Inúmeros são os trabalhos que analisam o campo religioso brasileiro e suas 

particularidades. Um dos fatores que chama a atenção na atualidade é o fato das 

pesquisas sobre o fenômeno religioso não estarem circunscritas apenas à área 

das ciências da religião. Nota-se que outras áreas do conhecimento têm se 

interessado em compreender e explicar a religião numa sociedade marcada por 

intensas transformações e, ao mesmo tempo, entender a gênese e a força 

alcançada por esses movimentos. 

 
  A diversidade de trabalhos produzidos por áreas distintas no que se refere 

ao campo religioso e suas particularidades, acontece justamente pelas 

possibilidades que este apresenta. Nas últimas décadas temos visto um aumento 

significativo de grupos religiosos que têm agregado aos seus movimentos uma 

quantidade inigualável de pessoas, países como o Brasil têm até exportado 

diversos movimentos religiosos, inclusive para outros continentes. Como exemplo 

desse fenômeno destaca-se o caso do pentecostalismo em suas diversas feições. 
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 O campo religioso brasileiro e suas particularidades se apresentam como 

desafio aos pesquisadores que se dispõem entender sua dinâmica. O interessante 

é que essa dinâmica não é algo específico de uma única localidade, mas de todo 

território brasileiro. De norte a sul, de leste a oeste, os índices de pessoas que são 

adeptas de um ou que transitam livremente em múltiplos movimentos religiosos, 

tornaram-se consideráveis. A oferta de bens religiosos tem sido atrativa ao ponto 

de possibilitar aos fiéis experiências em diferentes ambientes sem ao menos se 

sentirem incomodados com tal situação. 

 
 Visualizamos na atualidade, uma explosão de novos movimentos religiosos, 

o que torna possível vermos em cada esquina, das regiões metropolitanas, um 

templo o que gera na sociedade a sensação de estar cercada por uma variedade 

de ofertas de produtos religiosos, disponíveis aos indivíduos a qualquer momento 

do dia ou da noite para satisfazer seus desejos e anseios. Esse fato facilita o 

processo de cruzamento das experiências religiosas e de forma simultânea 

enfraquece a noção de compromisso religioso, uma vez que os fiéis têm a sua 

disposição uma gama de produtos religiosos. 

 
 Embora a instalação do segmento pentecostal no Brasil tenha ocorrido há 

praticamente um século, sua presença só passou a ser observada recentemente 

de forma intensificada pelos estudiosos. O número de seguidores do 

pentecostalismo bem como de suas ramificações, elevou-se de modo considerável 

nas décadas 90 (século XX). O pentecostalismo que sempre era conhecido como 

religião de pobres e analfabetos, passou a receber como adeptos pessoas da 
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classe média brasileira, dando uma clara demonstração de significativas 

alterações no discurso e na prática.  

 
 As pesquisas sobre o pentecostalismo no Brasil embora focadas em 

mudanças de cunho comportamental têm considerado igrejas que estão inseridas 

em um contexto televisivo como é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD) e da Igreja Internacional da Graça de Deus. Em muitos momentos, as 

instituições eclesiásticas citadas superam segmentos importantes na configuração 

da religião no Brasil como Assembléia de Deus (AD) e Igreja Pentecostal Deus é 

Amor (IPDA), mesmo quando fontes do IBGE (2000) revelam que esses dois 

grupos têm uma forte atuação na periferia das metrópoles brasileiras,  operando, 

inclusive, em regiões onde outros grupos religiosos não obtém sucesso. 

  
 Não é de hoje que a relação entre religião e periferia urbana se mostra forte 

e revela particularidades. Com toda sua diversidade a periferia apresenta-se como 

um terreno fértil às pregações pentecostais, visto que nesse imenso Brasil não 

podemos falar em periferia, mas sim em periferias, pois as particularidades que 

envolvem cada região não são estáticas, únicas e nem tampouco solidificadas. 

São essas particularidades que possibilitam e desencadeiam o surgimento de 

inúmeras formas de manifestação religiosa. 

 
 Os estudos que envolvem religião e periferia urbana destacam que, nessas 

regiões as igrejas são marcadas por uma relação de sociabilidade entre seus fiéis. 

Dessa forma, criam, mesmo que de forma não intencional, uma rede de 

sociabilidade que insere a comunidade religiosa em um ambiente acolhedor e 
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harmonioso, ao mesmo tempo, de dependência uns para com os outros. Em 

conseqüência disso as igrejas assumem posição de mediadoras de dramas 

familiares, violência, desemprego, dentre outras mazelas sociais que caracterizam 

essas regiões. 

 
 A presente pesquisa, situada na área das ciências sociais e religião, 

privilegia o estudo da Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA) na periferia da 

cidade de Goiânia.  Por outro lado, faz parte de pesquisas ligadas ao Grupo de 

Pesquisa REPAL (Religião e Periferia na América Latina) espaço de diálogo e 

debate sobre religião, tendo como enfoque a periferia das regiões metropolitanas 

e as suas diversas facetas. Na cidade de Goiânia, a maioria dos templos da IPDA, 

concentra-se em bairros de periferia. Como recorte metodológico, a pesquisa foi 

realizada na região leste da capital goiana, mais precisamente em duas filiais da 

IPDA, situadas nos bairros Jardim Novo Mundo e Vila Pedroso.  

 
 Conforme informações colhidas junto ao SEPLAM ( Secretaria Municipal de 

Planejamento) a região leste de Goiânia conta atualmente com 58 bairros e uma 

população de aproximadamente 107 mil habitantes, o que equivale a 10% da 

população goiana segundo dados do IBGE (2000). A região é marcada pelo 

contraste social, pois abriga ao mesmo tempo condomínios fechados de alto 

padrão e bairros formados por posseiros, loteamentos clandestinos e áreas de 

risco, abrigando uma população desprovida de recursos financeiros 

indispensáveis a uma digna vida humana. 
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 Outro elemento que marca a região é o alto índice de violência causado, 

principalmente, pelo tráfico e consumo de drogas, o que acarreta uma enorme 

quantidade de homicídios entre jovens. Segundo Waiselfisz (2004), o crescimento 

de homicídios entre a população juvenil no Brasil sempre foi maior do que a 

população adulta. Em 1993 a taxa de homicídios entre esse grupo era de 33,3%. 

Posteriormente, em 2002, o índice atingiu 41% nas capitais e regiões 

metropolitanas brasileiras. Waiselfisz (2004) apresenta que em Goiânia, 24% dos 

homicídios ocorrem entre jovens com idade entre 15 e 24 anos. Tanto a falta de 

políticas públicas eficientes quanto de projetos de assistência à juventude 

provocam o encontro desses jovens com as drogas e, conseqüentemente, com a 

morte prematura. 

 
O principal objetivo da pesquisa é analisar as mudanças que vêm 

ocorrendo dentro da IPDA, em Goiânia. Para o desenvolvimento da mesma foi 

levantada a hipótese de que essas transformações têm como protagonistas os 

jovens freqüentadores da IPDA, uma vez que os jovens assumem como uma de 

suas principais características, o potencial questionador de valores e estruturas 

institucionais. Desse modo, a pesquisa parte da premissa que os jovens são os 

principais agentes no processo de transformações pelo qual a IPDA tem passado. 

 
Embora o discurso da instituição seja o da continuidade, as transformações 

que vêm ocorrendo podem ser observadas a partir de três pontos. O primeiro 

deles é o uso que a mesma faz da internet para divulgação de seus cultos e 

atividades religiosas. Um site interativo com endereços das filiais, e-mails e 

agendas de lideranças importantes da igreja dentre outras atividades que 
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possibilitam maior dinamismo com os adeptos. No caso da IPDA, em que a 

maioria dos fiéis são pessoas pobres, o uso desse mecanismo pode apontar para 

uma tentativa da instituição em alcançar grupos e segmentos que até então não 

eram contemplados pelo seu discurso.  

 
A segunda mudança visível tem sido a própria estrutura dos templos que se  

apresentam mais modernos que há tempos anteriores. A sede mundial da igreja 

em São Paulo é um exemplo visível, pois constitui uma arquitetura que destoa  

dos templos de outrora. Em Goiânia, tem-se como exemplo a igreja situada no 

bairro Jardim Novo Mundo. Além de uma arquitetura diferenciada de templo, a 

disposição do púlpito da igreja bem como a diversidade de instrumentos 

presentes, distancia o visitante da imagem de uma filial da IPDA. Toda a 

plataforma do altar é baixa, em torno de 10 cm, com espaços livres para 

circulação. No local esperado do púlpito, vê-se apenas uma tribuna com suporte 

para bíblia do pregador e de algumas cadeiras ocupadas por instrumentistas. 

 
Em terceiro lugar podemos destacar as transformações estéticas  

manifestadas tanto na forma de se vestir dos fiéis como nos produtos oferecidos 

pela instituição (CDs, revistas e o próprio site). Observa-se um cuidado maior por 

parte da liderança, com a imagem configurada. Na própria filial onde realizamos a 

pesquisa, encontramos diversos jovens no culto de domingo trajando calça jeans, 

e tênis e, ainda transitando livremente pelo salão. Postura impensável para um fiel 

da IPDA de décadas anteriores. 
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Entre os referenciais teóricos que dão suporte a esta investigação, 

destacamos conceitos valiosos como: categoria social, força social, localização 

social e luta de gerações trabalhadas por Groppo (2000) e Forrachi (1972), 

importantes para uma análise da juventude e suas formas de expressão. Os dois 

autores citados contribuem de forma relevante para esta pesquisa, por nos 

possibilitar o uso de conceitos para compreensão do que denominamos 

“juventude”. 

 
Tanto Groppo (2000) quanto Forrachi (1972) observam que o conceito 

“juventude” foi criado a partir de vários símbolos que são inerentes ao grupo, 

sendo que a própria sociedade se encarrega de nomear as ações que são ou não 

pertencentes a essa categoria juventude. Para os autores, é justamente a 

“localização social” que faz com que haja diferenças geracionais entre um grupo e 

outro, pois são indivíduos que vivem o mesmo tempo histórico, mas que, no 

entanto, estão localizadas socialmente em espaços distintos. 

 
O que nos possibilita entender a situação dos jovens freqüentadores da 

IPDA, quanto aos seus questionamentos em relação à instituição, são os próprios 

conceitos de “força social” e de “luta de gerações” que podem ser observados nos 

confrontos, ainda que indiretos, entre a juventude que a constitui e a própria 

instituição religiosa. Em vários momentos da pesquisa observamos discordância 

ainda que não declaradas, em relação às exigências e normas adotadas pela 

instituição em estudo. 
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As referências sobre periferia serão de suma importância para 

compreensão da pesquisa, por isso, conceitos como “periferia” e “pobreza urbana” 

tomados de Freitas (2008) e também de Marques (2005), serão discutidos no 

interior do trabalho na tentativa de elaboração de uma visão das múltiplas faces da 

periferia. Qualquer análise da periferia deve considerar a pluralidade inerente a 

essa realidade. Os autores apontam para as dinâmicas sofridas pelo espaço 

geográfico nas grandes metrópoles e atenuam as responsabilidades do Estado no 

gerenciamento e divisão desse espaço. Segundo os autores citados acima, há 

uma contradição à medida que é o próprio Estado quem administra o uso desses 

espaços públicos. Sendo desta forma um dos principais responsáveis por legitimar 

bolsões de pobreza nas grandes metrópoles. 

 
Já o conceito de “segregação” tem como referência os trabalhos de Silva 

(2003), Caldeira (2006) e Rolnik (1988). O conceito torna-se pertinente no sentido 

em que nos auxilia na compreensão de como as relações na periferia são 

marcadas pelas diferenças centro/periferia. Regra geral, quanto mais distantes os 

indivíduos estão dos centros urbanos, menos assistência do Estado estes têm, 

além, é claro, da segregação que o local de moradia por si só já atenua. Em 

Goiânia é comum observarmos bairros que carregam o estigma da pobreza e da 

violência no próprio nome, sendo notória a ausência da ação do Estado. É o caso 

das Vilas Papelão, Quebra Caixote, Lobó entre outros bairros da região leste, que 

são exemplos de bairros descritos. 

 
Evidentemente, tal observação não cabe aos condomínios fechados de alto 

padrão existentes na cidade que, mesmo estando longe do centro da metrópole, 
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são dotados de total infra-estrutura para seus moradores que se quer precisam 

cruzar os muros para adquirir produtos necessários ao consumo. Isto reforça a 

desigualdade entre ricos e pobres e, ao mesmo tempo, evidência o processo de 

segregação muito comum nas grandes cidades. 

 
Outros conceitos tomados na pesquisa são os de “associativismo religioso” 

e “inclusão socioeconômica” trabalhados por Lavalle e Castello (2004). No estudo, 

esses conceitos nos auxiliam no entendimento de que o processo de conversão 

dos jovens freqüentadores da IPDA torna-se benéfico, pois os indivíduos aderem a 

uma rede social e participam de práticas associativas onde os convertidos são 

amparados pelos irmãos da igreja no que tange às suas necessidades.  

 
O associativismo religioso pode ser observado não só nas relações de 

inclusão religiosa, mas na inserção que as igrejas possibilitam aqueles que outrora 

se viam desestruturados socialmente. O ato de conversão, mais do que uma 

transformação religiosa, apresenta-se como opção de mudança socioeconômica, 

de inserção social e de reestruturação de vínculos propícios ao ambiente religioso. 

O que explica o fato dos jovens pesquisados continuarem adeptos da IPDA: as 

igrejas representam mais do que uma opção religiosa à medida que apresentam 

respostas as demandas desses jovens.  

 
 Quanto à metodologia utilizada optou-se pela pesquisa de campo, de 

caráter qualitativo. Para tanto, foram usados instrumentos de coleta de dados: 

questionários semi-estruturados aplicados a jovens, entrevistas com lideranças de 

duas igrejas filiais da IPDA na região Leste de Goiânia, e observação participante 
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nos cultos realizados às quartas, sextas e domingos. Sobre os procedimentos de 

coleta de dados, foram entrevistados mais de quarenta jovens da IPDA de 

Goiânia, na faixa etária de 13 a 29 anos.  

 
Para coletas de dados em relação aos pastores da instituição, foram 

aplicadas entrevistas com cinco pastores para termos uma visão da liderança 

sobre a instituição e não apenas dos jovens. A intenção foi obter subsídios para 

análise, compreensão e elaboração da presente pesquisa sobre a IPDA, sua 

relação com a juventude e a periferia. A entrevista com pastores possibilitou um 

confronto entre as idéias apresentadas pelos jovens e a liderança da instituição. 

 
Os resultados da pesquisa estão apresentados em três capítulos. No 

primeiro será apresentado um levantamento histórico do pentecostalismo 

brasileiro, a história da IPDA no Brasil e sua instalação em Goiânia. Sobre este 

último tema, a ênfase recai nos aspectos políticos econômicos e sociais que 

possibilitaram a chegada do pentecostalismo em Goiânia e as bases de sua 

consolidação. Evidenciam-se também elementos constitutivos da periferia de 

Goiânia, suas características e especificidades. 

 
 No segundo capítulo propõe-se é uma análise conceitual de juventude, sua 

relação com a religião e a periferia. As análises desenvolvidas neste capítulo nos 

permitem compreender, de forma pormenorizada, o mecanismo contestador da 

juventude, uma de suas marcas fundamentais, e como este elemento interfere ou 

interage em sua experiência religiosa no campo institucional. Ainda pretende-se 

desencadear discussões valiosas com o objetivo de compreender os jovens 
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freqüentadores da IPDA, e sua relação com possíveis mudanças neste setor do 

pentecostalismo clássico.  

 
Por fim, no terceiro capítulo, as análises, discussões e principais resultados 

da pesquisa de campo, são apresentados utilizando-se de gráficos estruturados 

para melhor visualização dos resultados pesquisados. Neste capítulo, tentamos 

entender como os jovens de duas filiais da IPDA da periferia de Goiânia se 

comportam na atualidade e de que forma isso influencia nas possíveis mudanças 

dentro da instituição, assim como, as formas de administrar possíveis disputas 

geracionais ou até acomodações para que elas não se revelem.  

 
Diante do exposto, destacamos que a realização da pesquisa em uma 

instituição como a IPDA só foi possível pela proximidade do pesquisador com o 

objeto da pesquisa. O fato de o pesquisador ser nativo do objeto pesquisado 

possui duas peculiaridades, uma é a facilidade em obter informações que outros 

pesquisadores não conseguiriam, e o outro é o desafio que o pesquisador terá de 

se distanciar ao máximo de seu objeto de analise uma vez que possui certa 

proximidade com o mesmo. 

 
Embora existam poucos trabalhos sobre essa instituição, pensa-se que 

umas das causas estejam relacionadas às dificuldades encontradas por muitos 

pesquisadores para obtenção de dados consistentes sobre a instituição, além da 

sua pouca disponibilidade para receber esses pesquisadores. Nesse caso, a 

proximidade com o objeto foi relevante, pois abriu caminhos para finalização da 

mesma. Esperamos que a presente pesquisa contribua para o debate acadêmico 
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e as pesquisas do campo das Ciências Sociais e Religião, em particular, nos 

estudos relacionados  ao setor do pentecostalismo clássico, sua relação com a 

juventude e periferia.  
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CAPÍTULO I 

 

 
1. A IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR NA 

METRÓPOLE GOIÂNA  
 
 
 

 

O presente capítulo tem o objetivo de descrever o processo de 

transferência da nova capital, a formação da cidade e a presença da IPDA em 

Goiânia. Considera-se essa descrição importante para entendermos a região que 

está sendo analisada e como se deu seu processo de formação. Discute ainda o 

processo de periferização da capital, fornecendo elementos importantes para 

compreendermos a relação religião/periferia. Bem como são produzidas as 

relações cotidianas em ambientes marcados pelo contraste centro/periferia. 

 

 

1.1 . De Goiás a Goiânia: desafios de uma nova capital 

 

O processo de fundação da cidade de Goiânia deu-se num período que 

marca a historiografia brasileira, pois sucede a Revolução de 1930 e a Marcha 
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para o Oeste. Historiadores goianos como Morais (2003) e Borges (2000) 

observam que, a criação da cidade de Goiânia teve nesses dois acontecimentos 

seu maior incentivo. Conforme afirma Borges (2000), esses conhecimentos foram 

essenciais para consolidação do plano de construção e transferência:  

 
A construção de Goiânia foi o fato mais expressivo dentro do projeto de 
modernização implementado pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira com 
apoio do Governo Federal. A transferência da capital para o centro mais 
dinâmico da economia regional atendia os interesses das novas forças 
econômicas e políticas emergentes e reforçava o mito da conquista do 
Oeste, bem como da criação do “Novo Brasil”. (p. 73) 

 

A cidade foi sendo ponto de partida para consolidação do plano de 

expansão da região central do Brasil que até então se mostrava tímida em matéria 

de crescimento. Embora os rumores da criação de uma nova capital tenha existido 

em períodos anteriores a 1930, sua concretização só ocorrera pós Revolução, vez 

que antes desse acontecimento o ambiente político não era propício para a 

transferência da capital. Além de existirem forças políticas contrárias a qualquer 

projeto que fizesse referência a mudança da capital. 

 
A Revolução de 1930 representou, para a política brasileira, a ruptura entre 

a República Velha e a Nova República. O movimento marca não só a alternância 

de um grupo político no poder, como a ascensão de uma nova mentalidade na 

política brasileira de construção de uma economia forte, do resgate do social e da 

ordem financeira do país. Na República Velha, tinha-se o predomínio do 

coronelismo e do cerceamento via voto cabresto do direito democrático do voto.  
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Essa forma de fazer política, embora alicerçada em troca de favores desde 

1889 com a Proclamação da República, terá seus momentos finais na década de 

1920, e seu sepultamento com a Revolução de 1930. Este movimento foi 

responsável direto por inserir uma nova mentalidade política à sociedade, até 

então marcada pela hegemonia paulista e mineira, onde todas as decisões 

políticas administrativas passavam por esses dois pólos. 

 
 Antes da fundação de Goiânia, a capital do estado de Goiás se localizava 

na cidade com o mesmo nome no mato grosso goiano. A importância da cidade de 

Goiás no cenário nacional durou enquanto sua economia aurífera estava em alta. 

Com a decadência do ouro no final do século XIX, a cidade deixou de ser viável do 

ponto de vista econômico. A capital estava em uma região geograficamente de 

difícil acesso e distante de dois importantes centros de produção que estavam 

nascendo no estado, às regiões sul e sudeste.   

 
Por outro lado, Goiás permaneceu isolado das outras grandes regiões 

brasileiras por muitos anos, principalmente pela falta de investimento e 

desenvolvimento da região Centro Oeste que, até então, não se destacava a não 

ser pelas minas auríferas que possuía, mas que em meados de 1930 já havia 

entrado em crise. Até a década de 1930, a região centro oeste do Brasil, em 

especial Goiás, estava à margem das decisões nacionais por não representar 

tanta importância no contexto brasileiro.   

 
Um dos efeitos políticos da Revolução de 1930 no Brasil foi a ascensão ao 

poder de grupos políticos que antes estavam à margem da administração pública. 
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No estado de Goiás, esse episódio, tira de cena a oligarquia da família Caiado e 

possibilita a ascensão de outros grupos políticos, que até então representavam  

oposição ao poder e que se mostravam distantes das decisões administrativas do 

Estado. Não por que fossem desinteressados com o processo, mas sim pelas 

condições políticas do momento que não eram favoráveis aos oposicionistas.  

 
 O novo grupo político que assumiu o poder em Goiás após a Revolução, 

tinha como proposta romper com as idéias dos antigos governantes impondo um 

novo ritmo de administração no estado, até então desconhecido no cenário 

nacional. Ademais as dificuldades de transportes e a situação geográfica da antiga 

capital, constituía empecilho para que houvesse um crescimento do Estado, em 

especial, da antiga capital que continuava na condição de periferia no cenário 

nacional.  

 
Uma das formas utilizadas para extinguir com a ideologia da República 

Velha no estado foi a idéia de se criar uma nova capital no centro oeste brasileiro 

que se apresentaria como ponto de convergência de distribuição em nível 

nacional.1 Além do mais, ia de encontro com os interesses do novo presidente e 

de suas propostas de governo. Um ideal desenvolvimentista e de interiorização do 

Brasil em direção a região central que, até então, mostrava-se estagnada em 

relação às outras regiões brasileiras.  

 
                                                 
1 “o projeto de ocupação da região Oeste do país foi um dos grandes incentivos para o surgimento 
da cidade de Goiânia. Dele veio muito do apoio federal necessário para as obras da nova capital. 
Pois a construção de uma nova capital em Goiás era visto como algo que auxiliaria no crescimento 
do país. Foi com essa expectativa que o governo decidiu apoiar, mais incisivamente, o plano de 
construção da nova capital”. In: MORAIS, Itelvides José de. O protestantismo pentecostal em 
Goiânia; de 1970 a 2000. Dissertação de Mestrado em História. Goiânia: UFG, 2003 p. 98. 
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Borges (2000) argumenta que as transformações econômicas que 

ocorreram em nível nacional, após a década de 1920, (século XX) com a crise do 

café, reordenou a distribuição espacial das atividades econômicas no Brasil e 

reestruturou o espaço agrário nacional possibilitando um crescimento “para 

dentro” dos estados brasileiros. Ao mesmo tempo, estruturou a economia desses 

estados. 

 
As discussões em torno da mudança da capital era incontestável do ponto 

de vista econômico. Segundo Silva (2001), “em 1863, Couto Magalhães, um dos 

presidentes da província de Goiás, já afirmava que a decadência da capital era 

evidente e contristadora”. Os rumores de mudança da capital ganharam mais 

impulso e força como dito anteriormente, com a Revolução de 1930. A presença 

de Getúlio Vargas no poder possibilitou a ascensão de forças políticas que se 

encontravam em situação de acomodação em várias partes do Brasil. Em Goiás a 

nomeação de Pedro Ludovico Teixeira como interventor constituiu um destes 

impulsos, pois o mesmo era representante direto da oposição no estado e ainda 

um dos defensores da transferência da capital.  

 
A mudança da capital não aconteceu de forma pacífica, houve protesto 

principalmente, dos grupos opositores. Dentre estes, estavam os moradores da 

cidade de Goiás que se viam prejudicados com a transferência, por acreditarem 

que perderiam prestígio como também arcariam com todos os custos advindos do 

mesmo. Por outro lado, havia aqueles que viam nesse projeto, apenas gastos a 

mais do que o estado tinha condições de arcar.     
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     Morais (2003) observa que a transferência da capital, por um lado, 

valorizaria a região onde esta seria instalada, gerando crescimento e 

desenvolvimento econômico para o local; por outro, produziria prejuízos 

econômicos para a região da antiga capital, fazendo com que os ganhos de uma 

parte do Estado fossem anulados. Isto porque os custos da empreitada seriam 

grandes. 

 
Pedro Ludovico Teixeira, em relatórios enviados ao presidente Getúlio 

Vargas, buscava enfatizar as mudanças que o novo grupo político vinha 

implantando no Estado, insistindo com a necessidade da transferência. Dentre os 

motivos apontados pelo interventor, estava a posição geográfica da cidade, 

localizada em uma região de vale, além de vários problemas sanitários, inclusive a 

dificuldade de construir na cidade a rede de esgoto em razão do seu solo rochoso. 

Os relatórios chamavam atenção ainda para a questão climática, pois a baixa 

latitude da cidade elevava suas temperaturas, prejudicando assim o 

desenvolvimento de algumas atividades comerciais indispensáveis para uma 

capital que precisava ser competitiva e atraente. 

 
Somando a todas essas justificativas, salientamos que a remoção da capital 

criaria um ambiente propício para afirmação de uma nova mentalidade política, 

coerente com o projeto desenvolvimentista adotado pelo governo Vargas. 

Construir uma nova capital no centro oeste brasileiro traria ao cenário político, 

sentimento de inovação e de progresso, revelando um governo dinâmico e de 

ação.  E ainda destacamos que uma nova capital auxiliaria no processo de 

crescimento do país marcado por elementos comuns nas políticas modernistas 
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adotadas pelo Estado Novo e que eram essenciais para se estabelecer ideologias 

desse período. 

 

 

1.2. Goiânia Hoje: de cidade pacata à metrópole 

 

 Os fenômenos migratórios marcam o crescimento das grandes cidades no 

século XX. No Brasil tal fenômeno fica evidente quando observamos que grandes 

metrópoles estão surgindo rapidamente e, conseqüentemente, os problemas 

advindos desse crescimento. Não podemos pensar que tal situação vem 

ocorrendo de forma isolada, porém estão ligadas ao próprio contexto econômico, 

social e demográfico brasileiro.  

 
Como uma das capitais brasileiras, que tem absolvido nos últimos anos 

uma quantidade significativa de imigrantes, Goiânia não está fora do contexto 

nacional, quando o assunto são os movimentos migratórios brasileiros. Dados 

recentes divulgados pelo ON-habitat 2008/2009, elegeram a cidade de Goiânia 

como sendo a mais desigual da América Latina e do Caribe. E que a distância 

entre ricos e pobres se acentuou nas últimas décadas nessa cidade, reforçando 

situações de exclusão, desemprego e falta de moradia. 

 
 Segundo estatísticas do IBGE (2000), Goiânia é atualmente uma das 

capitais brasileiras que mais cresce. A cidade há tempos superou a marca de um 

milhão de habitantes, o dobro do que previa seu projeto original. Todo esse 
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crescimento acima da média nacional, não acontece de forma isolada, mas 

impulsionada, principalmente pela presença de migrantes na capital e em sua 

região metropolitana. De acordo com Gomes (2007), foi dessa forma que se deu a 

configuração diversificada na formação populacional da capital e de seus bairros; 

 
Pelos dados populacionais do IBGE, nota-se o forte crescimento da 
população do município de Goiânia, que desde o início se notabilizou por 
congregar seus habitantes na área urbana. Fato que pode ser explicado 
pelo fluxo migratório, que é grande responsável pelo crescimento. Esses 
imigrantes eram, em sua maioria, provenientes da zona rural do próprio 
estado que passava a partir da década de 1960, por uma intensa 
modernização na tecnologia de produção agrícola. ( Gomes 2007 p.33) 
 

 A presença de imigrantes em Goiânia pode ser notada desde sua fundação, 

isto porque os primeiros imigrantes da capital eram operários que vinham trabalhar 

na sua edificação concebendo nessa empreitada não só a oportunidade de 

trabalho, como também a possibilidades, de alcançarem uma melhor qualidade de 

vida. Ao longo de seus setenta e cinco anos, diversos fatores contribuíram para 

que a cidade receba todos os anos uma leva considerável de migrantes. Neste 

sentido, ao analisar a composição populacional da capital, Gomes (2007) observa 

que; 

 
Goiânia ultrapassa a marca de um milhão de habitantes e aumenta seu 
poder de atração. O fluxo migratório se intensifica principalmente por 
deslocamentos vindos do Norte (notadamente do recém criado Tocantins) e 
Nordeste (destaque para Maranhão e Bahia. (p.29) 
 

 Notamos então, que as diferenças na distribuição de renda entre ricos e 

pobres na capital, são decorrentes justamente do processo de levas migratórias 

que se intensificaram em Goiás nas décadas de 1970 e 1980. Desse modo, 
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observa-se o fortalecimento das disparidades sociais criando na capital bairros 

nobres e sofisticados em detrimento de verdadeiros redutos de pobrezas. 

 
Pesquisadores goianos como Morais (2003) e Palacin (1994), observam 

que desde sua fundação, o crescimento populacional da cidade sempre esteve 

acima da média nacional. Para se ter uma noção, jornais como Diário da Manhã 

(24/10/1983), já registrava o alto índice de migrantes em Goiânia e alertava para o 

fato de ser uma das capitais brasileiras com maior número destes. Tudo isso 

embalado pelo baixo custo de vida, além de ser uma capital em crescimento e 

possibilidades profissionais. Tornando-se uma atração a mais para pessoas que 

se aventuravam por aqui em busca de moradia e acesso profissional. 

 
 Se nas primeiras décadas de existência, a nova capital recebia migrantes 

em sua maioria em busca de trabalhos oferecidos na construção civil, na década 

de 1980, os fatores de atração para a capital são outros e ocorrem, 

principalmente, incentivadas pelas políticas de moradia adotadas pelos governos 

da época. Os projetos vinculados à questão da moradia, consistiam em assentar 

famílias de baixa renda e, em seguida, doar lotes de terras àqueles que não 

possuíam lugar para morar.  

 
A dicotomia centro/periferia, com esse tipo de política adotada pelo Estado 

evidenciou de forma mais acentuada o processo de segregação espacial na 

capital à medida que promoveu o afastamento dos moradores de baixa renda, das 

regiões centrais, obrigando-os a morar nas regiões mais afastadas da cidade. Por 

outro lado, tais medidas registraram nitidamente as fronteiras entre centro e 
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periferia, ricos e pobres e ainda intensificou as disparidades conduzindo a cidade 

a um crescimento social desigual, reacendendo discussões sobre a função do 

Estado na legitimação da pobreza. 

 
 Sem qualquer estudo detalhado ou planejamento sistemático muito desses 

assentamentos se tornaram bairros com enorme contingente populacional, o que 

contribuiu para que a maioria seja recordista em assassinatos e roubos dentre 

outras formas de violência comuns em regiões mais afastadas. Além de servirem 

como moeda de troca para uma elite política que baseia suas ações em políticas 

assistencialistas, paternalistas e populistas. Criando situações de dependência 

econômica e relações de subordinação aos interesses dominantes.   

 
Gomes (2007) observa que os conjuntos e assentamentos populacionais se 

configuram como instrumento de segregação e não de inclusão, visto que seus 

moradores estão separados de vários benefícios oferecidos pelo Estado, dentre 

eles, segurança pública e transporte. O que coloca as pessoas beneficiadas com 

esses programas em situações de extrema necessidade e carência, vez que ao se 

tornarem assentadas, só recebem um pedaço de lona preta para fazer suas 

barracas em meio à poeira e mato.  

 
 A formação dos bairros da região leste de Goiânia deu-se a partir de 

doações de terras e “invasões” advindas de pessoas que não tinham moradia no 

momento. Grande parcela populacional proveniente de outros estados foi atraída 

pela idéia divulgada de que em Goiânia eram distribuídos lotes sem ônus. Por 

esse motivo, muitos se arriscaram em vir para o Estado na esperança de obter 
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local para residir. Gomes (2007) adverte que um dos principais problemas 

provenientes desses assentamentos é que estes são construídos com fundamento 

no discurso de solidariedade. No entanto, o discurso utilizado acoberta os 

verdadeiros interesses do Estado de segregar e afastar ainda mais, as classes 

menos, favorecidas da região central das capitais. Por trás do discurso populista 

observa-se, nada mais nada menos do que intenções de deter em regiões pré 

determinadas, àqueles que não têm ou exercem poder econômico e tampouco 

não fazem parte do processo de urbanização da capital.   

 
 A partir de 1990, Goiânia continuou recebendo um intenso fluxo migratório 

de pessoas, não só atraídas pelas promessas de lotes, como também pela 

tentativa de conquistar uma colocação no mercado de trabalho. A década de 1990 

marca um momento de consolidação da economia goiana e a instalação na região 

metropolitana de grandes empresas, tanto da área de construção civil como do 

ramo de confecção e de indústria, o que, futuramente possibilitou a criação de 

inúmeras vagas de trabalho impulsionando ainda mais o processo migratório para 

a capital.  

 
 Se o ritmo de crescimento populacional de Goiânia sempre esteve acima da 

média, não podemos esquecer que a expansão da cidade se dá na mesma 

proporção. Na década de 1980, a região leste possuía pouco mais de 20 bairros e 

atualmente conta com mais de 60. Observa-se que em duas décadas dobrou-se o 

número de bairros da região bem como de sua população. A grande quantidade 

de bairros nessa região, aliada ao processo de urbanização desordenado, perfilou 

situações propicias para que a região se firmasse como uma das mais carentes e 
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violentas da capital, como observado em reportagens do jornal O Popular 

(14/07/1995).  

 
 Pela grande quantidade de migrantes que recebe desde sua criação, 

Goiânia pode ser considerada uma cidade fronteira. Morais (2003) observa que 

“as fronteiras são locais por excelência em que os valores, caminhando com os 

seres humanos, se encontram e trocam influências”. É nelas que o diferente tem 

possibilidade de ser aceito podendo expor suas idéias e valores. Ainda sobre 

cidades fronteiras, Babha (2000) explica que o conceito evidenciado ultrapassa a 

idéia de espaço geográfico, pois, segundo o autor é nos locais de fronteiras que os 

indivíduos têm possibilidades múltiplas de criar e recriar. Em relação a este 

aspecto Morais (2003) salienta: 

 
O grande número de valores culturais em cruzamento na nova capital, 
aliados à perda de referência de valores já arraigados, permitia que 
pudessem surgir espaços para penetração do diferente. Nas fronteiras os 
pontos de referência são menos cristalizados e nítidos. Ali são locais de 
indecisão, e as certezas das posições assumidas nas regiões distantes das 
fronteiras não são nelas tão constantes. ” (2003 p. 95). 

 

 As fronteiras seriam portais que separam dois mundos diferentes onde as 

idéias e valores estão em efervescência. Nas cidades consideradas fronteiras, as 

possibilidades de criação de idéias e valores são maiores que em outros lugares. 

Devido à perda de suas raízes os migrantes se tornam fragilizados 

emocionalmente, pois estão desarraigados de suas origens, estando mais 

sensíveis a novas experiências, que germinam justamente no cruzamento das 

diferentes vivências que a fronteira possibilita.  

 



 36  

 É no meio de toda essa heterogeneidade que surgem diversos bairros da 

periferia de Goiânia. Segundo Morais (2003), é nesse contexto da cidade que o 

pentecostalismo achará um ambiente propício para sua expansão na capital, 

expondo o que as pesquisas têm apontado: esse movimento religioso tem, na 

periferia, sua maior área de atuação. Nos mapas abaixo é possível visualizar o 

município de Goiânia e sua região metropolitana. Observemos: 

 

 

Mapa 1 - Município de Goiânia.  Fonte: www.observatoriogeogoias.com.br/  
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Fonte: Prefeitura de Goiânia: Secretaria Municipal de Obras; SEPLAM / DPSE. 
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Fonte: Prefeitura de Goiânia: Secretaria Municipal de Obras; SEPLAM / DPSE. 
 
 
 
 
 



 39  

1.3. Pentecostalismo no Brasil: a IPDA no cenário nacional 

 

 A história do pentecostalismo no Brasil tem seu inicio em 1910 e 1911 com 

a chegada das Igrejas Congregação Cristã do Brasil e Assembléia de Deus. 

Apesar de estarem em terras brasileiras, seus fundadores são de origem sueca e 

norte americana. Diversas classificações são utilizadas para identificar o 

pentecostalismo brasileiro. Apesar dessa gama de classificações, em alguns 

casos, corre-se o risco de não ser suficiente para identificar determinados grupos, 

justamente pela complexidade que se tem de estudar os movimentos pentecostais 

brasileiros. Uma das causas mais defendidas é o fato de ser híbrido o 

pentecostalismo brasileiro, que agrega à sua forma de manifestação, inúmeras 

características do catolicismo como de religiões de origens afro-brasileira. 

 
 Um conceito muito utilizado nos estudos recentes é o de Freston (1994) que 

divide o pentecostalismo brasileiro fundamentado na teoria das três ondas de 

David Martin. A teoria das três ondas foi utilizada no final do século XIX nos EUA, 

para distinguir os três movimentos religiosos de maior proporção naquele país, 

sendo o puritanismo, o metodismo e o pentecostalismo.2 A história do 

pentecostalismo brasileiro firmar-se-ia em três momentos, sendo que o primeiro 

com a Congregação Cristã no Brasil e Assembléia de Deus estariam na primeira 

onda por constituir o primeiro grupo a chegar no Brasil (século XX). A segunda 

                                                 
2 A primeira onda, nos anos 10, é o momento da origem mundial e expansão do pentecostalismo 
para todos os  continentes. No Brasil, a recepção inicial é limitada constituindo menos, de 10% dos 
protestantes de missão, excluindo os luteranos, em 1930. FRESTON, Paul. Breve Histórico do 
Pentecostalismo no Brasileiro. In. Nem anjos nem demônios: interpretações sociológicas do 
pentecostalismo. Alberto Antoniazzi..{et. AL.}.  Petrópolis, RJ; Vozes, 1994. 
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onda seria composta por igrejas como Evangelho Quadrangular, O Brasil Para 

Cristo e Igreja Pentecostal Deus é Amor surgidas após a década de 1950. A 

terceira onda comportaria igrejas surgidas após a década de 1970, como a Igreja 

Universal do Reino de Deus e Renascer em Cristo. 

 
 Outra classificação muito utilizada é a feita por Mendonça (1989) que 

identifica como pentecostalismo clássico as primeiras igrejas pentecostais por 

serem as responsáveis pela inserção desse movimento no Brasil. Já as igrejas 

que seriam de segunda e terceira onda, de acordo com o autor, são denominadas 

“agências de cura divina”, fazendo referência aos cultos e pregações divulgados 

nessas instituições, que enfatizam a cura de doenças.  

Ao denominá-las de agências de curas divinas, Mendonça faz referência a 

uma clientela flutuante e descompromissada o que não se adéqua a IPDA, pois 

ela tem rol de membros próprios, como forma de controle e organização de seus 

fiéis. 

 
 Bittencourt (2003) ao analisar a história do pentecostalismo brasileiro, 

utiliza-se das seguintes nomenclaturas: “clássico” para as primeiras igrejas 

pentecostais, pois segundo ele, ao optar por essa classificação estaria fazendo 

uma referencia não só a origem como ao fato dessas igrejas não permitirem 

expressões sincréticas e se considerarem representantes diretas do 

pentecostalismo; e “pentecostalismo autônomo”, atribuído as igrejas surgidas após 

1960 por não terem saído diretamente do pentecostalismo clássico. 
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 Classificar o pentecostalismo é tão complexo quanto estudar suas diversas 

formas e mutações. Dentre as várias definições que podemos utilizar, a de Freston 

(1994) é a que melhor caracteriza o objeto estudado, no caso a IPDA. No meio 

acadêmico a IPDA é conhecida por estar no rol das primeiras pentecostais 

surgidas no Brasil, fundada por um líder brasileiro. O início de suas atividades no 

país acontece em um momento marcado por intensas disputas políticas 

decorrentes do regime militar. 

 
 A Igreja Pentecostal Deus é Amor foi fundada em 03 de junho de 1962 pelo 

paranaense David M. Miranda. De acordo com a biografia do líder a igreja teve 

início com ele, sua mãe e sua irmã Aracy Miranda. A missão de criar a IPDA, de 

acordo com relato do próprio líder veio após um momento de intensas orações, 

onde uma voz lhe apareceu dizendo para que não temesse, anunciando-lhe assim 

que teria uma grande obra para realizar por seu intermédio.  

 
         Nota-se que o surgimento da IPDA, não se difere de outros grupos 

religiosos. Queiroz (1957) observa que o processo de início de um movimento 

religioso acontece sempre após o seu líder, espiritual receber uma revelação. O 

que pode se dar através de uma mensagem entregue por um anjo ou de um 

acontecimento marcante, como um acidente ou perda de ente querido. No caso da 

IPDA, seu líder enfatiza que recebeu uma revelação de Deus e que este o 

orientou a realizar a empreitada de fundar uma igreja. 

 
  Um dos primeiros templos da Igreja foi instalado na Rua Conde de 

Sarzedas, em São Paulo. Atualmente a sede mundial da IPDA está localizada na 
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Avenida do Estado N°.4568, Parque D. Pedro I em São Paulo, tendo capacidade 

de acolher mais de 60.000 pessoas. A IPDA tem ainda templos espalhados em 

vários países do mundo. No site da igreja (www.ipda.com.br) pode ser observadas 

fotos e informações, além de contar ainda com a visualização de seus 

representantes em todos os continentes.  

 
 Até o final de 2002, a sede mundial da IPDA funcionava nesse mesmo 

local, num antigo galpão, sem qualquer infra-estrutura para os fiéis que vinham de 

diversas partes do Brasil para os cultos e reuniões que aconteciam ali. Nesse 

mesmo ano, as atividades que aconteciam nesse templo, foram transferidas 

provisoriamente para as instalações de um antigo galpão adquirido pela igreja e 

que, anteriormente, pertencia à empresa Fiat. Localizado na mesma Avenida do 

Estado, na altura do n° 5000, o templo provisório f uncionou por quase três anos 

como templo sede. Durante esse período as obras de construção podiam ser 

vistas pelos que passavam na região, pois chamava atenção pela dimensão 

arquitetônica. Hoje, após a inauguração do novo templo, algumas atividades ainda 

são realizadas no templo provisório. 

 
   A inauguração do novo templo marca uma época nova para a IPDA que, 

até então, não se destacava pela arquitetura de suas edificações, mas pela falta 

delas. O novo templo, diferente do anterior, oferece aos fiéis estrutura mais 

adequada. No primeiro templo era comum nos dias de festejos da igreja, 

principalmente nos meses de junho e dezembro, encontrar filas enormes nos 

poucos banheiros ali instalados. Não havia sequer bebedouros de água e os 
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diversos ônibus, que vinham de vários lugares, ficavam espalhados por toda 

vizinhança próxima ao templo. Além dos transtornos causados nas imediações, 

pelo excesso de ônibus, alguns fiéis armavam suas barracas nas calçadas dos 

prédios e das residências vizinhas, quando não dormiam nas poltronas. Nos 

horários de almoço era comum ver fogões nas calçadas e fiéis preparando 

refeições ao relento.  

 
  O novo templo é conhecido entre os fiéis e suas lideranças de “templo da 

glória de Deus”; sua inauguração se deu no primeiro dia do ano de 2004 e foi 

marcada por uma festa com a presença de várias excursões, de inúmeras cidades 

brasileiras e até do exterior. A presença desse templo na região chama atenção 

principalmente por quem passa pela região de metrô ou de carro, pois de longe é 

possível percebê-lo. A edição da Revista Veja de 05/12/2007 trás como destaque 

a seguinte reportagem, “Os templos espetáculos” enfatizando a presença no 

centro de São Paulo, de megas templos, dentre eles, o da IPDA. 

 
Um dos principais meios de comunicação pertencentes à IPDA para 

transmissão de seus cultos e prática do proselitismo é o rádio com o programa  “A 

Voz da Libertação”. A igreja conta com uma rede de emissoras que permite a 

divulgação simultânea dos cultos realizados na sede mundial para diversas partes 

do mundo, com tradução concomitante para a língua onde está sendo recebido o 

programa. Aos domingos, esses cultos são feitos com o líder fundador da IPDA, 

David Miranda que, mesmo com idade avançada, chega a fazer pregações que 

duram de três a quatro horas.  
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As programações transmitidas pelas rádios que compõem a cadeia “Voz da 

Libertação”, como são chamadas as emissoras pertencentes à IPDA, são 

padronizados e rigorosamente fiscalizadas para que não saiam dos moldes 

estabelecidos pela liderança. Os testemunhos de “graças” alcançadas na igreja 

são gravados, transmitidos e retransmitidos várias vezes ao dia. Inúmeros fiéis 

fazem promessa de que se receberem a graça que tanto querem, irão até uma 

das emissoras gravar o testemunho. Durante as programações, são anunciadas 

as campanhas realizadas nas igrejas, dando ênfase maior aos cultos que 

acontecem nas igrejas sedes de cada cidade. As transmissões dão atenção aos 

fleches de cultos de exorcismos, de curas e pregações. Um claro apelo aos 

ouvintes para que visitem a IPDA. 

 
  Diferentes de outras emissoras evangélicas, as pertencentes à IPDA são 

exclusivas e não abrem espaço para outros grupos evangélicos. Nas cidades onde 

a igreja não tem emissora própria são locados horários em rádios particulares. Já 

às que são próprias, transmitem programações da IPDA vinte e quatro horas por 

dia, sendo única exceção os programas reservados aos horários políticos, os 

pronunciamentos presidenciais obrigatórios e o do programa “A Voz do Brasil”. 

Outra característica dos programas da instituição em estudo é que os locutores 

são membros da igreja. Como seus fiéis, em sua maioria, são formados por 

pessoas sem muita instrução, freqüentemente é possível notar deslizes da língua 

portuguesa na fala dos apresentadores do programa.  

 
  Como em outras instituições religiosas, aos membros da IPDA são 

impostas algumas normas que podem ser observados no RI (Regulamento 
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Interno) da instituição como não ter TV, não ir a clubes, não praticar esportes, 

atividades comuns no mundo secular. Apesar de ser proibido aos membros 

possuir TV, não lhes é proibido ter computador e acesso a internet. Contraditório 

uma vez que com a internet os fiéis podem ter acesso a várias opções de 

conteúdos, que em determinados momentos podem tornar-se mais nocivos que 

programações da TV. Apesar de não haver no site da igreja informações sobre a 

quantidade de fiéis que formam o rol de membros da instituição. Reportagem da 

Revista Veja de 03/07/2002 edição n° 1758 com o tit ulo ”A nação evangélica” 

divulgou que em 1991 eram pouco mais de cento e setenta mil fiéis; já em 2001, 

esse número teria subido para setecentos e cinqüenta mil. Se houver mantido a 

média de crescimento, estima-se que atualmente ultrapasse a casa de um milhão.  

 
  A estrutura organizacional da IPDA ainda se apresenta de forma fechada. 

Isto porque, apesar de sua administração ser composta por uma diretoria de doze 

componentes, a palavra final sobre as decisões sempre recai sobre o líder David 

Miranda. Entre seus adeptos, David Miranda, exerce prestígio e possuí influência 

sobre as decisões de seus fiéis. Segundo Weber (1971), essa seria uma das  

características de um líder carismático. Este lado carismático fica evidente quando 

qualquer membro da igreja se refere à pessoa do líder, este é sempre colocado 

como uma autoridade inquestionável, cabendo sempre a ele a última decisão.  

 
  A IPDA tem atualmente templos espalhados por todos os estados 

brasileiros. Sua maior área de influência fica nas regiões periféricas das capitais 

brasileiras. Pesquisas do IBGE (2000) apontam para uma presença considerável 

da instituição nessas regiões, onde também estão seus freqüentadores. Essa  
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perspicácia presença contribui para que ela esteja entre uma das igrejas 

pentecostais com maior penetração em regiões menos favorecidas. Nessas 

regiões, as igrejas são administradas, em sua maioria, por pessoas com baixo 

grau de escolaridade e, geralmente, da própria comunidade que ao se 

converterem, tornam-se obreiros da instituição.   

 
   Os freqüentadores da IPDA são, em sua maioria, trabalhadores 

assalariados. Em nossa pesquisa de campo observamos nos templos uma 

presença esmagadora de mulheres, em alguns locais elas são as responsáveis 

por gerir e administrar a igreja. O número de jovens e de crianças que freqüentam 

as igrejas varia de acordo com a região. Um número considerável dos jovens que 

participaram da pesquisa é formado por jovens que cresceram na igreja. Por 

causa da influência de familiares muitos tem um vínculo com a instituição há 

algum tempo.    

 
 Nas igrejas onde há uma quantidade significativa de jovens, há um dia 

especifico para os cultos destinados a esta faixa etária, podendo em algumas 

regiões ser aos sábados ou em outras aos domingos. Esses cultos diferentes dos 

tradicionais realizados no decorrer da semana costumam priorizar mais espaços, 

aos cânticos, com playbacks, com instrumentos como teclados, guitarras, 

contrabaixo e violão.  

 
Essa distinção entre culto jovem parece fazer um recorte entre um grupo e 

outro. Nos cultos observa-se nitidamente a ausência de pessoas mais maduras. 

Por outro lado, os jovens se sentem livres para expressarem suas diversas formas 



 47  

de cultos, apesar de não poderem ultrapassar muito as regras da instituição. 

Percebe-se que a atuação dos jovens dentro da IPDA, configura-se como um 

papel secundário, apesar disso os jovens freqüentadores criam caminhos 

alternativos próprios para confrontar mecanismos de coação adotados pela 

instituição, como a proibição de práticas de esportes, de namoros e até a 

liberdade de se comunicarem entre si. (ver gráfico 18 e 25) 

 

 

1.4. A Presença da IPDA na Periferia de Goiânia 

 

 A história da IPDA em Goiânia começa no final da década de 1970 e início 

da década de 1980. O primeiro templo funcionou por pouco tempo na Avenida 24 

de Outubro, no bairro de Campinas, onde permaneceu por aproximadamente três 

anos. Desde sua instalação naquele local, a igreja já recebia um número 

significativo de pessoas de diversos bairros da capital. Os cultos de libertação e de 

cura eram os mais freqüentados por diversos tipos de pessoas. Apesar de 

instalada em um bairro popular e com um fluxo grande de pessoas, a direção da 

igreja optou por transferi-la dali para um salão mais amplo na região central. 

 
 O novo endereço se situava na Av. Alfredo Nascer, no bairro Central, 

próximo da estação rodoviária, um local privilegiado e estratégico. Nesse local, a 

igreja permaneceu por mais de vinte e cinco anos, período suficiente para adquirir 

não só o terreno de sua localização como de outros prédios de sua área lateral. 

Os cultos da IPDA chamaram atenção da população goiana, principalmente pelo 
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trânsito constante de pessoas na região. Moradores de áreas comerciais próximas 

lembram que por diversas vezes a Avenida foi interditada para realização de 

cultos com lideranças da igreja, como David Miranda Filho. Oliveira. 

 
  Atualmente a IPDA localiza-se na Av. Independência num galpão alugado 

a 1 km do antigo endereço. Uma das grandes dúvidas dos próprios fiéis da igreja, 

tem sido sobre os motivos que levaram a transferência da igreja para um galpão 

alugado em 2007, sendo que o salão do antigo endereço é próprio e tem toda 

infra-estrutura necessária de um templo religioso. Não há entre os membros da 

IPDA, sede de Goiânia, um consenso sobre o porquê da mudança do templo da 

Avenida Alfredo Nascer para um templo alugado. Enquanto alguns afirmam que a 

mudança deveu-se a disputa familiar, outros afirmam que o verdadeiro motivo 

seria o grande número de reclamações dos vizinhos aos barulhos causados pela 

igreja.  

 
 O crescimento da Instituição em Goiânia deu-se justamente no período em 

que a cidade recebeu maior número de imigrantes na década de 1980. Segundo 

Morais (2003) o crescimento dos pentecostais em Goiânia acontece justamente 

nesse período. Atualmente, estima-se que a IPDA conte com mais de cento e 

cinqüenta templos espalhados pela capital e região metropolitana. Segundo um 

dos pastores entrevistados (M.O) em todo Estado de Goiás existem mais de 

trezentos templos, sendo que a maioria funciona em pequenos salões alugados. 

Na capital, a maioria das filiais está localizada em bairros mais afastados do 

centro, geralmente em bairros com pouca ou quase nenhuma infra-estrutura, 
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acompanhados pelo e alto índice de violência. Em bairros com grande contingente 

populacional, podem ser encontrados até mais de uma filial.  

 
 Um dos mecanismos mais utilizados para atrair visitantes para a igreja são 

as constantes campanhas feitas às quartas e sextas feiras. Dentro dos templos é 

comum observar faixas com dizeres chamativos para as campanhas; outra prática 

muito comum são os cultos chamados pelos fiéis de cultos de “revelação”. Nesses 

cultos os obreiros que estão no púlpito afirmam estar recebendo uma revelação de 

Deus, logo começam a falar os problemas e os males das pessoas presentes ou 

até de familiares que não estão no local. Todos os presentes levantam a mão um 

de cada vez até que o obreiro aponte e diga quem é a pessoa revelada. Esta é 

chamada a frente para confirmar o que foi dito pelo obreiro que está no altar. Aí se 

observa uma presença significativa de adeptos católicos e de outras igrejas, que 

vêem nos cultos uma oportunidade de se livrarem de males como “encostos”, 

“feitiços”, “invejas”, etc. 

 
 Além das campanhas adotadas pela IPDA, outro mecanismo muito utilizado 

para captação de adeptos são os programas de rádio. Em Goiás encontramos a 

emissora de rádio Caraíba, adquirida na década de 1990 podendo ser sintonizada 

na faixa 730 da freqüência AM. Como indicado anteriormente, os programas 

radiofônicos da IPDA são padronizados. Sua programação consiste na 

transmissão de cultos realizados na sede mundial de São Paulo, e, em outros 

momentos, de testemunhos gravados por pessoas que estiveram na igreja e 

alcançaram alguma “graça”. Esses testemunhos servem como forma de 
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divulgação da instituição, e ao mesmo tempo, faz o fiel se sentir importante por 

participar dos programas de rádio. 

 
 Duas das filiais mais antigas da IPDA em Goiânia encontram-se na região 

leste, mais precisamente nos bairros Jardim Novo Mundo e Vila Pedroso. Os dois 

bairros surgiram na década de 1950, próximos a antiga estrada de ferro. Apesar 

de serem os mais antigos da região, ainda hoje apresentam sérios problemas 

característicos de bairros de periferia. Como indicado alhures, grande parte dos 

bairros que surgiram na região leste, após a década de 1950, são bairros 

provenientes de intensos conflitos entre posseiros e proprietários. Tanto o Jardim 

Novo Mundo como a Vila Pedroso são bairros regularizados pela prefeitura, mas é 

comum encontrar áreas nesses bairros que são consideradas “invasões” por não 

possuírem cadastro junto à prefeitura e nem nos cartórios de registro de imóveis. 

 
 Em visita ao SEPLAM (Secretaria Planejamento Municipal) em 15/07/2008 

ao analisar documentações referentes aos dois bairros pode-se observar que os 

jornais de grande circulação em Goiânia como O popular e o Diário manhã são 

unânimes em apontar os sérios problemas enfrentados pela região desde sua 

criação. Dentre eles à presença de gangues de jovens que atacam casas, 

assaltam pessoas e patrocinam constantes conflitos armados com a polícia local, 

como apontado nas manchetes que seguem, “Jardim Novo mundo à espera de 

melhorias” (O popular 14/07/1995), “O drama da falta de posto policial” (Diário da 

Manhã 09/05/1987), “A única escola da Vila Pedroso está com excesso de aluno” 

(Diário da Manhã 09/05/1987). 
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  Outro problema comum da região é o intenso tráfico de drogas e os 

constantes acertos de contas entre traficantes e usuários, o que reforça a violência 

no bairro deixando os moradores apavorados. Toda essa situação se contrastando 

com a presença de inúmeros templos religiosos dos vários pentecostalismos na 

região, inclusive a IPDA que fica em uma das principais vias de acesso ao bairro. 

 

 

1.5. Os jovens e a IPDA 

 

 A IPDA é conhecida pela forma rígida com que trata seus fiéis, 

principalmente em relação aos usos e costumes. O Regulamento Interno (RI) da 

igreja é composto por diversas regras que todos os fiéis devem seguir a risca sob 

pena de que para cada infração cometida, o mesmo sofra uma determinada 

sanção representada no círculo da igreja pelo nome de “prova”. A “prova” serve de 

coerção à medida que no imaginário dos fiéis da instituição, estar nessa disciplina 

significa ficar afastado de todas as atividades da igreja.  

 
Em relação à juventude, não é comum observarmos jovens como membros 

da IPDA. A maioria de seus freqüentadores é composta por pessoas mais velhas, 

sobretudo por mulheres. Nos templos é sempre comum a presença de um número 

considerável de crianças abaixo dos dez anos e de adultos, geralmente, acima 

dos trinta anos.  
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Geralmente, nas igrejas a realização dos cultos de jovens acontece aos 

domingos, em alguns casos há igrejas que preferem realizá-los aos sábado. Como 

a IPDA têm culto todos os dias, os sábado e os domingos são dias que o número 

de freqüentadores é bem inferior do que os outros dias O que revela o espaço 

secundário que a instituição reserva aos jovens, pois não se vê projetos voltados 

para captação desse público.  

 
Além do mais, as regras institucionais colocadas como regulamento aos 

fiéis, parecem penalizar a juventude, principalmente, quando observamos que 

elementos importantes de sociabilidade típicos dessa idade (prática de esportes, 

assistir tv, cinemas e namoro) são proibidos para todos os fiéis, inclusive, para a 

juventude. Evidentemente, isso que os jovens da IPDA levam a risca tais regras 

como pôde ser analisado nas respostas obtidas durante a pesquisa e o observado 

em loco nos templos.  

 
 Embora não possua projetos que atraia uma grande quantidade de jovens 

para seus templos, algumas filiais acabam se destacando por ter possuir número 

significativo destes. O que é curioso de entendermos, pois possivelmente deve 

haver elementos consistentes nos discursos e práticas da IPDA nesses locais que 

atraem, mesmo que em pequenos números, jovens para essa instituição. De 

forma simultânea, produz resultados, pois mesmo com todas as exigências 

impostas, esses jovens se identificam como fiéis da IPDA.  

 
  Os cultos de jovens nessas duas filiais da IPDA são marcados por uma 

quantidade significativa de cânticos que não são comuns em dias normais como 
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as quartas e sextas feiras. Além de grupos e duplas, vários jovens recebem 

oportunidade para tocar e cantar individualmente. As canções cantadas, em sua 

maioria, fazem parte de músicas gravadas por grupos e cantores do segmento 

gospel nacional. Os estilos observados são: rock clássico, pop e adoração. 

 
 Outro fator interessante observado durante as pesquisas de campo, é que 

a forma de vestir dos jovens ali presentes com calças jeans, camisetas, tênis, 

saias jeans em nada lembra os rígidos padrões de conduta impostos pela 

instituição aos seus fiéis. Para se ter uma noção, o RI da Igreja faz considerações 

sobre esse tipo de roupa proibindo os fiéis de usar, principalmente no horário dos 

cultos sendo permitido o uso apenas em casos extremos ou em situação de 

trabalho. 

 

 

1.6. Pentecostalismo e periferia  

 

 Pesquisadores do fenômeno religioso vêm apontando que as igrejas 

pentecostais têm na periferia urbana das grandes cidades seu maior número de 

adeptos. Mariz (1996) destaca que a presença dos pentecostais em regiões mais 

afastadas é algo constante. A presença avassaladora dos pentecostais na 

periferia pode ser relacionada a diversos fatores, dentre eles, a própria rede de 

sociabilidades criada pelas igrejas quando esses indivíduos se convertem. Ao se 

converter a qualquer uma das igrejas pentecostais instaladas em sua comunidade, 
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os sujeitos passam a ser amparados pelos irmãos criando assim um ambiente de 

sociabilidade onde, pelo menos em parte, os indivíduos sentem se amparados.  

 
A relação de convivência mais estreita, ao passo que cria indivíduos mais 

seguros, fortalece também o sentimento de pertença à comunidade religiosa 

formando assim um círculo de convivência e partilha. Sentimentos importantes em 

ambiente onde a assistência do poder público é quase sempre ausente e grande 

parte das pessoas sobrevivem com pouco ou quase nada.  

 
 Dentre a diversidade de igrejas pentecostais presentes na periferia a IPDA 

e a AD se apresentam como as instituições com maior número de representantes. 

Situação que é percebida principalmente por pesquisadores do campo religioso 

que observam que tais igrejas sempre estão presentes, mesmo  em bairros mais 

distantes e de difícil acesso. Em grande parte dessas igrejas, o próprio pastor faz 

parte da comunidade ou quando não mora em bairros próximos, o que facilita o 

processo de interação entre pastor/fiéis. 

 
 No caso da IPDA o que torna sua presença ainda mais evidenciada em 

bairros de periferia, é que praticamente todos os seus templos têm pelo menos na 

fachada, características semelhantes. Isto facilita a identificação de seus templos 

até por quem passa de ônibus ou carro. Os templos na maioria dos casos são 

estabelecidos em pequenos salões que têm pouca ou quase nenhuma aparência 

com templo religioso, geralmente, salas comerciais onde funcionavam bares, 

armazéns dentre outros tipos de atividades comerciais. 
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 Em Goiânia há bairros da periferia que têm até três filiais da IPDA, por 

exemplo, a Vila Finsocial e o Jardim Guanabara. Embora alguns templos sejam  

pequenos, observa-se que o número de freqüentadores, durante a semana é 

continuo e considerável. Esses freqüentadores, em sua maioria se constituem de 

moradores da própria comunidade que constantemente participam das 

campanhas e dos cultos de cura nas quartas e sextas feiras. As campanhas são 

realizadas geralmente com o objetivo de conseguir emprego, casas, carros enfim 

benefícios incomuns de pessoas que moram na periferia.  

 
No Brasil uma das características que marcam as grandes metrópoles é 

justamente o número de favelas e bairros distantes do centro urbano. Bairros 

marcados não só pelo distanciamento geográfico em relação ao centro, mas pela 

ausência do Estado e de suas ações que dificilmente chegam nesses locais.  A 

maioria, quase sempre com altos índices de violência, segregação e pobreza 

extrema, visíveis principalmente quando observamos que as pessoas que vivem 

ali estão separadas pela distância da moradia com o local de trabalho, com os 

shoppings e com outros lugares que propiciam lazer. Para Sposito; (2004), 

 
O tamanho da cidade determina a distância da periferia ao centro e, ao 
mesmo tempo, seu grau maior ou menor de homogeneidade e extensão. 
Dessa forma diferentes fatores concorrem para a formação da periferia, 
desde aqueles próprios dos meios físicos, passando pelas vias de 
circulação e pelas irregularidades do solo urbano. (p. 7) 
 

Embora o conceito de periferia nos remeta a diversas definições, seu uso 

nos é útil à medida que permite identificar bairros que se localizam distantes do 

centro e que possuam pouco ou quase nenhuma infra-estrutura. Obviamente o 
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conceito não se aplica aos condomínios fechados que apesar de estarem 

distantes do centro da metrópole, no seu interior há tudo aquilo que seus 

moradores precisam. Por outro lado, a presença desses condomínios na periferia 

revela as disparidades sociais no Brasil, pois a proximidade física entre eles 

apenas reforça a idéia de segregação, provocando nitidamente o estabelecimento 

das diferenças entre ricos e pobres.  

 
 O conceito periferia concentra relações de poder, conflitos e tensões de 

uma classe ou grupo social que vive no espaço da metrópole. Para Silva (2003), a 

periferia seria um local de locação das pessoas indesejadas que não participam 

do processo de acumulação de capital que o espaço propicia; estes servem como 

frentes pioneiras e são constantemente forçadas a morarem mais longe. Dessa 

forma, o espaço na cidade é marcado pela disputa entre os agentes que vivem 

nessa cidade determinando como são produzidas as relações sociais de inserção 

e exclusão social nessa mesma metrópole. Segundo Rolnik (1988),- 

 
Além de um recorte de classe, raça ou faixa etária, a segregação também 
se expressa através da separação dos locais de trabalho em relação aos 
locais de moradia. A cena clássica cotidiana das grandes massas se 
deslocando nos transportes coletivos superlotados ou no trânsito 
engarrafado é a expressão mais acabada desta separação diariamente 
temos que percorrer grandes distâncias para ir trabalhar ou estudar. Com isto, 
bairros inteiros das cidades ficam completamente desertos de dia, os bairros-
dormitórios, assim como algumas regiões comerciais e bancárias parecem 
cenários ou cidades-fantasmas para quem a percorre à noite. (p. 40) 

  

Para Freitas (2008), como a própria palavra indica periferia, é desde sua 

origem um conceito relacional, pois pressupõe a existência de um centro o que 

nos remete a idéia de bipolaridade. Entretanto observa que essa concepção não é 

predominante, Isto porque há o risco da redução do conceito a um pólo planejado 
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e organizado contrastando com outro desorganizado e caótico. Mais do que essa 

dualidade, o conceito comporta tensões de diversas naturezas produzindo e 

intensificando as diferenças na metrópole. 

 
 Na periferia, os indivíduos são condicionados pelas circunstâncias em que 

se encontram a ressiginificar, no seu cotidiano, a falta de tudo aquilo que lhe é 

negado enquanto cidadão. Quanto mais distantes do centro, mais longe os 

indivíduos estão de serem alcançados por políticas públicas. Ao passo que se 

tornam mais solidários porque compartilham da mesma experiência social do lugar 

onde vivem. Experiências que mostram uma periferia marcada pela dinâmica que 

a própria estrutura impõe, revelando uma periferia com diversas facetas e intensa 

pluralidade. 

 
Marques (2005) chama atenção para aquilo que denominou de negação da 

homogeneidade da periferia. Para o autor, as metrópoles apresentam uma 

multiplicidade de periferias, ou seja, não são espaços únicos, mas plurais, onde 

signos, valores e idéias são constantemente produzidos e ressignificados. Um 

mundo marcado por códigos e linguagens inerentes aos moradores, que a todo o 

momento interpretam e criam novas realidades que servem como negação e 

oposição ao sistema. 

 
A segregação na metrópole fica evidente quando observamos grupos que 

vivem apartados e isolados do mínimo que o Estado lhes deveria oferecer. 

Obrigando as pessoas a adotarem mecanismos extra-oficiais que abarquem e 

minimizem os problemas enfrentados no dia a dia. Nesse caso, as instituições 
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religiosas aparecem como norteadoras desse processo, pois fortalecem os laços 

de solidariedade entre seus fiéis e criam, de forma natural, redes de ajuda mútua.  

 Santos (1996) observa que o poder público tem parcela de 

responsabilidade na produção e consolidação do espaço na metrópole, sendo a 

periferia um atestado de sua incapacidade de administrar esses espaços, à 

medida que legitima o aparecimento de bolsões de pobreza. E atua de forma 

desigual entre os grupos, legitimando a presença de uns e ignorando a de outros. 

Santos; (1996) ainda ressalta que, 

 
O próprio poder público torna-se criador privilegiado da escassez: estimula, 
assim, a especulação fomenta a produção de espaços vazios dentro das 
cidades; incapaz de resolver o problema da habitação empurra a maioria 
da população para as periferias: e empobrece ainda mais os mais pobres, 
forçados a pagar caro pelos precários transportes coletivos e a comprar 
bens de um consumo indispensável e serviços essenciais que o poder 
público não é capaz de oferecer.  (p.111) 

 

Afinal, é o Estado o responsável por gerir as políticas e as ações 

desenvolvidas para a população. O poder público cria e recria os espaços, 

fortalecendo as relações de segregação entre os lugares e as pessoas à medida 

que gerencia as ações que serão ou não desenvolvidas em benefícios dos 

moradores de cada região. Ao administrar as ações na cidade, o Estado regula e 

legitima o acesso produzindo ou não sociabilidades incluindo ou excluindo.  

 
Os estudos sobre periferia, apesar de serem algo recente, têm dado 

excelente contribuição para entendermos como são produzidas as dinâmicas e as 

relações existentes nesse espaço, principalmente, no quesito religioso. A periferia, 

mais do que um espaço de acumulação de pessoas de baixa renda, apresenta-se 
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como espaço complexo e heterogêneo. Esse ambiente com toda sua 

particularidade fortalece a presença dos movimentos pentecostais, como de outras 

formas de religiosidades associativas existentes na periferia. 

 
 As redes de sociabilidades, criadas pelas instituições religiosas, acabam 

por suprir necessidades que deveriam ser sanadas pelo poder público. Em outras 

palavras, as igrejas absorvem para si, ainda que de forma indireta, 

responsabilidades de agregar essas pessoas criando oportunidades de inserção 

social. Ao passo que a conversão dos indivíduos vai muito além do plano 

espiritual, converter nessa ótica, torna-se uma forma de conquista do sucesso 

tanto no âmbito social quanto profissional. 

 
Mariz (1996) observa que a conversão religiosa agrega mais do que um 

simples recorte religioso, ela marca também a inserção de indivíduos, pois 

estabelece uma rede de sociabilidade incomum em outra esfera não religiosa. O 

sucesso das igrejas pentecostais nesse ambiente, não se restringe apenas ao 

campo religioso, mas principalmente, no dia a dia de quem vive nessas regiões. 

Como se sabe, no Brasil as regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, 

em sua maioria, recebem pouca ou quase nenhuma atenção do poder público.  

 
Assim, ao se instalarem nesses locais, as igrejas pentecostais em muitos 

momentos assumem posições e responsabilidades que não são suas. Mas por 

outro lado, acabam adquirindo a confiança de quem mora nessas regiões. Isto 

porque os ajudam em suas carências diárias produzindo novo significado para 

uma vida, até então, marcada pela incerteza e pela falta. O próprio ato de ir ao 
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culto, participar ativamente das atividades da igreja, ser chamado de irmão, 

reforça ainda mais o sentimento de pertença ao grupo. 

 
 Embora haja por parte da mídia, ataques sistemáticos às práticas das 

igrejas pentecostais, principalmente acusando-as de má fé com os mais carentes, 

percebe-se a ênfase em seus discursos no que tange a mudança de vida, a busca 

por emprego e que os irmãos devem ajudar uns aos outros. Isso vem modificando 

as relações sociais na periferia, pois as igrejas criam suas próprias redes de 

sociabilidade e de ajuda mútua entre seus adeptos, em uma lógica em que irmão 

ajuda irmão. 

 
 Mariz (1996) observa que ao optarem pelas religiões pentecostais, os fiéis 

não o fazem de forma simplória, mas porque encontram benefícios nessa 

mudança religiosa. Isso reforça a idéia de rede de sociabilidades criadas pelas 

instituições religiosas, pois nesse caso o fiel recebe algo em troca, mesmo que de 

forma simbólica. 

  
Numa situação de extrema pobreza, de marginalização cultural e material, 
por vezes agravada pelo racismo, o senso de dignidade pessoal fica muito 
abalado. Problemas outros como o alcoolismo, desemprego, abandono 
pelo companheiro reforçam esse sentimento de autodepreciação. As 
diferentes religiões oferecem experiências que ajudam superar esses 
sentimentos e fortalece a dignidade pessoal. Essas experiências, em geral 
comuns a quase todos os grupos que desenvolvam laços sociais fortes, 
sejam religiosos ou não, são: a experiência de pertença a um grupo, a 
experiência de poder e a criação de uma nova identidade. (Mariz 1996. p. 175) 

 

Observa-se que as igrejas propõem não só conversão religiosa e 

rompimento com a antiga tradição. Oferecem opção social, por interferir 

diretamente no dia a dia desses sujeitos, fortalecendo a auto-estima dos que se 
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sentem fracassados. Colocam-se como uma alternativa a mais no processo de 

apoio e solidariedade, nesse caso a igreja é mais do que um espaço de culto e de 

manifestação da fé, é o local do encontro onde o fiel é visto e percebido. 

    
 Lugar onde os indivíduos se sentem realizados. Na igreja ele é ouvido tem 

a atenção de uma série de irmãos e irmãs, independente de sua cor, de sua 

origem muitas vezes marcada pela criminalidade. Este passa a ser chamado de 

irmão ou irmã, além de ter a oportunidade de pregar, dar testemunho, cantar na 

frente e até trabalhar na igreja. Dessa maneira, as igrejas pentecostais acabam 

por transformar a realidade da periferia ao se apresentarem como alternativa ante 

as mazelas sociais vividas pelos seus freqüentadores. 
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CAPÍTULO II 

 
 

2. JUVENTUDE E RELIGIÃO: RELAÇÕES NA 
PERIFERIA DA METRÓPOLE 

 

 
 Este capítulo procura analisar e discutir conceitos sobre juventude e ainda 

destacar como se dão as relações da juventude na metrópole. Para isso, busca 

embasamento em teóricos na sociologia da juventude para uma discussão do 

tema proposto. Além do mais, discute a importâncias dos jovens no processo de 

transformação social, bem como das formas com que a religião da juventude vem 

se revelando na atualidade, causando impactos, incertezas e situações de 

questionamentos e reconstrução de valores. 

 
 

2.1. Juventudes e contestação: tribos na Metrópole 
 
 

 As muitas pesquisas feitas sobre juventude urbana têm procurado destacar 

e observar como esse grupo social se relaciona e como ele tem se destacado em 
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um contexto marcado pela pós modernidade. Se por um lado os jovens são 

considerados potenciais questionadores da ordem e portadores da centelha da 

mudança social, observa-se também que estes podem, por outro lado, continuar 

reproduzindo situações sociais determinadas, além de perpetuar situações de 

dominação legitimando a ordem em muitos momentos.  

 
 Groppo (2000) defende a idéia de que a juventude atua como 

transformadora da ordem social. Segundo, ele à resistência dos indivíduos a 

mudança é maior entre os adultos do que entre os jovens. Isto porque os primeiros 

já apresentam seus quadros referenciais formados. Por isso explica que os grupos 

etários adultos não participam das mesmas idéias e valores defendidos pelas 

gerações mais jovens, pois estão em espaços temporais distintos. Na fase adulta 

os indivíduos, mesmo que questionados, são responsáveis por suas decisões e 

são cobrados para assumirem essa postura. 

 
 Já na juventude, as decisões tomadas sempre são ancoradas pelas 

orientações dos pais ou de pessoas consideradas experientes, tornando a relação 

entre esses dois grupos tensa e propicia a conflitos. Têm uma visão representativa 

do mundo estruturado no espaço temporal em que estão ordenados. Tanto um 

como o outro estruturam suas referencias de vida a partir de suas experiências 

sociais. Para Groppo (2000) “na juventude [...] a vida é nova, e as forças 

formativas estão começando a existir e as atitudes básicas em processo de 

desenvolvimento podem aproveitar o poder modelador de situações novas” (p.23). 
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 As idéias defendidas pelo autor nos conduzem a afirmar que na juventude 

os indivíduos estão em um estágio em que, pela primeira vez, suas experiências 

estão sendo formuladas de forma consciente, ao mesmo tempo sendo utilizadas 

como experiência pessoal nas decisões cotidianas. Já na fase adulta, as 

experiências sociais recebem elucidações racionais e reflexivas julgadas e 

analisadas a partir de conhecimentos já sedimentados na fase da juventude. 

 
 Segundo Groppo (2000) a juventude é uma potência perigosa, logo 

manipular a juventude se constitui uma técnica moderna de controle social. 

Evocando a idéia que tal grupo pode legitimar valores tradicionais e institucionais 

dependendo da situação social e do momento histórico em que estão inseridos. 

Nessa perspectiva, controlar a juventude se apresentaria como forma ideológica 

de impedir contestações e revoltas. 

 
 Durante anos, as discussões acadêmicas sobre papel social da juventude 

estiveram relegadas ao segundo plano. Entretanto, nas últimas décadas há 

crescimento nas pesquisas ligadas a esse tema em diversas ciências, como a 

sociologia, a antropologia e até a psicologia, vir destacando o lugar da juventude 

na sociedade atual, bem como as transformações advindas desse segmento. 

Revigorando os estudos na área à medida que tem aumentado o interesse em 

analisar as dinâmicas produzidas no âmbito social por tal grupo. 

 
A juventude tem-se constituído objeto de inúmeros estudos de diferentes 
perspectivas. Abordagens sociológica, psicológicas, pedagógicas, 
antropológicas, analisam mudanças físicas, psicológicas e comportamen-
tais que ocorrem nesse momento da vida. (SOUZA, 2004, p.48) 
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 Pesquisar temas relacionados à juventude configura-se na atualidade, 

como um desafio se levarmos em consideração que a cultura jovem faz parte de 

uma rede heterogênea de elementos que compõem o signo juventude. Essa 

heterogeneidade das culturas jovens demonstra maior visibilidade, principalmente 

nas metrópoles urbanas. Situação evidente principalmente quando observamos o 

aumento sistemático das “tribos urbanas” nas regiões metropolitanas dos grandes 

centros urbanos, onde os indivíduos se identificam de acordo com a 

particularidade de seu grupo social.3  

 
Parece-nos que os efeitos da pós-modernidade discutidos por Hall (2003), 

vêm se apresentando com força nas últimas décadas, fragmentando as 

identidades que estavam solidificadas, e ao mesmo tempo, criando micro-

identidades. Revelam, dessa maneira, estilos de vida, condutas morais e relações 

particulares de viver, forçando os indivíduos a adotarem identidades múltiplas, 

pois as identidades que antes eram estáveis e duradouras se encontram como 

superficiais e provisórias. Neste sentido, Souza (2004) afirma que, 

 
[...] os ritos de passagens não se configuram mais como possibilidade para 
qualquer definição de juventude. Num contexto cultural marcado por 
diferentes pertencimentos, interações planetárias, explosão de 
oportunidades para a experiência individual, as fronteiras entre juventude e 
maturidade evaporam-se. (p. 51) 

 

Os ritos de passagens tão comuns em sociedades tradicionais que definiam 

as fronteiras entre jovens e adultos, maturidade e imaturidade não se mostram 

                                                 
3 Não há como deixar de mencionar, com efeito, já na abertura, o tempo pelo qual a presença, o 
comportamento e as práticas de grupos de jovens, principalmente nas grandes cidades, são 
comumentes nomeados: “tribos urbanas”. MAGNANI, José Guilherme C. Jovens na metrópole: 
etnografias de circuitos de lazer encontros e sociabilidade / José Guilherme Cantor Magnani, Bruna 
Mantese de Souza, (organizadores). – 1.ed.- São Paulo; Editora Terceiro Nome, 2007, p. 16. 
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mais suficientes para caracterizar o que seja jovem. Parece-nos que não existe 

mais marco nas fronteiras e os elementos que antes serviam como norteadores de 

pertencimento e identidade ruíram-se em um mundo marcado pelas incertezas. 

 
Não é preciso ir muito longe para notar cada vez mais, grupos que se 

fecham tornando-se cada vez mais arredios em relação às pessoas que não têm o 

mesmo estilo adotado pelos componentes do grupo. Assim, todo aquele que não 

se veste ou tem a mesma linguagem de um grupo especifico, torna-se estranho no 

ambiente, ao passo que inserir-se num grupo torna um dos requisitos básicos para 

não se sentir perdido na imensidão da metrópole. 

 
O fenômeno das “tribos urbanas” não se apresenta apenas como uma 

característica do mundo secular. Um olhar atento sobre grupos religiosos na 

cidade revelará que até em segmentos tradicionais como na Renovação 

Carismática Católica e nos movimentos de linha pentecostal clássica como 

Assembléia de Deus, a presença de tribos é uma realidade. O que torna ainda 

mais complexo sua analise, visto que os movimentos religiosos no Brasil já são 

complexos na sua formação. Juntando-se a isso, têm-se ainda as inconstâncias 

das culturas jovens que são reelaboradas constantemente. 

 
 Uma das características do período conhecido como pós-moderno, tem sido 

a fragmentação das identidades dos indivíduos. Criam-se grupos, inventam que 

estilos próprios a fim de acompanhar a tendência mundial, ou quando não, de se 

posicionar contrário ao que é considerado normal. No caso da juventude, o 

resultado mais visível fica por conta dos novos estilos de se portar adotados pelos 
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jovens no seu cotidiano bem como na forma de se expressar socialmente.  Com 

este raciocínio, destaca-se a afirmação de Souza (2004): 

 
O século XX termina apontando para um futuro cuja única certeza que se 
tem é a da mudança. As tradicionais formas de ver o mundo foram 
desmontadas, e a racionalidade técnica do lugar dá outras formas de 
pensamento. Já não se trata mais de soluções acabadas, mas de inventar, 
em cada situação, novas possibilidades, em um mundo em transformação 
com idas e vindas, quebras e dobras, cortes e rupturas. Enfim, um tempo 
de grandes viradas. (p.52) 

 

 Diante de todas as incertezas, advindas do mundo pós moderno a 

juventude elabora suas concepções e seus valores. As incertezas e inseguranças 

do mundo atual, tornam-se aspectos consideráveis ao avaliarmos as inconstâncias 

da juventude, pois é nesse ambiente que os jovens vivem parte de suas vidas e 

dele arregimenta toda sua formação como adultos no futuro. 

 
Segundo Groppo (2000) a juventude aparece como força transformadora da 

modernidade, com elementos dinâmicos de um tempo em constante mudança, 

independente do sentido “progressivista” ou “conservador” de sua atuação. Por 

isso, apresentam se ora como contestadores da ordem vigente, ora como 

legitimadores dessa mesma ordem. Logicamente as mudanças impostas pela 

juventude não acontecem de um dia para noite, mas se processam a partir de 

seus questionamentos sobre a realidade. 

 
 Talvez este seja o grande desafio ao analisarmos as culturas jovens, que 

não se configuram como adultos, por não assumirem tal condição, com identidade 

e referenciais estabelecidos, nem como adolescentes, pois de certa forma já 

adquiriram experiência na vivência diária. Ao passo que assumem posição e 



 68  

discursos de contestação e mudança, reafirmam sua condição de perpetuadores 

da tradição, valendo-se da idéia de que são mais modernos que as gerações mais 

velhas. Os conflitos se materializam justamente no momento em que são 

colocados em cheque os valores tradicionais. 

 
Groppo (2000) observa que estar na condição jovem perfila-se uma 

situação intermediária, na qual estão sendo construídas e reestruturadas visões e 

interpretações do mundo. Os jovens são convidados a um constante repensar de 

suas trajetórias e decisões, ora marcadas por um discurso de transformação e 

renovação, já em outras por continuação e reafirmação dessa tradição. Suas 

decisões e opiniões são constantemente confrontadas pelos valores adultos, que 

não os vêem como capazes de tomarem decisões típicas de adultos, 

impulsionando a juventude a contestar continuamente o que lhes pareça trivial.  

 
Segundo Pais (2006),   

 
Perante estruturas sociais cada vez mais fluidas, os jovens sentem a sua 
vida marcada por crescentes inconstâncias, flutuações, descontinuidades, 
reversibilidades, movimentos autênticos de vaivém: saem da casa dos pais 
para um dia qualquer voltarem; abandonam os estudos para retomar 
tempos depois; encontram um emprego e em qualquer momento se vêem 
sem ele; suas paixões são como “vôos de borboleta”, sem pouso certo; 
casam-se não é certo que seja para toda vida.... São esses movimentos 
oscilatórios e reversíveis que o recurso à metáfora do ioiô ajuda a 
expressar. (2006. p.8) 

 

Na juventude, as idéias estão em constante ebulição, o que possibilita que 

crenças, valores, tradições e práticas sejam reestruturadas a todo o momento.  A 

condição de jovem parece ser de fronteira, não podem assumir posições de 
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irresponsabilidades porque não são crianças, ao mesmo tempo em que outras 

decisões não lhes são permitidas porque são exclusivas de adultos.  

 
 Essa situação intermediária demonstra a localização social em que os 

jovens se encontram na representação social; as decisões e os referenciais que 

nortearão os jovens por toda sua vida são estruturados a partir dessa localização. 

É no ambiente intermediário que as culturas jovens se fazem e refazem 

diariamente, criando seus signos de reconhecimentos e identidades. Estar no 

ambiente intermediário, remete-nos a idéia de uma localidade que não se 

apresenta estática, porém em um movimento constante de cruzamento e 

reestruturação de valores e idéias. 

 
 Pais (2006) chama atenção para os caminhos percorridos pelos jovens ao 

observar que enquanto as gerações mais velhas orientam sua vida por caminhos 

e valores de segurança; os jovens escolhem muitas vezes, as rotas de ruptura e 

do desvio, fazendo de sua passagem para outra fase um momento de aventura e 

risco. A opção pelo risco seria uma forma questionadora do cotidiano e das 

monotonias impostas pelo ritmo de vida, além de ser uma forma de libertação 

velada do tradicionalismo das gerações mais velhas.  

 
 Para a juventude se dispor ao risco, seria um mal necessário, pois ao 

mesmo tempo serve como forma de exceder o ritmo monótono de vida, 

propiciando que a cultura jovem seja vista, notada e comentada. Mesmo que esse 

olhar exponha situações de contestações e de desapego àquilo que as gerações 

adultas esperam da juventude. As próprias gerações adultas não esperam muito 
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dos jovens na sua juventude, mais do momento em que se tornaram adultos por 

acreditarem que é o momento que terão capacidade de tomarem decisões 

consideradas típicas da fase adulta. 

 
 É na juventude que as idéias estão em formação e suas decisões 

estruturadas em referenciais que estão se solidificando.  Por isso as decisões 

desse período são marcadas por inconstâncias e incertezas, conduzindo a 

juventude a se contradizer em vários momentos. 

 

 

2.2. Juventudes na periferia da Metrópole 

 

 Uma análise desse grupo aponta para um consenso, visto que há situações 

que são comuns a esse grupo, como também pode suscitar dúvidas e discussões, 

pois sugerem interpretações diferenciadas levando-se em consideração a 

complexidade que o grupo tem.  

 
Como a concepção de juventude nos encaminha a inúmeras conotações, 

iremos perceber que enfrentamos uma situação ainda mais indefinida. Jovem na 

atualidade pode estar relacionado a diversos significados, que vão desde o local 

de moradia, a forma de se vestir, falar, andar, e até de se posicionar em relação a 

determinados assuntos. A própria sociedade vai criando signos e nomeando-os 

como sendo ou não pertencentes ao grupo social juventude. 
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 Usando critérios de pesquisa do IBGE (2000) que classificam jovens por 

faixa etária, consideramos jovem o grupo de indivíduos que têm uma faixa etária 

de idade entre 15 e 24 anos de idade. Entretanto, o critério etário tende a ser 

reducionista ao analisar esse grupo partindo apenas do elemento idade, afinal, 

mesmo estando na mesma faixa etária há diferenças consideráveis até entre 

jovens residentes na mesma cidade, mas que moram em localidades diferentes, 

como é o caso de jovens da periferia que têm situações de vida distintas de jovens 

que moram no centro. 

 
 Ainda, de acordo com critérios utilizados pelo IBGE (2000) o grupo 

juventude está inserido no rol de população economicamente inativa, isto é, 

daqueles que não têm renda estabelecida que não trabalham e mesmo que 

trabalhem não sustentam família. Talvez a deficiência desse conceito esteja no 

fato de não considerar que grande parte da população jovem brasileira, que vive 

nas regiões de periferia que se enquadram nessa faixa etária, trabalha e ajuda no 

sustento de casa, sendo que em muitos casos são provedores do sustento 

familiar.  

 
 Jovens que desde cedo foram obrigados a abdicarem de sua juventude 

para adquirirem responsabilidades consideradas típicas de adultos. Novaes (2006) 

explica que para esses jovens que não tiveram direito a infância, a juventude 

começa mais cedo. Em outras palavras, explicita que são jovens com idades 

iguais que vivem juventudes desiguais. Uma realidade visível nas periferias de 

metrópoles como Goiânia, onde jovens cada vez mais cedo são forçados pelas 

circunstâncias em que vivem a procurarem mecanismos de sobrevivência.  
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 Por isso que em regiões metropolitanas como Goiânia o número de jovens 

e crianças oferecendo produtos nos sinaleiros ou trabalhando como “flanelinhas” 

nas portas de estabelecimentos comerciais, vêm aumentando a cada dia, 

denunciando situações de abandono e de falta de emprego. Segundo Silva (2002) 

em 1987, Goiânia comportava uma média de 700 ambulantes em suas principais 

vias; 20 anos depois, esse número saltou para mais de 2000.  

 
  Há ainda casos extremos de situações onde estes jovens não conseguem 

colocação em pequenos empregos, e são adotados pelos traficantes da região e 

sucumbidos pela marginalidade que, em grande parte dos casos conduz a prisão. 

Sendo que na pior das circunstâncias, a maioria deles acabam morrendo de forma 

prematura e violenta. Segundo estimativas de pesquisas feitas pelo jornal O 

Popular (24/08/2008), o alto índice de assassinatos na periferia da cidade de 

Goiânia tem como foco, jovens entre 15 e 26 anos. Segundo dados da pesquisa,  

maior parte desses assassinatos estão ligados ao tráfico e ao uso de drogas. 

 
 Embora no Brasil seja considerável a parcela da população jovem algo em 

torno de 3,5 milhões, um dos grandes desafios dos órgãos públicos brasileiros 

está justamente em investir em políticas públicas capazes de assistir esse grupo. 

O que não é atraente ao poder público, pois esses indivíduos ainda estão em 

formação tanto profissional como humana e configuram-se nas estimativas oficiais 

como sendo parte da População Economicamente Inativa (PEI). 

 
No que tange ao quesito cor, parece-nos haver certo equilíbrio em relação a 

brancos e negros brasileiros. Enquanto 49,2% do total da população jovem se 
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identificaram como branca, outras 50,5% se auto-declararam negros. Convém 

ressaltar que esse equilíbrio mostra-se apenas na contagem desse grupo, pois 

uma análise mais detalhada que considere fatores econômicos e sociais vai 

demonstrar que entre esses dois grupos há diferenças marcantes. Revelando uma 

alta concentração econômica entre os jovens de cor branca em relação aos 

negros, principalmente quando levamos em consideração o tempo de estudo, a 

renda econômica e as oportunidades de acesso ao primeiro emprego. 

 
Em Goiânia, o número da população jovem não difere da média nacional. 

Dados do IBGE (1996) pontuam que 22,1% da população goiana são formadas 

por jovens e que 69% desse total fazem parte das classes D (famílias que 

sobrevivem com um a dois salários mínimos) e E (famílias que sobrevivem com 

menos de um salário mínimo). Quase 70% do total de jovens em Goiânia são de 

classe baixa, retratando o porquê de ser justamente entre esse grupo que mais 

tem aumentado o número de pessoas vítimas de assassinatos. 

 Como dito alhures em grandes cidades como Goiânia, os altos índices de 

assassinatos e de violência acontecem justamente nessa faixa etária. Estatísticas 

da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios mostram que o número de 

mortes em Goiânia relacionadas ao tráfico e uso de drogas aumentou de 27,9% 

para 72,3% dos casos, no período de 2003 a 2007. (O popular 24/08/08). Logo os 

altos índices de violência denunciam a fragilidade das políticas de assistência 

social, deixando os jovens mais sujeitos a investidas de traficantes e susceptíveis 

a todo tipo de ofertas que lhes pareçam mais agradável e satisfatória.  
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 Outro fator que devemos observar, diz respeito ao local de moradia, o 

endereço desempenha uma função preponderante no processo de inclusão ou 

exclusão das pessoas. Quem mora na periferia, convive diariamente com o 

estigma da pobreza. Em algumas cidades, muitos bairros carregam no nome o 

peso estigmatizante da violência, da pobreza dentre outros aspectos considerados 

excludentes. Quem mora na periferia, todos os dias se vê obrigado a vencer vários 

desafios impostos pela condição social que vive.  

 
 Na periferia, os indivíduos, sofrem a escassez de serviços públicos, além de 

conviverem com a marca de morar em bairros subjugados pela violência, aonde 

quase nunca as políticas públicas chegam. Para a juventude essas nomeações 

acabam fazendo toda diferença, visto que, a maioria se sente diminuída ou 

coagida por residir na periferia. Em muitos casos, identificar-se como morador da 

periferia, significa perda de oportunidades.  

 
Dentre as inúmeras formas de preconceito entre a juventude, a 

“discriminação por endereço”, adiciona-se as demais formas de preconceito 

produzindo e restringindo acesso, incluindo e excluindo. 

 
Para a maioria da juventude brasileira que vive nas grandes cidades, há 
ainda outro critério de diferenciação: o local de moradia. O endereço faz a 
diferença: abona ou desabona, amplia ou restringe acessos. Para as 
gerações passadas esse critério poderia ser apenas uma expressão de 
estratificação social. (NOVAES, 2006, p. 106) 

 

 Assim, perguntas como “onde você mora?” ou afirmações como: “você 

mora muito longe”, carregam discriminações veladas inerentes ao local de 

moradia dos indivíduos. O nome de muitos bairros por si só carrega fardos 
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pesados de discriminação e são conhecidos por adjetivos negativos, como: 

violentos, perigosos, barra pesada, dentre outros. O que desperta seus moradores 

a viverem sobre uma constante tentativa de superação das adversidades que lhes 

atingem socialmente. 

 
 Apesar da categoria jovem não estar incluída na População 

Economicamente Ativa (PEA) brasileira, destacamos que tal parcela vêm 

adquirindo importância econômica à medida que são alvos de inúmeras investidas 

comerciais de apelo ao consumo. Uma análise mais atenta mostrará que os vários 

apelos comerciais veiculados à mídia, têm na juventude seu alvo principal 

demonstrando que este grupo tem alto potencial de consumo.  

 
 Rocha (2006) chama atenção no que diz respeito ao fato de que o consumo 

entre a juventude parece ter poder coercitivo, uma vez que constrói um sistema de 

representações que, coletivamente compartilhado, atua como força social em 

relação ao indivíduo. No caso da juventude produzindo significado de pertença, 

construindo mapas culturais e identidades sócio-espaciais.  O que justifica porque 

de grande parte das propagandas de apelo ao consumo estarem voltadas para 

esse segmento social. Para a juventude o consumo configura-se como regulador 

do ambiente à medida que possibilita identificação com outras pessoas que usam 

ou têm o mesmo produto. 

 
 Groppo (2000) define juventude como uma categoria social e observa que 

tal definição faz da juventude, mais que uma faixa etária ou classe social restrita a 

limites de idade ou sexo. Segundo ele, é mais complexo por evidenciar estilos de 
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vida de um grupo que está passando por uma intensa transformação de sua visão 

de mundo, da religião e de outros elementos que lhe pareciam estabelecidos 

como verdade absoluta. Assim, uma análise desse grupo deve estar ancorada nas 

varias possibilidades inerentes a esse segmento. 

 
Usando a expressão “categoria social”, observa-se que ao analisarmos 

juventudes, devemos ter em mente que tais indivíduos não fazem parte de um 

grupo social coeso e específico à medida que temos situações sociais especificas 

e diferentes. Antes se apresentam como uma representação simbólica de um 

grupo social que tem comportamentos e atitudes que lhes foram atribuídos 

socialmente.  

       
Ao ser definida como categoria social, a juventude torna-se, ao mesmo 
tempo, uma representação sócio-cultural e uma situação social. Ou seja, a 
juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada 
pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para 
significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos. 
(GROPPO, 2000. p. 7 e 8) 

 

 São esses comportamentos e atitudes que transformam a juventude em um 

objeto importante de análise, pois sugerem graus diferenciados de recepção e 

significação de discursos. Indivíduos que estão num período importante de suas 

vidas, período de transição e reformulação de crenças, valores e sentimentos. Os 

jovens vivem num período de vida onde suas idéias estão sendo construídas, 

questionadas e reinventadas cotidianamente.  

 
 Embora a opção pelo uso do termo juventude pareça relativista demais, a 

decisão em usá-lo talvez seja a mais apropriada levando em consideração que o 
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comportamento social da juventude muda de acordo com a classe social, com a 

cultura e até com a opção religiosa. Dessa forma, torna-se necessário para a 

discussão usarmos um conceito que seja apropriado ao ponto de captar com mais 

precisão os diferentes comportamentos das culturas jovens. Comportamentos que 

são estruturados a partir de um conjunto de signos e teias de significados 

pertencentes ao grupo.  

 
 Focando-se os conflitos geracionais que ocorrem justamente porque os 

diferentes grupos sociais não têm a mesma interpretação da realidade, torna-se 

claro a necessidade de se fazer uma análise de como a juventude pentecostal 

assimila as orientações cotidianas de suas lideranças, bem como da forma como 

ressignificam suas práticas religiosas. Além de buscar na fala desses jovens, 

elementos que demonstrem suas visões de mundo, sentimentos de pertença além 

da própria religião. 

 

 
2.3.  Juventude, religião e crise dos compromissos religiosos  

 

 Cada vez mais aumenta o interesse de pesquisadores pelos fenômenos 

religiosos. A juventude desse século nos parece ter dado um novo significado para 

o conceito de religião. Pesquisas recentes divulgadas pela revista Istoé 

(25/06/2008), parecem confirmar o que há tempo os diversos pesquisadores da 

religião vêem observando; os jovens deste século estão valorizando mais a sua fé 

do que a religião materializada na instituição. Ao mesmo tempo aponta que a 
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juventude tem produzido ou reproduzido uma nova forma de entender o mundo e 

a religião valorizando mais a experiência pessoal do que a relação institucional. 

Segundo Novaes (2006), isso é possível porque: 

 
Nessa geração nada pode ser visto como muito estável, pois o que mais a 
caracteriza é a disponibilidade para a experimentação, o que ocorre 
também no campo religioso. São os jovens os que mais transitam entre 
vários pertencimentos em busca de vínculos sociais e espirituais. (p.271) 
 

 
 Desta forma, as pesquisas apenas confirmam aquilo que há tempo tem sido 

observado pelos cientistas da religião; os sujeitos da pós-modernidade dão mais 

valor a sua forma de crer do que à instituição religiosa. As instituições com todo 

seu aparato regulador representam compromissos e obrigações ao passo que 

para os jovens a forma de crer não precisa necessariamente se firmar em uma 

instituição. 

 
Tavares e Camurça (2004) constataram através de pesquisa com jovens 

universitários, que o fator religioso está mais presente entre jovens negros, 

mulheres e membros de família com pouca escolaridade e ou moradores da 

periferia. A pesquisa observa que no decorrer da trajetória estudantil, a maioria 

dos jovens tende a passar por um processo de recombinação de suas crenças 

religiosas.  Os autores ainda advertem: 

 
Os jovens estudantes mineiros pesquisados seguem as tendências gerais 
que têm sido apontadas para a religião em nosso país e para a juventude 
brasileira como um todo. Eles são francamente católicos. Escolhem sua 
religião por motivos pessoais. Sua participação nas atividades religiosas é 
modesta, embora um número expressivo faça oração diária. (TAVARES e 
CAMURÇA, 2004, p. 61). 
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Assim, podemos observar que algumas características marcantes da pós 

modernidade vêm se revelando nas décadas que sucedem. Uma delas é a perda 

de autonomia das instituições religiosas frente aos seus fiéis que não se sentem 

mais obrigados a obedecer regras e padrões de conduta pré-estabelecidos. 

Talvez, por isso, não se sintam incomodados em expressar suas crenças, valores 

e sentidos, transitando em diferentes formas religiosas. 

 
Os jovens já não enxergam a instituição religiosa como sendo única 

produtora de sentidos religiosos, nem como portadora exclusiva de verdades 

religiosas. Isso encaminha os indivíduos a não se sentirem incomodados em 

questionarem as decisões institucionais. Ou mesmo que não questionem, adotem 

práticas e estilos condenados pela instituição a qual estão filiados. Essas práticas 

de enfrentamento, ainda que maquiadas, revelam descontentamento e tensão 

entre as gerações, pois conservam, em seu bojo, sentimentos de renovação e 

mudança. 

 
Fernandes e Pitta (2006) salientam que “nesse momento da vida, os jovens 

estão envolvidos com experiências estudantis, preocupados com trabalho, lazer e 

vida efetiva, e a religião, embora presente tende a não aparecer como fator 

prioritário”, (p.123). Embora a perda de autonomia das instituições religiosas 

venha se firmando como realidade, esta não pode ser entendida como um 

fenômeno simples, antes resultado do processo de secularização, que 

reestruturou o lugar da religião na sociedade atual. 
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Rivera (2002) pondera que o fenômeno da secularização parece ter 

transformado o lugar da religião na sociedade à medida que a pós modernidade 

oferece aos sujeitos várias possibilidades e opções religiosas, conforme se 

confirma na citação abaixo: 

 

O enfraquecimento das tradições implica numa proliferação de opções 
religiosas, e um resultado inevitável é o declínio dos compromissos 
religiosos. A expressão pública de múltiplas formas religiosas contemporâneas 
significa, para não poucos estudiosos da religião, pura e simplesmente uma 
negação da secularização desprezando-se qualquer necessidade de 
rediscutir o conceito. Mas uma análise mais cuidadosa da teoria da 
secularização, demonstra logo a superficialidade dessas leituras  (p.104). 
 
 

O que enfraquece o processo de transmissão da tradição religiosa gerando 

declínio das instituições e crise nos compromissos religiosos.  

 
No caso da juventude, o efeito da secularização nos parece mais em 

evidência pela facilidade dos jovens em questionar e buscar novas possibilidades. 

Em conseqüência a religião da juventude deixou de ser institucional para ser 

pessoal. O jovem pós-moderno não se vê obrigado a continuar no mesmo 

percurso religioso dos pais, pois se percebe autônomo na configuração de sua 

forma de crer não vendo necessidade de estar preso a determinações e 

convenções religiosas tão comuns nas religiões herdadas.  

 
A própria forma de transmissão religiosa outrora tão latente entre os 

protestantes históricos vem entrando em declínio, apontando para um possível 

enfraquecimento da religião tradicional e reconfigurando as formas de assimilação 

das práticas religiosas dos seus sujeitos. Segundo Hervieu-Léger (2000), a crise 

da transmissão religiosa atingiu todas as instituições de socialização como a 



 81  

família, as religiões e as escolas, pois estão inseridas em um contexto de 

relativismo que coopera para tal situação.  

 
Por isso, precisamos entender que não vivemos mais em uma sociedade 

orgânica estruturada em um único centro. Antes num mundo marcado por 

relativismo que obriga os indivíduos a se tornarem cada vez mais autônomos em 

relação a várias esferas de sua vida. No espaço religioso a configuração dessa 

situação se torna real ao observarmos a facilidade que os indivíduos encontram 

em aderirem inúmeras formas de manifestação religiosa, mesmo que estranhem a 

sua origem.  

 
 Essa crise da transmissão religiosa acentua os conflitos geracionais, pois 

revela certo inconformismo de grande parcela da juventude que não se sente a 

vontade para seguir os modelos familiares tradicionais de religiosidade. Ao mesmo 

tempo, evidencia desejos de mudanças, busca por transformações, 

questionamentos e ansiedade tão comuns nesse período de vida. As estruturas 

religiosas já não se sustentam mais como outrora, ao passo que são criticadas, 

questionadas e, em alguns casos, burladas. 

 
 Hervieu-Léger (2000) destaca que, em se tratando de religião, os filhos 

jamais serão aquilo que os pais esperam que eles sejam. Isto é, a imagem fiel 

deles mesmos. Para a pesquisadora há uma tendência na sociedade atual ao 

enfraquecimento da transmissão religiosa, o que acaba gerando uma crise em 

relação à tradição. Por outro lado, a mudança não se configura como ameaça à 

continuidade, ao contrário a continuidade está assegurada em e pela mudança. 
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 Logicamente, ao se tornarem adultos, mesmo não levando a risca a 

tradição religiosa dos pais, os jovens terão oportunidade de estruturarem sua 

religiosidade com fundamento naquilo que sempre questionaram e creram. Todos 

os conflitos gerados durante a fase de juventude servem de base para estruturar 

suas decisões que se firmam em cima das experiências vivenciadas no cotidiano. 

E mesmo não seguindo a risca as idéias defendidas pelos pais, suas decisões têm 

por base a tradição familiar. 

 
 Nesse contexto recente, as identidades religiosas são cada vez menos 

herdadas e cada vez mais construídas a partir das experiências pessoais dos 

indivíduos. Convém ressaltar que, uma das características da religião nesse 

século está centrada justamente na possibilidade de cada pessoa ter sua forma de 

crer e se expressar, que resulta em uma multiplicidade de crenças e valores 

religiosos. 

 
Analisando jovens na região da baixada fluminense, no Rio de Janeiro, 

BurdicK (1998) observou que apesar de haver na comunidade mais de dois mil 

jovens, apenas 7% desse total freqüentava qualquer tipo de instituição religiosa. O 

antropólogo observa que para os jovens dessa comunidade, freqüentar qualquer 

uma das igrejas ali existentes significava estar preso a responsabilidades e 

autoridades (características típicas da população adulta). Não freqüentar uma 

instituição religiosa, segundo o autor constitui uma forma encontrada pelos jovens, 

dessa região, de ficarem livres de qualquer forma de compromisso mais estreito 

com uma instituição religiosa. 
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Na iminência de fugir da responsabilidade é que muitos jovens preferem 

não se apegar a religião (instituição), mas apenas a sua fé, dando uma clara 

demonstração de não se sentirem incomodados com essa situação.4 Os jovens 

não vêem a instituição religiosa como única representante de Deus, nem como 

produtora absoluta de sentido, antes como uma forma de adquirirem 

responsabilidades incomuns para indivíduos nesse período da vida.  

 
 Entre a população jovem, observa-se uma tentativa de negação da religião 

herdada. Segundo Pais (2006), isso não acontece de forma elaborada, mas 

porque faz parte da cultura jovem a idéia de negação de tudo aquilo que lhe é 

imposto, a juventude vai à contramão do considerado normal. No caso da religião, 

aceita-se a tradição herdada, entretanto ressignificam-se as práticas religiosas 

para não parecerem tradicionais. Isso fica evidente quando se analisa que nesse 

século o jovem, participa de atividades religiosas, porém não está interessado em 

se vincular institucionalmente.   

 
 Pesquisas apontam que atualmente a escola é instituição em que os 

jovens, mais confiam, além de defenderem a idéia de que ela é o melhor local 

para se fazer novos amigos. Nesse sentido Novaes (2006), pondera: 

 
Ao serem indagados, nas pesquisas, sobre as “instituições sociais” em que 
mais confiam, os jovens citam sempre a escola. São muitos os que se 
ressentem de não ter ficado mais tempo na escola, vista como um bom 
lugar para fazer amigos e integrante de sociabilidades que caracteriza a 

                                                 
4 O termo fé é aplicado nesta pesquisa de forma global, não apenas em termos teológicos, isto é, 
crença da pessoa em uma divindade particular ou seguimento específico, exemplo, o Deus Javé 
da tradição Cristã. Por fé denominamos a possibilidade da crença e/ou convicção do individuo em 
uma ou mais realidade, inclusive de caráter não religioso, capaz de fornecer sentido e orientação a 
vida humana: filosofias, utopias, ciência, política, pessoas, objetos, etc.  
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condição juvenil. Nesse sentido estar fora da escola é sempre uma marca 
de exclusão social. (p. 107) 

 

  Demonstrando que a instituição religiosa embora teoricamente seja um 

local propício para amizade e relacionamentos, os jovens não sentem isso na 

prática. O que faz com que a escola esteja à frente das instituições religiosas que 

por mais acolhedora que sejam não façam a cabeça da juventude no quesito 

confiabilidade, mesmo havendo no seu discurso a idéia de irmandade e 

solidariedade. Para a juventude, é mais fácil fazer amigos na escola do que em 

uma instituição religiosa. 

 
Parece-nos que a juventude enxerga a religião como uma experiência única 

e pessoal, o que à desobriga de estar presa a regras institucionais e tradicionais. 

Sendo que a fé é o elemento que os auxiliam em meio a todas as dificuldades e 

crises que são comuns nessa época da vida.  

 

 

2.4. Do centro à periferia: juventude na região met ropolitana de 

Goiânia 

 

 

 Nas grandes metrópoles, os espaços geográficos são administrados e 

gerenciados pelo Estado que legitima quem deve usar e de que forma esses 

espaços serão utilizados. Embora o discurso do poder público seja de que esses 

espaços sejam organizados em prol da população observa-se que essa população 
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tem classe, cor e renda definida. Além do fato de que os benefícios do Estado 

atendem a um grupo limitado e especifico.  

 
 Em outras palavras, nas grandes metrópoles as pessoas indesejadas são 

cada vez mais obrigadas a morarem em locais afastados do centro, distantes de 

todos os benefícios e assistência pública, componentes básicos para 

sobrevivência.5 Longe de todo tipo de assistência e vulnerável as mazelas sociais, 

os indivíduos da periferia se tornam reféns de própria sorte. 

 
 No Brasil é notório um acentuado aumento das diferenças sociais que 

acabam gerando favelização obrigando as pessoas menos favorecidas a morarem 

cada vez mais longe do centro das grandes cidades. Esse processo não é 

exclusivo de uma única cidade, pois faz parte de uma característica do mundo 

capitalista que exclui cada vez mais os indivíduos desprovidos de capital para 

lugares cada vez mais longe.  

 
Não é de hoje que o local de moradia desempenha um papel importante na 

vida das pessoas, seja incluindo ou excluindo indivíduos. Em capitais como 

Goiânia, isso fica evidente nos bairros da periferia que apresentam nitidamente 

diferenças sociais, bem como, essas são produzidas no cotidiano da periferia. Um 

olhar mais atento revelará situações de abandono, falta de infra-estrutura e, em 

alguns casos, condições precárias de sobrevivência.  

                                                 
5 Isso quer dizer que indivíduos não se movem no espaço social de maneira aleatória, parcial, 
porque eles estão sujeitos a forças que estruturam esses espaços e assim a distribuição das 
pessoas no espaço não é acidental. SILVA, Rosane, Fernandes. Condomínios horizontais 
Fechados em Goiânia: Um Caso; Prive Atlântico. Dissertação de Mestrado UFG 2003. p.32. 
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 No caso da juventude, a situação se mostra ainda mais complexa, pois os 

jovens se vêem obrigados, desde cedo, a decidirem entre o trabalho e o estudo. 

De forma precoce, forçados pela desfavorável situação financeira, a trabalharem 

para ajudar na despesa de casa e para se manterem. Dessa maneira, torna-se um 

fardo pesado trabalhar o dia inteiro e à noite ainda ter de freqüentar a escola, que, 

de modo geral, não lhe oferece atrativo algum. Instala-se aí uma das justificativas 

quanto ao grande número de evasão escolar no ensino médio, onde os jovens têm 

uma faixa etária de idade em que são obrigados a trabalhar para sobreviver. 

 
 Novaes (2006) chama atenção para o fato de que no Brasil, entre os jovens 

brasileiros, as desigualdades mais evidentes é remetida à classe social. Para ela, 

o recorte fica nítido na relação escola/trabalho. A indagação sobre quando e como 

os jovens começam ou terminam seus estudos expõem as fissuras de classe 

presentes na sociedade brasileira. Este “quando” e este “como” revelam acessos 

diferenciados a partir das condições econômicas das pessoas. Apesar do 

abandono dos estudos por grande parte dos jovens, em razão do trabalho, Novaes 

(2006) adverte que a escola ainda continua sendo vista pelos jovens como sendo 

o único meio de mudança social possível, além de se apresentar como a 

instituição mais confiável para este grupo social.  

 
 Outra situação marcante da periferia e que afeta diretamente a juventude 

relaciona-se com a violência. Pesquisas feitas pela UNICEF (2005) acerca de 

assassinatos nas grandes metrópoles, revelam que no Brasil o número de jovens 

assassinatos é maior do que outros grupos sociais. A pesquisa observa que tais 

assassinatos, em sua maioria, estão ligados ao consumo de drogas. Em regiões 
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de periferia, os jovens estão mais suscetíveis ao envolvimento com entorpecentes, 

pois raramente nessas regiões há projetos consistentes que os envolvam com 

atividades efetivas. Logo, as benesses oferecidas pelo mundo do tráfico e das 

drogas, seduzem mais esses indivíduos, visto que oferecem benefícios financeiros 

e resultados rápidos.  

 
 Na periferia de Goiânia, mais precisamente no Jardim Novo Mundo, a 

realidade da juventude não se difere em menor ou maior grau que outras regiões. 

Um caso que recentemente chamou atenção da população da capital e até da 

imprensa nacional e internacional, foi o assassinato da inglesa Cara Marie Burke 

(O Popular 26/07/2008, p.3) morta e esquartejada por um jovem usuário de drogas 

que após o homicídio a lançou em um córrego da região leste.  

 
Acontecimentos desse porte acabam por revelar os altos índices de 

violência que bairros da região estão sujeitos, além de demonstrar como o 

consumo de drogas na região tem aumentado. Além do mais, expõe a situação 

em que vive os moradores ao serem obrigados a conviver com todo histórico 

negativo que essas situações os expõem. 

 

 

2.5.  Juventude, conflito e mudanças tradicionais 

 
 

 Inúmeras são as literaturas que fazem referência da juventude como fator 

de transformação e mudança social. Se no âmbito secular, há uma tendência em 
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perceber a juventude como portadora de dispositivos capazes de produzir 

transformações, na esfera religiosa tal análise tem adquirido espaço ao notamos 

que os conceitos religiosos, de uma forma em geral, vêm sendo reformulados em 

suas concepções, tradições e origens. Não que os jovens sejam os únicos 

capazes de produzir mudanças, mas porque estes estão sujeitos a tal situação, 

uma vez que vivem um momento de construção e reconstrução do conhecimento. 

 
 Segundo Foracchi (1972), os indivíduos de uma mesma sociedade 

compartilham de um acervo comum de experiências e situações de vida. O que os 

tornam diferentes é justamente o espaço de localização social em que cada sujeito 

está inserido. Essa localização é que produz diferenças geracionais, pois cria uma 

lacuna entre o grupo, uma estratificação diferencial de vida que faz com que cada 

um adapte suas idéias, valores e conceitos de acordo com sua localização social. 

Localização aqui não nos remete a idéia de espaço geográfico, mas de localização 

social no contexto sócio-cultural. São essas experiências do período de juventude 

que formam os fundamentos básicos de tudo aquilo que será usado na fase 

adulta. Segundo Foracchi (l972), podemos compreender melhor como origina a 

juventude se considerarmos que, 

 
O importante, todavia é registrar que o estado de crise que marca social e 
psicologicamente a juventude é o ponto de convergência das diferentes 
caracterizações. As relações entre as gerações, o conflito ou continuidade 
que entre e as se estabelecem, são analisadas com base na crise da 
juventude ou, mais precisamente, na crise de uma geração. Dessa 
colocação a juventude surge, naturalmente, como um problema particular e 
como um conceito a ser examinado. (p.25) 

  

O conceito de localização, ao ser usado para mostrar as contradições 

geracionais existentes entre jovens e adultos, remete-nos a idéia de que os grupos 
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sociais estão em espaços temporais iguais porque que vivem no mesmo tempo. 

Entretanto, é a localização social que identifica e ao mesmo tempo aloca cada 

grupo no seu devido lugar. Logo, os conflitos geracionais nada mais são do que a 

luta de uma geração a fim de preservar ou não os valores da geração anterior. Os 

conflitos eclodem quando os grupos mais antigos vêem suas tradições ameaçadas 

pelos discursos de renovação característicos das gerações mais jovens. 

 
 Para Groppo (2000), os conflitos geracionais são necessários desde que na 

dose certa, por permitir a construção de identidade e ajustamento ao grupo. Por 

isso, observa que, para os indivíduos maduros, a resistência à mudança social é, 

portanto, muito maior do que entre os jovens, uma vez que os adultos já têm seus 

quadros referenciais formados e estabelecidos. Na fase adulta, os indivíduos 

firmam suas decisões baseadas nas experiências sociais. Suas decisões, em 

geral baseiam-se em ações padronizados com fundamentos nos conhecimentos já 

cristalizados. O mesmo não ocorre com a juventude que, em grande parte de suas 

vidas como jovens, precisam tomar pela primeira vez, decisões que só depois de 

um tempo lhes servirão como modelo e referência. 

 
 Numa sociedade onde as identidades sociais tornam-se cada vez mais 

transitórias e passageiras, os conflitos e diferenças tendem a aparecer com mais 

facilidade, evidenciando ainda mais as contradições entre os grupos e seus 

anseios. Na pior das hipóteses, essa situação trará a tona não só diferenças de 

localização social, como certezas e situações de acomodação e conservação do 

tradicionalismo, fortalecendo ainda mais as distâncias e os conflitos entre os 

diferentes grupos. 
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2.6. Juventude, religião e conflito  

 

 Se no âmbito secular os conflitos geracionais estão sempre em evidência 

no contexto  religioso, esses conflitos também acontecem em maior intensidade. 

Enquanto no mundo secular, as diferenças entre os grupos se apresentam 

amalgamadas por diversos outros elementos do cotidiano, no ambiente religioso 

esses conflitos se tornam evidentes, principalmente, quando se observa que no 

mundo das religiões a busca pela continuação da tradição é um discurso diário 

das gerações consideradas adultas.  

 
 Nas instituições religiosas, a presença do conflito dá-se justamente no 

processo de perpetuação da tradição. Nas gerações consideradas adultas, há 

uma busca incessante pela continuação da tradição. O discurso da juventude é 

marcado pelo desejo de renovação. Enquanto as gerações jovens acusam os 

adultos de serem atrasados e de apegados ao tradicionalismo, as gerações 

adultas as acusam de serem desapegados com a tradição e ainda de 

descompromissados com a instituição religiosa e seus dogmas. Tais conflitos 

trazem à tona, as contradições que existem entre os indivíduos à medida que 

deixam transparente sua forma de agir e pensar.  

 
 Segundo Hervieu-Léger (2000), um dos fatores que mantém viva as 

religiões é justamente o processo de mudança que essas sofrem ao longo de sua 

existência. Tais mudanças estão em grande parte ligadas, principalmente, as 

insatisfações das gerações mais jovens com o tradicionalismo seguido pelos mais 
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velhos. Cabe ressaltar que nas religiões são as mudanças que mantém viva a 

continuidade da tradição, assegurando que elementos considerados importantes 

dentro do segmento apenas vão receber uma nova abordagem considerada mais 

moderna. Entretanto, deve se levar em consideração que nas sociedades, 

consideradas modernas, as construções religiosas se dão a partir de experiências 

que foram formadas a partir da vivência dos sujeitos ao longo de sua trajetória e 

tempo de vida. Desta forma, destacamos que, 

 
Não significa dizer que as instituições religiosas não mudam. Significa que 
as mudanças não pode se impor senão na medida em que ela está 
integrada à representação coletiva de uma continuidade absolutamente 
preservada: assim, as tentativas de reforma religiosa se apresentam, regra 
geral, como ensaios de retorno a uma tradição autentica e contra uma 
tradição desnaturada pelo uso que se faz dela no presente, ou ainda, como 
resultado de um radicalização dessa tradição, que justifique uma renovação 
ou uma inovação da religiosa. (HERVIEU-LÉGER,2000. p. 41) 

 

 A vivência compartilhada dos indivíduos de uma mesma tradição religiosa, 

não significa que esses apresentem uma noção ordenada dos elementos que 

compõem seu acervo religioso. Como dito alhures, jovens e adultos estão 

alocados em espaços geográficos dispares, por isso que as diferenças e 

contradições ficam evidentes entre as gerações jovens e adultas de um mesmo 

grupo religioso. Como afirmado anteriormente, os conflitos geracionais são 

importantes desde que na dose certa, pois permitem a construção de identidades 

e ajustamentos ao grupo. Como na juventude, as identidades estão em constante 

reformulação; os conflitos acabam fomentando ainda mais as diferenças entre os 

indivíduos. 
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 Segundo Groppo (2000), a juventude seria um agente revitalizador da 

modernidade, por constituir elemento dinâmico de um tempo em constante 

mudança, mesmo que suas ações sejam conservadoras ou liberais. Os próprios 

jovens procuram acentuar suas diferenças em relação aos adultos em uma clara 

tentativa de se mostrarem diferentes. Opor-se aos papeis sociais delegados pelas 

gerações mais velhas, significa negar o que foi estabelecido. Em se tratando de 

ambiente religioso, tal processo de diferenciação ao mesmo tempo em que evoca 

desencontros entre os indivíduos, fortalece ainda mais os movimentos religiosos 

ao garantir a continuidade dos ideais de seus fundadores. Mesmo que o discurso 

da juventude seja marcado pela constante busca de um renovar do movimento, 

suas origens se remetem ao lugar de origem e à tradição religiosa.  

 
  No âmbito das relações religiosas, essas se firmam justamente no 

contexto do processo de transmissão e afirmação da fé religiosa. Além do mais, 

percebe-se um decrescente número de jovens que seguem a mesma religião dos 

pais, numa demonstração clara de que o fenômeno das religiões herdadas está 

em declínio, demonstrando o que as inúmeras pesquisas do campo religioso tem 

indicado a respeito de um novo lugar da religião no mundo considerado pós- 

moderno.  
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CAPÍTULO III 

 
 
 

2. OS JOVENS DA IPDA DE GOIÂNIA  
E OS CONFLITOS GERACIONAIS: ANÁLISES, 
DISCUSSÕES E RESULTADOS DA PESQUISA  

DE CAMPO REALIZADO NA PERIFERIA  
DA CAPITAL GOIANA 

 

 

 

 No capítulo analisamos as mudanças que vem ocorrendo dentro da IPDA, 

bem como, do papel desempenhado pela juventude nesse processo. A concepção 

das idéias que compõem o capitulo se dá através da análise de questionários 

aplicados entre jovens freqüentadores da IPDA, entrevistas com pastores da 

instituição e de observação participante nos cultos e programações da instituição. 

A partir de análise dos dados, dispõe-se no capitulo apontar diferentes aspectos 

religiosos, econômicos e sociais dos jovens freqüentadores da IPDA da região 

leste de Goiânia. 
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3.1. O campo de pesquisa e suas contradições  

  
 

 Relembrando a presente pesquisa foi realizada com jovens freqüentadores 

da IPDA da região leste de Goiânia, precisamente nos bairros Jardim Novo Mundo 

e Vila Pedroso. A aplicação dos questionários da pesquisa foi no mês de setembro 

de 2008, contando com a participação de 45 jovens, tanto do sexo feminino como 

do sexo masculino com contemplação de uma faixa etária de idade que varia entre 

13 e 30 anos. 

 
A aplicação dos questionários aconteceu em um domingo pelo fato de, 

neste dia da semana, o número de jovens nas duas igrejas pesquisadas, ser bem 

maior do que em outros dias. Isto porque este dia é destinado ao culto especifico 

para esse grupo social. Momento este em que eles próprios têm liberdade para 

direcionar as atividades. Por esse motivo, o processo de aplicação e coleta dos 

questionários se deu de forma eficaz por termos conseguido um número 

considerável de participantes, o que, provavelmente, não seria possível se 

tivéssemos feito a opção de entregar os questionários para serem recolhidos 

posteriormente visto que vários fatores poderiam representar empecilhos para o 

prosseguimento da pesquisa. 

 
O contato com as igrejas onde seriam aplicados os questionários aconteceu 

em outros momentos em que estivemos no local fazendo observação participante. 

No bairro Jardim Novo Mundo primeiro local em que os questionários foram 
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aplicados, tivemos uma receptividade maior por parte dos pastores e liderança de 

jovens que inclusive incentivou os participantes à pesquisa, destacando que se 

tratava de uma pesquisa acadêmica a qual não divulgaria nomes.  

 
 Já na Vila Pedroso, segunda igreja onde a aplicação dos questionários se 

daria, apesar da boa receptividade por parte dos pesquisados, observamos certa 

resistência por parte dos pastores e obreiros em relação à pesquisa. Num dado 

momento, antes de iniciarmos a pesquisa, o pastor responsável  pelo templo pediu 

a um obreiro e uma obreira que entregassem a todos os jovens uma publicação da 

IPDA, intitulada “Cuidado com o lobo”. Na publicação, o missionário David Miranda 

chama atenção de todos os fiéis para tomarem cuidado com as coisas do mundo, 

que muitas vezes são introduzidas na igreja por pessoas que não têm 

compromisso, que são denominadas na revista de “lobos devoradores”. 

 
 O episódio em questão, apesar de ter provocado constrangimento, revela 

como a IPDA se apresenta fechada em relação a pesquisadores que objetivem 

com seriedade entender sua estrutura organizacional. A resistência dos lideres, 

como a citada, confirma como as igrejas de cunho pentecostal, em sua maioria, 

são extremamente radicais e sequer abrem espaço para realização de pesquisas 

em seus templos. Evidente que a reação do pastor não condiz com a postura dos 

jovens que, ao contrario receberam-nos de forma tranqüila e entusiasmada. Mas 

não descartamos a hipótese de que, em algum momento, a intransigência pastoral 

tenha influenciado na resposta dos entrevistados. 
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 Assim, a análise e aferição dos dados foram feitas de forma criteriosa na 

tentativa de captar, com maior precisão possível, o perfil do jovem pentecostal. O 

questionário aplicado foi elaborado com 44 perguntas semi-estruturadas, em três 

blocos, em que são propostas diversas questões para análise e escolha de 

alternativas que, a principio, correspondam às respostas desejadas. No bloco, 

perfil em que os jovens devem identificar sua cor/etnia e na opção estado civil 

foram acrescidos outras formas de identificação que não são oficiais, de acordo 

com o IBGE.  

 
A inserção dessas formas de identificação, apesar de fugir à regra oficial, foi 

colocada por julgarmos importante, visto que entre os jovens são utilizados outros 

signos de identificação, como o termo “moreno” para referir-se a um negro e “ficar” 

para quem está apenas namorando sem compromisso. Além do que, grande parte 

dos jovens vive um dilema tipicamente brasileiro; não podem se identificar como 

brancos, pois não o são, não se identificam como pardos porque nem sequer 

sabem que cor é essa; e, ainda, não querem se identificar como pretos pela 

negatividade construída em torno da palavra. 

 
 No item estado civil, novamente foram utilizadas outras categorias não 

padronizadas. A inserção das categorias teve como finalidade captar formas de 

linguagem e seus significados muito comuns entre os jovens (ex: “ficar” e 

“namorar”). Isto na direção de identificar se, entre os jovens pesquisados, havia 

essas práticas e se elas apareciam em suas falas, uma vez que estaríamos 

usando signos lingüísticos comuns do grupo. Como dito alhures apesar dos temos 
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utilizados não fazerem parte das categorias analíticas de órgãos, como o IBGE, 

são signos lingüísticos que fazem parte do cotidiano da juventude. Sua utilização 

nos questionários não deve ser entendida como pretensão de se criar elementos 

extra-oficiais ou outras categorias de análise, mas como tentativa de captar com 

maior precisão a forma de expressão de um grupo que está em constante 

transformação e que faz uso peculiar de uma linguagem para se comunicar com 

seus pares. 

 
 Os dados da pesquisa que seguem trazem à tona elementos relevantes 

sobre a forma de pensar e expressar dos jovens freqüentadores da IPDA, de 

modo especial o seu perfil socioeconômico, seu cotidiano além de captar como 

estes manifestam sua opção religiosa.  

 
 Já as entrevistas feitas com pastores da instituição, aconteceram em 

momentos distintos respeitando os horários e as disponibilidades dos mesmos em 

nos atender. Nas entrevistas foram abordados diversos assuntos como juventude, 

instituição, meios de comunicação e mundo secular. Possibilitando assim um 

confronto entre a visão dos lideres que representam a instituição e as respostas 

coletadas no decorrer dos questionários aplicados aos jovens. 

 
 Esta pesquisa se junta às demais pesquisas do campo das ciências da 

religião fomentando discussões, questionamentos e até outras possibilidades de 

pesquisa.  
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3.2. Perfil socioeconômico do jovem da IPDA 

 

Analisando o perfil dos jovens pesquisados, concebem-se elementos 

importantes que devem ser levados em consideração na pesquisa. Traçar o perfil 

de um grupo não é algo simples, principalmente quando se trata de jovens com 

vínculos religiosos. Essa dificuldade torna-se mais acentuada quando observamos 

que estamos analisando a juventude a partir de uma perspectiva religiosa que 

pode esconder ideologias, crenças, sentidos de pertenças e identidades. Apesar 

das dificuldades, enfrentamos o desafio da elaboração do perfil dos jovens 

pesquisados, conforme indicado na tabela abaixo. 

 
 

TABELA – 01  
 
 

PERFIL DOS JOVENS PESQUISADOS 

 
FAIXA 

ETÁRIA  

 

FAIXA 
ETÁRIA 

 

FAIXA 
ETÁRIA 

 
 

13 a 18 anos 

 
 

19 a 25 anos  

 

acima de  

25 anos 

 

TOTAL DE JOVENS 

PESQUISADOS 

 

17 
 

19 
 

9 
 

45 

  

 Dos 45 jovens pesquisados, 17 estão em uma faixa etária de idade entre 13 

e 18 anos, período considerado pela psicologia como turbulento, pois é conhecido 

como uma etapa da vida em que os jovens estão descobrindo novas 

possibilidades e conhecendo o mundo. A maioria das decisões que envolvem a 

vida escolar, profissional e sentimental é tomada nesse período, além de constituir 
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um o processo de transição, adolescência e adulto, fase da vida em que serão 

mais cobrados e precisarão tomar decisões que devem ser pautadas por suas 

experiências, valores e responsabilidades.  

 
Outros 19 jovens entrevistados se encontram em uma faixa etária de 19 a 

25 anos, um período considerado, no pensamento social, como idade em que os 

jovens começam a ter e assumir responsabilidades pelos seus atos. Em 

contrapartida, outros 9 têm idade acima de 25 anos e são considerados, no âmbito 

social, pessoas mais responsáveis além de estarem em uma localização social 

onde suas decisões são mais aceitas como de adultos. 

 
 Ressaltamos que, apesar de haver diferenças de idades no grupo 

analisado, ambos partilham de um mesmo elemento, ou seja, são fiéis da IPDA da 

região leste de Goiânia. De acordo com o RI, para que um indivíduo possa se 

batizar na IPDA é necessário que tenha idade acima de l8 anos. Mas, mesmo 

assim, jovens com idade inferior que não tenham sido batizados exercem qualquer 

tipo de atividade na instituição. Nesse caso, estão sujeitos as mesmas 

penalidades que um jovem batizado caso cometam alguma irregularidade não 

permitida pela instituição. No caso das mulheres, com menos de 18 anos há 

exceção para o batismo caso se sujeite ao matrimônio prevendo idade mínima de 

l6 anos e consentimento dos pais.  

 
 Salientamos que pode haver dentro da igreja, mesmo com toda sua rigidez, 

elementos que sirvam de aglutinador dos jovens que continuam na instituição. 

Fernandes (2007) observa que as igrejas vêm se apresentando como espaço de 



 100  

agregação e sociabilidades dos jovens urbanos, pois se perfilam como locais onde 

estes podem circular livremente sem as neuroses causadas pela cidade grande. 

Logo, a sociabilidades que os jovens encontram na igreja, parece-nos superar as 

exigências feitas pela instituição. 

 
 Lavalle e Castello (2004) observam que, em regiões periféricas, 

predominam mecanismos informais e societários de solidariedade, que atenuam 

as tendências excludentes existentes no local. As igrejas evangélicas atuam como 

espaços de inclusão possibilitando aos fiéis trocas de benefícios materiais e 

espirituais, sendo que “pertencer a uma igreja evangélica, aumenta em seis vezes 

mais a possibilidade dos indivíduos participarem de uma associação, ao contrário 

que entre os católicos, a tendência tende a ser oposta. 

 
 A presença de uma quantidade significativa de jovens na IPDA pode ser 

entendida também como uma forma encontrada por esses indivíduos de 

compartilhar o tempo de juventude, bem como, servem como espaço de trocas de 

experiências. Essas trocas ou associativismo parecem diminuir o impacto das 

exigências da IPDA sobre a juventude ao passo que criam uma rede de amizade 

entre o grupo. Por outro lado, a vinculação a um segmento religioso, parece-nos 

atenuar o estigma de viver em bairros marcados pela violência constante.   

 
 Fernandes (2007) afirma que ao se vincular a uma religião, os jovens 

encontram formas de sociabilidade que os afastam da violência e da 

estigmatização urbana. Ao mesmo tempo, fazer parte de um grupo favorece a 

formação de identidades que possibilitam a construção de sua própria história 
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gerando sentimentos de pertença ao grupo. O processo de conversão assume 

uma função ordenadora da vida dos jovens, possibilitando redirecionamento de 

problemas cotidianos e, ao mesmo tempo, sinalizando soluções para questões 

inerentes ao contexto em que estão inseridos.  

 
No quesito cor, apesar de grande parte dos entrevistados terem se 

identificado como morenos, pôde-se perceber que grande parte dos entrevistados 

são jovens negros, mas  no entanto se identificaram no questionário, como 

morenos ou pardos. A identificação da maioria dos jovens com a categoria moreno 

pode ser entendida como uma forma de amenização e polidez ante a categoria 

preto e negro que no âmbito social são carregadas de preconceito e negatividade. 

Revela também fragilidade no que diz respeito a construção da identidade dos 

indivíduos negros que, ainda se vêem na dúvida na hora de se identificarem como 

tal. 

 
Alertamos que, opção da maioria dos jovens pela identificação, moreno e 

pardo, não deve ser interpretada como uma negação de sua origem, mas sim 

como uma tentativa de amenizar a construção negativa que o termo negro remete 

no imaginário social. O signo negro no imaginário brasileiro, ainda é constituído de 

estereótipos que remete a idéia negativa do ser negro. No Brasil, a favela, o 

bandido e o pobre são identificados pela cor da pele, logo, não é de se espantar 

que indivíduos visivelmente negros, identifiquem-se com outras nomenclaturas 

menos “pesadas” no imaginário social. Sobre este aspecto, isto salienta Sansone 

(2002): 
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[...] ser negro é claramente uma desvantagem no relacionamento com a 
polícia e com muitos professores na escola: ambos descarregam sua 
agressividade e abusam do seu poder, sobretudo contra os mais fracos, 
aqueles em cima dos quais se podem dar duro sabendo que não se terá 
que responder a ninguém. Na procura de trabalho, ser negro também é 
mencionado como possível obstáculo por alguns, sobretudo nos âmbitos do 
mercado de trabalho nos quais ainda pesa o critério da boa aparência. (p. 
166).  
 

 O que Sansone (2002) tenta explicar é o fato de que no Brasil diversos 

fatores ligados à violência e à criminalidade infelizmente estão associados aos 

indivíduos de origem negra. Ao optarem por uma auto-identificação que não reflete 

a sua realidade, os próprios indivíduos estariam se utilizando de uma forma de 

retaliação ante os estereótipos que lhes são atribuídos socialmente. 

 
A tabela abaixo mostra detalhadamente a divisão da população na capital 

por regiões. 

 
 Tabela 2 

Goiânia: população urbana segundo as regiões - 1991  e 2000 
População  Participação (%) Região  

   1991 2000 
Tx de Cresc. 

(%) Anual 1991 2000 
Central 152.449 145.960 -0,5 16,7 13,4 
Sul 157.938 165.288 0,5 17,3 15,2 
Macambira/Cascavel 100.163 93.000 -0,8 11,0 8,6 
Oeste 44.937 65.355 4,2 4,9 6,0 
Mendanha 47.077 56.393 2,0 5,2 5,2 
Noroeste 51.367 111.389 9,0 5,6 10,3 
Vale do Meia Ponte 43.071 52.640 2,3 4,7 4,8 
Norte 44.652 63.840 4,1 4,9 5,9 
Leste 95.950 106.966 1,2 10,5 9,9 
Campinas 123.338 123.530 0,0 13,5 11,4 
Sudeste 34.780 43.807 2,6 3,8 4,0 
Sudoeste   17.092 57.638 14,5 1,9 5,3 

População Urbana 912.711  1.085.806 1,9 100,0 100,0 

Fonte: IBGE, Censos demográficos 1991 e 2000/Prefeitura de Goiânia-SEPLAM-DPSE 
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Por outro lado, o gráfico 01 confirma o apurado no último censo do IBGE 

(2000): grande parte dos freqüentadores da IPDA é formada por pessoas da 

periferia e de origem negra.  Dos entrevistados 35% se declararam morenos e 

32% como pardos, alocando esses dois grupos em uma mesma categoria pretos 

ou negros tem-se uma média de 67% do total de entrevistados identificados como 

negros. Número relativamente considerável, pois equivale a quase 70% dos 

entrevistados, ou seja, em um universo de 44 participantes da pesquisa, 30 podem 

ser considerados negros. 

 

 Gráfico 01 
 

 
Considerando que a pesquisa foi realizada em bairros de periferia local que 

concentra grande parte da população negra brasileira, o gráfico tende a confirmar 

a tendência nacional, pois se grande parte da população que vive na periferia é 

formada por negros, e a IPDA tem na periferia seu principal reduto, é natural que 

uma grande parcela de seus membros sejam de pessoas negras. Apesar da 

pesquisa não ter como enfoque a questão racial, entendemos que traçar um perfil 

Gráfico de Identificação  

23% 

5% 

32% 

35% 

5% 

branco 
negro 
pardo 
moreno 
amarelo 
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do jovem fiel da IPDA desconsiderando sua origem étnica, seria ignorar uma de 

suas características mais importantes.  

 
O Gráfico 01 aponta também para a necessidade de políticas públicas 

capazes de conscientizar os jovens de sua identidade uma vez que houve dúvidas 

na hora de se declarar, fato que os conduziu mesmo sendo negros a se 

identificarem como pardos ou morenos. A ausência de uma discussão mais ampla 

dentro da própria instituição religiosa pode explicar-se pelo fato de existir dentro 

dessas, o mito de que entre os irmãos não há discriminação. Logo não existem 

motivos para discussão do assunto. 

 

 
Gráfico 02 

 

 O gráfico 2 se refere ao grau de escolaridade dos jovens pesquisados. Um 

fator que chama atenção, é que há um aumento no grau de escolaridade entre os 

jovens da IPDA em relação aos demais membros da instituição. O crescimento no 

índice de escolaridade, não é um fator apenas do mundo secular como também do 

próprio segmento religioso. Apesar da pesquisa não ter analisado o grau de 

Escolaridade  
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escolaridade entre outros fiéis da IPDA, como os adultos, informações do último 

censo do IBGE (2000) revelam ser os membros da IPDA os menos alfabetizados e 

com menor escolaridade entre os pentecostais.  

 
 De acordo com Sposito (2008), apesar de nas décadas de 1990 ter ocorrido 

aumento significativo na oferta de possibilidades ao acesso escolar, essa não foi 

acompanhada de qualidade e de condições necessárias para a permanência da 

população jovem em sala de aula. Ainda com essas dificuldades, tanto de 

permanência como de qualidade, não se pode negar que a presença de jovens 

nas instituições educacionais teve um incremento em relação aos outros anos. O 

que pode ser visualizado nas indicações feitas no gráfico em que foi analisado o 

grau de escolaridade do jovem freqüentador da IPDA. 

  
Dos jovens entrevistados 25% afirmaram ter curso superior incompleto, 

enquanto outros 25% atestam ter concluído o ensino médio, algo não muito 

comum entre os fiéis da IPDA até décadas atrás. Da mesma forma, os que 

concluíram o ensino fundamental chegam a 9% do total de entrevistados, ao 

passo que o número de pessoas não alfabetizadas é de apenas 2% do total. 

Somando os índices de jovens que concluíram o ensino médio com os que têm 

ensino superior incompleto, teremos um índice relativamente grande de 50% do 

total de entrevistados que concluíram o ensino médio.  

 
O aumento no nível de escolaridade dos jovens pesquisados, aponta para 

possíveis influências na forma de recepção da mensagem institucional, o aspecto 

que analisaremos nos próximos gráficos. Ao mesmo tempo, realça haver entre os 
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jovens da IPDA mudanças na forma de enxergar a educação. Isto por sabermos 

que por muito tempo o discurso reducionista do pentecostalismo a caracterizou de 

efêmero, e passageiro. Da mesma forma, tal discurso não tem obtido ressonância 

entre a juventude fato este que pode ser verificado no gráfico, no qual se focaliza 

uma porcentagem considerável de jovens que já concluíram o segundo grau ou 

têm curso superior incompleto.  

Num mundo capitalista onde se busca cada vez mais aperfeiçoamento, a 

educação é compreendida como uma das únicas fórmulas capaz de assegurar à 

juventude possíveis conquistas profissionais. Num mundo marcado pela 

inconstância e pela concorrência envolver-se com o estudo ainda continua sendo 

uma das opções.  

 
Entre os jovens que marcaram a opção ensino fundamental incompleto ou 

ensino médio incompleto, embora não seja destacado no gráfico, grande parte é 

composta por jovens que se identificaram como estudante na pergunta seguinte. E 

mesmo entre esse grupo, o grau de escolaridade ainda se mantém acima da 

média, considerando que são jovens com pouca idade e que se identificaram 

ainda como estudantes. Ou seja, ainda estão em fase escolar. Nesse sentido, 

mesmo não sendo possível fazer um prognóstico do período em que vão terminar 

o ensino fundamental ou médio, suas posições em relação aos demais membros 

da IPDA, ainda são maiores. Em função de que o período (idade) de estudo 

corresponde a sua locação social.  

 
Observa-se então que a formação secular parece ter um local privilegiado 

no contexto do jovem da IPDA. Isto porque o grau de escolaridade dos jovens não 
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se apresenta compatível com a maioria dos outros fiéis da instituição e tampouco 

de seus próprios pais. Isso justifica o fato de que ao serem perguntados sobre 

qual era a profissão que possuíam, 32% optaram pela resposta estudante. O 

mesmo gráfico sobre profissões revela também outra situação comum, a de que 

os jovens mesmo não estando na fase considerada População Economicamente 

Ativa (PEA), em sua maioria, são trabalhadores. 

 

Profissões

32%

20%14%

20%

14%
Estudante

Comerciário

Industriário

Autônomo

Funcionário Público

 
 Gráfico 03 

    

  Se tomarmos como referência os 20% que se identificam como 

trabalhadores autônomos, os 20% que se vêem como comerciários, os l4% que se 

definem como industriários, mais os l4% que se dizem funcionários públicos, 

obteremos um total de 68% dos entrevistados que têm uma profissão e ou que 

devem exercer algum tipo de atividade remunerada. Número relativamente 

considerável, tendo como fundamento as estimativas da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), o maior índice de desempregados encontra-se 

nessa faixa etária. Branco (2008) ao se remeter a essa condição do jovem, afirma 

que: 
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O desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos sofreu uma forte elevação 
nos últimos dez anos completados em 2003 alcançando, nesta data, cerca 
de 88 milhões de pessoas. Com isso, os jovens nessa faixa etária já 
estariam representando cerca de 47% do total global de desempregados no 
mundo, ainda que correspondam não mais do que 25% da totalidade da 
população trabalhadora do planeta. (p.129) 

 

 Os altos índices de jovens em atividades remuneradas, como os 

apresentados no gráfico, devem ser analisado com cautela. Para Branco (2008), 

se estes jovens ao invés de trabalharem, estivessem apenas se dedicando às 

atividades de escolarização e aprendizado não teriam dificuldades em se inserir 

no mercado de trabalho e, conseqüentemente as taxas de desemprego seriam 

reduzidas devido ao fato de que terminando seus estudos, sairiam prontos para o 

mercado de trabalho.  

 
 O alto índice de jovens que trabalham aponta para um problema recorrente 

de países subdesenvolvidos. Nesse há uma proximidade com a tendência 

nacional brasileira onde os jovens começam desde cedo a exercer alguma forma 

de atividade, assumindo cada vez mais cedo responsabilidade na manutenção da 

casa e da família. Por outro lado, o trabalho entre a população jovem aparece 

como norteador de vários interesses do grupo e significa liberdade financeira para 

aquisição de produtos no mundo do consumo. 

 
Um dos grandes desafios encontrados pelo jovem na atualidade, diz 

respeito à inserção no mercado do trabalho. Ao serem indagados se possuíam 

trabalho remunerado, 72% dos jovens afirmaram categoricamente que sim. 

Enquanto l4% disseram que não, e 9% afirmaram que só estudam. Desse 
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universo, apenas 5% indicaram que estão desempregados. A quantidade de 

jovens que trabalham, se comparada a outras porcentagens analisadas, 

apresenta-se, como dito anteriormente uma das maiores revelando uma situação 

peculiar de jovens moradores de periferia que são forçados a trabalhar, desde 

cedo, para se manter economicamente. 

 

Ocupação

72%

14%

9% 5%

Sim

Não

Só Estuda

Está desempregado

 
Gráfico 04 

 

Novaes (2004) explica que tal situação faz com que os jovens percam seu 

tempo de juventude, pois são forçados pela situação em que vivem a se tornarem 

adultos mais cedo, assumindo responsabilidade do seu sustento e até da própria 

família. Essa dedicação forçada ao trabalho subtrai dos jovens diversas 

possibilidades inerentes a sua idade e seu tempo, a própria idéia de lazer torna-se 

efêmera ante a necessidade do trabalho. O que leva os jovens a reorganizar sua 

vida no âmbito do lazer e de suas necessidades básicas. Afinal, segundo 

Guimarães (2008), não visualizam outras possibilidades fora do trabalho, 

 
Com muito mais razão, diriam outros, o trabalho talvez nunca tivesse sido a 
fonte motivadora central entre aqueles para quem trabalhar é apenas uma 
entre outras motivações importantes na organização da vida cotidiana e, 



 110  

quando muito, um passaporte para o reconhecimento social a ser 
outorgado pelo mundo dos adultos. (p.151). 

  

 No quesito moradia, as respostas obtidas apontam para um dado 

interessante. Apesar de todos os entrevistados residirem em uma região de 

periferia ao se depararem com a pergunta sobre o tipo de residência em que 

moram, 73% afirmaram que em casa própria, 16% em casa alugada se 

contrapondo a uma pequena parcela que reside em imóveis emprestadas, cedidas 

ou doadas. Um fator que chama atenção, é o fato de que grande parte dos bairros 

que compõem a região leste, foram formados a partir de doações de lotes 

efetivadas pelo governo do Estado.  (décadas de 1960 e 1960) 
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      Gráfico 05 
 

Nesse caso esperava-se que um número razoável marcasse a opção 

“residência doada”. No entanto, a opção “casa própria” diminui o impacto e, 

conseqüentemente, a vergonha de expor que vive em uma casa que tenha feito 

parte desses programas. A opção “própria” parece expressar sentimentos de 
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domínio e ao mesmo tempo diminui a sensação de vergonha que a opção doada 

ou cedida possa transparecer. Até porque, segundo Tavares (2004), o local de 

moradia desempenha uma função importante na vida das pessoas. 
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     Gráfico 6 

 
 
O fator renda aparece também como um elemento importante para 

captarmos um pouco mais sobre a forma de agir e viver da juventude. Neste item 

especifico podem estar ou não inseridas diversas situações e ações. Optamos por 

colocar no questionário uma pergunta que nos revelasse ou pelo menos nos 

indicasse o nível da renda familiar dos jovens da IPDA. Para tanto, esperava-se 

que esses soubessem qual era a média salarial de suas famílias. Analisando os 

dados dos questionários, deparamos com a situação descrita abaixo. 

  Um percentual de 45% dos entrevistados afirmou que a renda familiar não 

ultrapassa a três salários mínimos, enquanto 42% disseram que a renda familiar 

não excede mais do que seis salários mínimos.  Somando os dois grupos que 

formam a maior parte dos pesquisados teremos um universo de 87% de 

entrevistados que a renda familiar está abaixo de seis salários mínimos. 
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Evidenciando uma situação característica do local em que a pesquisa foi 

realizada: a periferia.  

 
 Singer (2008), estudioso do tema em questão, confirma o explicitado acima 

ponderando que: 

 
Pelos dados da pesquisa do Projeto Juventude, 42% dos jovens brasileiros 
vivem em famílias com renda de até dois salários mínimos e outros 31% 
em famílias com dois a cinco salários mínimos de renda. Grande parte 
destes jovens representa 40% que estão desempregados e os 36% que 
trabalham a maioria na informalidade. Por mais que os jovens nesta 
situação acreditem que a juventude pode mudar as coisas, eles sabem que 
têm de cuidar antes da própria sobrevivência, evitando serem tragados pela 
violência criminosa ou mergulhados nela, como alternativa menos pior. (p. 31) 

 

 Outro elemento que chama atenção no gráfico em questão, é que 13% dos 

entrevistados afirmaram que a renda familiar ultrapassa a dez salários mínimos. 

Número um tanto considerável, principalmente, na região metropolitana de 

Goiânia, onde o custo de vida é baixo, e conseqüentemente, o nível salarial tende 

a seguir o mesmo padrão. É interessante percebermos que mesmo em região 

como a zona leste de Goiânia nem todos os fiéis da IPDA têm a mesma média 

salarial e, ainda, há casos que alguns se sobressaem com os l3% apontados no 

gráfico. 

 
 Assim, o gráfico tende a confirmar que entre os fiéis da IPDA, a renda 

salarial não aparece entre as maiores. Se em considerarmos outros grupos do 

segmento protestante brasileiro, talvez a renda dos fiéis da IPDA esteja entre as 

menores de todas. Logicamente os l3% que afirmaram ter uma renda superior a 

dez salários mínimos, pode ser entendido como indicadores de possíveis 
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alterações no nível financeiro dos fiéis, como sinalizando a possibilidade de outras 

classes sociais estarem entre os fiéis em estudo, ainda que de forma reduzida. A 

confirmação dessa última hipótese levaria a algumas mudanças na visão criada 

em torno dos fiéis da IPDA, pois parte das pesquisas apontam as classes D e E 

como fiéis privilegiados dessa igreja. 

 
 Como a pesquisa se atém a forma com que os jovens vêem reinterpretando 

os rituais da IPDA definimos elaborar uma pergunta que nos possibilitasse 

entender como ocorreu o processo de conversão desses jovens situando-a em 

relação a marca temporal. Essa pergunta talvez seja uma das mais importantes, 

pois nos possibilita varias interpretações das respostas dadas ao longo do 

questionário. Saber se os jovens pesquisados foram todos criados na instituição 

ou se converteram durante sua juventude, são respostas que nos auxiliam realizar 

a leitura critica a respostas e opiniões coletadas durante a pesquisa. 

Tempo que é fiel da IPDA

18%

18%

7%11%

46%

1 a 3 anos

4 a 6 anos

6 a 9

mais de 10 anos

quando nasceu os pais já
eram da igreja

 
      Gráfico 07 
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  Pelas respostas obtidas, pode-se aferir no Gráfico 7 que 46% dos jovens ao 

nascerem, seus pais já pertenciam a IPDA. Tal situação é conhecida como religião 

herdada e aponta para diversas linhas de análise ao avaliarmos o jovem da IPDA 

e sua visão de mundo. Ao passo que mostra como os pais exercem influência na 

pertença religiosa dos filhos e que a família constitui-se como um elo norteador de 

suas crenças. No caso da IPDA, o fato de que 46% pertencem à instituição desde 

quando nasceram, reforça a idéia de como a família desempenha uma função 

importante na transmissão de valores e crenças religiosas. 

 
Tavares e Camurça (2006), analisando o processo de conversão religiosa 

entre jovens mineiros, salientam que “[...] a importância da escolha da religião pela 

influência dos pais em comparação com a opção motivos pessoais constitui um 

indicador da centralidade da família na transmissão religiosa entre os jovens” 

(p.107) 

 
 No caso da IPDA, parece-nos acontecer fenômeno semelhante ao 

observado entre os jovens mineiros, no que tange ao processo de conversão 

religiosa. Para 46% dos jovens entrevistados, a religião dos pais determinou a 

escolha da religião dos filhos. Segundo Hervieu-Léger (2000), os filhos nunca 

serão a cópia fiel dos pais no quesito religião, entretanto, é justamente esse 

processo que garante a continuidade da tradição religiosa e assegura o processo 

de transmissão e consolidação da mesma.   

 
O número de jovens que se converteram há 3 a 6 anos chega a 6% do total, 

valor considerável levando-se em conta que a IPDA não tem projetos específicos 
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de proselitismo entre os jovens não evangélicos. E mesmo que a taxa de jovens 

que têm religião herdada seja uma das maiores, o número dos que converteram 

recentemente (1 a 6 anos) se mantém elevado vislumbrando que outras escolhas 

podem ter influenciado no processo de conversão religiosa. 

 
 Pesquisas feitas por Santos e Mandarino (2005) com jovens da periferia, 

destacam que no local a prática de atividades dentro das instituições religiosas, 

serve como forma de lazer para os indivíduos, principalmente nos finais de 

semana. O processo de conversão oferece para os jovens, não só a opção de 

mudança religiosa, mas, sobretudo, de sociabilidade visto que dedicam o tempo 

de sua vida às atividades religiosas. Num ambiente onde existem poucos recursos 

para o lazer, participar das atividades das igrejas, torna-se atrativo.  

 
 Mandarino (2005) observa que “a freqüência ao culto, dentro de um local 

especifico, garante o encontro que é tão necessário para constituição de uma 

cultura religiosa e contempla as necessidades socializadoras dos jovens” (p.170). 

Sendo assim, as agruras advindas da dificuldade financeira e de tantas outras 

faltas, são superadas pelo prazer que o culto proporciona, ainda que a freqüência 

seja semanal. 

 
 Embora a IPDA não possua projetos de proselitismo para esse grupo, 

parece-nos que os cultos, principalmente o de jovens, exercem certa influência no 

processo de conversão dos mesmos. Analisando os motivos que levaram à 

conversão dos jovens na IPDA a opção “por causa dos cultos” aparece em 
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segundo lugar, sendo superada apenas pela preferência de que “a família já era 

religiosa” (dados Gráfico8). 

 

 

3.3. A juventude da IPDA e os motivos da conversão religiosa 

 

 

 Analisando o gráfico sobre motivos da conversão religiosa expomos os 

dados coletados. 

 

Motivos que o levaram a conversão

52%

16%

13%

13%
4% 2% Familia já era evangélica

Cultos
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Doença

 
Gráfico 08 

 

 Um dos principais motivos apontados pelos jovens da IPDA para sua 

conversão é o fato da família já ser evangélica. Os 52% que afirmaram que sua 

conversão ocorreu porque a família já era evangélica aponta para força que os 

pais exercem na opção religiosa dos filhos. Tavares e Camurça (2006) ao 
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observarem esse mesmo fenômeno entre jovens universitários de Minas Gerais 

salientam que a família constitui indicador de centralidade na transmissão religiosa 

entre esse grupo. 

 
 Autores como Hervieu-Léger (2000) e Rivera (2002) explicam que o 

processo de transmissão religiosa abarca o processo pelo qual os grupos 

humanos asseguram sua continuidade no tempo. E observam que continuidade 

não significa necessariamente seguir a risca tudo aquilo que se aprende com os 

pais, são justamente essas mudanças que irão assegurar a continuidade da 

tradição. No caso dos jovens da IPDA, o processo de transmissão religiosa parece 

ser um elo que vem garantindo a continuidade e, ao mesmo tempo, fortalecendo a 

identidade religiosa dos indivíduos. Mesmo em igrejas de vertente pentecostal 

clássica, a influência da família no processo de conversão ainda aparece como um 

dos principais fatores.   

 
 Outro ponto que chama atenção no gráfico em questão, é que outros 

motivos influenciaram no processo de conversão religiosa dos jovens 

entrevistados. Somando o percentual de conversão por desemprego, doença, 

problemas familiares entre outros, teremos uma média de 48% de jovens que sua 

experiência de conversão religiosa ocorreu por motivos alheios à transmissão 

religiosa familiar. O que confirma um dado importante de que, ao se converterem 

os indivíduos o fizeram porque esperavam receber algo em troca. Isso traduz o 

que Almeida e Monteiro (2001) destacam sobre o crescimento do trânsito religioso 

nas últimas décadas. 
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 Embora seja evidenciada no gráfico apenas 2% da conversão ser justificada 

por motivo de doença, essa porcentagem merece destaque se levarmos em 

consideração que é comum nos programas da IPDA, um forte apelo aos ouvintes 

de se dirigirem aos templos, aos cultos de cura da igreja. Numa sociedade 

marcada pela falta de assistência em saúde pública, propagandas como essa 

aparecem como atrativo para a população carente da sociedade. Não é a toa que 

vários segmentos religiosos, inclusive a IPDA, adotam o discurso da cura como 

um de seus principais mecanismo de captação de adeptos. 

 
 Por outro lado, podemos observar que há um processo de fragmentação 

nos motivos que induziram os jovens ao processo de conversão. Fragmentação 

que revela como a experiência da conversão religiosa abarca diversos fatores da 

vida dos indivíduos nas grandes cidades. Ignorando, provisoriamente, a opção “a 

família já era evangélica”, teremos uma centena de elementos que direcionam, de 

forma imediata, a configuração da conversão e a elaboração de suas convicções 

religiosas. Neste sentido, Assis, Perez, Oliveira (2004) observam que,  

 
Entre todos os pertencimentos religiosos declarados por jovens, a escolha 
da sua religião se dá por motivos pessoais exceto entre os católicos, cuja 
maioria disse ter escolhido sua religião por influência dos pais. Nota-se, 
portanto, nessa geração, que a religião já é muito mais uma questão de 
escolha individual do que herança (p.53) 

 

Mesmo que a família tenha importância na escolha da pertença religiosa 

dos jovens pesquisados, os índices das outras opções escolhidas demonstram 

que o fator familiar pode influenciar na escolha, entretanto não pode ser 
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considerado um determinante exclusivo na ocasião destes optarem pela sua 

crença. 

 
 Se o processo de conversão religiosa apresenta diversas facetas, o gráfico 

que focaliza a freqüência dos jovens à igreja, revela também dados novos. 

 

Frequência nos cultos 
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7%

18%
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       Gráfico 9 

 

Numa seqüência em que são colocadas a opção “todos os dias” e “quase 

todos os dias”, a última opção alcança uma média superior em relação às demais. 

Parece que ao optar por esta variável os dias, os jovens não estariam só 

revelando a quantidade de vezes que vão à igreja, mas também se aproveitando 

da própria incerteza que a opção deixa transparecer. A opção, aparentemente, 
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minimiza a responsabilidade intrínseca na opção ir ao culto “todos os dias” por 

saber que há atividades comuns dessa idade além das atividades religiosas. 

 
Mesmo assim, devemos observar que o número dos jovens que freqüentam 

os cultos da IPDA, ainda se mostra elevado. Entretanto, a constância aos cultos 

sugere não ser eficiente para evitar que entre os jovens da IPDA, haja padrões de 

comportamento divergentes ao que é orientado pela instituição. Revelando uma 

típica situação de perda de autonomia por parte da instituição frente aos seus fiéis. 

Por outro lado, as opções “só nos finais de semana” e “uma vez por 

semana” somam 25% do total dos entrevistados. Embora não tenha sido 

questionado na pesquisa os fatores que contribuem para o apresentado tem 

origem diversas, acreditando-se que esse grupo mantém assiduidade à igreja 

apenas nos finais de semana possivelmente por serem estudantes, ou 

trabalhadores, ou, ainda, por terem outros tipos de atividade consideradas mais 

importantes. 

 
 O gráfico também destaca o fato de que a maioria dos jovens entrevistados 

vai ao culto quase todos os dias, o que significa que não só os cultos semanais de 

jovens são freqüentados por eles, apesar deste estar em primeiro lugar na 

preferência dos jovens em relação aos demais. Como observamos alhures, o culto 

parece afirmar-se como espaço não só de realização espiritual, mas porque 

possibilita a alegria do encontro entre os jovens. Mesmo assim, os jovens têm 

comportamentos heterodoxos, o que indica pouca eficácia do discurso moralista. 
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 Em meio ao segmento protestante, um dos cultos considerados mais 

importante é a celebração da santa ceia, rito tradicional no qual os fiéis relembram 

a morte de Cristo. Entretanto, os jovens da IPDA julgam que o “culto de jovens” é 

mais interessante do que os cultos de santa ceia como observado. Provavelmente 

esse interesse pelo culto de jovens seja justamente em função de que nesse 

evento religioso os jovens compartilham experiências e têm a possibilidade de 

encontrar outros jovens fortalecendo ainda mais os laços de interação e o 

cruzamento de experiências. 

 
 Em concordância com Souza (2004), destacamos que, 

 
Os jovens pesquisados encontram-se em grupos, mas há um vínculo 
desses grupos com o espaço social em que estão inseridos. Nessa 
interação, constroem suas experiências cotidianas, que giram em torno de 
expressões culturais, num processo educativo vital para a juventude. (p. 64) 
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Gráfico 10 
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 Assim, o ato de estar junto com outros amigos ressignifica o dia a dia dos 

jovens da IPDA, pois, na definição de Souza (2004), o ato de estar junto e 

estabelecer laços têm em si mesmo a sua razão de ser. É nesse espaço que os 

jovens elaboram suas autonomias e edificam seus sentidos de vida fortalecendo 

sua identidade e pertença religiosa.   

 
 Para Mandarino, (2005) “a freqüência ao culto, dentro de um local 

específico, garante o encontro que é tão necessário para constituição de uma 

cultura religiosa e contempla as necessidades socializadoras dos jovens.” (p.170). 

Isso pode ser percebido quando os jovens ao serem indagados sobre o grau de 

envolvimento com as atividades da igreja, 55% se consideraram muito envolvidos, 

o que mostra que às atividades institucionais representam tanto uma forma de 

lazer da juventude quanto uma configuração de sociabilidades. Talvez seja por 

isso que o número dos que se consideram muito envolvidos com as atividades da 

igreja, seja superior do que as outras opções escolhidas. 

 

Como você avalia seu grau de envolvimento com as 
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Neste gráfico é possível identificar o que Mandarino (2005) nomeia de 

despertar das emoções, pois as atividades que os jovens desempenham na igreja 

(tocar instrumentos, fazer parte de grupos de evangelismo, ou de louvores) têm 

uma função desrrotinizante do ritmo monótono da vida. Essa prática desperta 

emoções no ambiente eclesiástico. Para o autor, as atividades religiosas pelas 

quais os jovens fazem parte não os engessam do cultivo de amizades e 

afetividades inerentes a esfera em que estão inseridos. 

 
 Somando-se o número dos que se envolvem “razoavelmente” e dos que 

participam “de vez em quando” teremos uma parcela considerável que se 

compromete, de forma discreta, com as atividades da igreja. Esse grupo deve ser 

levado em consideração, pois as atividades propostas pela instituição não foram 

suficientes para chamar a atenção desse universo de 42% de jovens. Fernandes 

(2007) observa que a grande dificuldade das instituições religiosas está 

justamente em propor projetos que acolham a juventude em sua totalidade 

valorizando ao máximo o seu potencial. 

 
No caso dos que participam de forma razoável das atividades da instituição, 

diversos fatores podem estar influenciando para que os entrevistados não se 

sintam atraídos pelas atividades oferecidas pela IPDA. Como destacamos no 

primeiro capitulo a IPDA não conta com projetos que prevêem o envolvimento dos 

jovens. Por outro lado, mesmo não tendo projetos voltados para essa área 

relembramos que a IPDA tem um número considerável de freqüentadores que 

fazem parte desta categoria.  



 124  

Grau de satifação dos pais com a forma de ser na ig reja
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     Gráfico 12  

 

Do mesmo modo, ao analisarmos o gráfico que revela o nível de satisfação 

dos pais em relação a participação de seus filhos nas atividades da igreja, a 

situação tende a se alterar. Perguntados sobre o grau de satisfação de seus pais 

com sua forma de ser na igreja, 71% dos jovens entrevistados afirmaram que há 

muita satisfação. Comparando este dado com a análise do gráfico anterior, onde 

42% assumiram participar razoavelmente das atividades da igreja, parece-nos 

haver uma contradição.  

 
Consideramos que para a maioria dos pais só o fato do filho freqüentar uma 

instituição religiosa torna-se motivo de alegria, visto que consideram um espaço 

seguro para a atuação dos filhos. Agrupando as respostas, “muito satisfeito” e 

“satisfeito”, temos um índice de 89% de pais que aprovam a forma de ser de seus 

filhos na igreja. Confirmamos dessa situação em Novaes (2004), ao explicar que 

os pais ao defenderem que preferem ter os filhos participando de atividades 

religiosas do que em qualquer outro tipo de atividade que possa simbolizar 
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ameaça. Além do mais, predomina entre os pais a idéia de que tendo os filhos na 

instituição religiosa, eles podem observar sua respectiva conduta. 

      
 Para os pais, ter os filhos envolvidos com atividades religiosas parece ser 

uma opção mais vantajosa ante a violência das grandes cidades. Na visão dos 

pais, a igreja garante pelo menos, em parte segurança para os filhos, além de 

possibilitar vínculos de amizades considerados saudáveis. Retomemos o fato de 

que os jovens pesquisados moram em regiões onde a violência é constante e são 

vitimas diárias de investidas do tráfico e de todo tipo de situações adversas.  

 
 Souza (2004) explica que o círculo de amizade formado na igreja, 

estabelece relações que solidificam ainda mais os laços de sociabilidades entre os 

irmãos, o que para os pais representa uma alternativa de poupar os filhos de todos 

os males que o mundo profano pode oferecer.  

 

Como as lideranças avaliam a forma dos jovens na ig reja
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 O gráfico acima foi elaborado a partir da resposta dos jovens sobre o grau 

de satisfação das lideranças com sua participação na igreja. Embora o resultado 

não apresente tantas diferenças em relação ao anterior alguns dados devem ser 

observados, como, por exemplo, o índice de 18% que consideram que as 

lideranças classificam sua participação na igreja como regular, pode apontar para 

passiveis conflitos entre a liderança da instituição e os jovens. 

 
 Somando as respostas “não comentam”, “acham rebelde” e “regular”, temos 

um total de 29%, número relativamente considerável de indivíduos que a liderança 

avalia de forma negativa sua participação nas atividades da igreja ou mostra-se 

omisso nessa avaliação. O que devemos compreender é que, apesar dos dois 

gráficos avaliarem o nível de satisfação de pais e lideranças em relação à 

participação dos jovens em atividades da instituição, os mesmos apresentam 

situações respostas distintas. No primeiro gráfico onde os jovens são 

questionados sobre como os pais avaliam sua participação, devemos considerar 

que a situação dos pais não pode ser comparada ao das lideranças. O fato dos 

pais avaliarem de forma positiva a participação de seus filhos na igreja tem haver 

com a satisfação destes em não ter seus filhos fora de um ambiente não religioso. 

 
Já no gráfico que anuncia a opinião dos jovens quanto a avaliação das 

lideranças em relação a sua participação no espaço eclesiástico, as respostas 

obtidas demonstram contradição às opiniões dos pais. Basta observarmos que os 

índices de respostas que avaliam de forma negativa a forma de atuação da 

juventude, apresentam-se mais elevado do que no gráfico anterior. 
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Possivelmente ao afirmarem que as lideranças avaliam de forma negativa 

sua participação em atividades da igreja, os jovens estejam reafirmando o que já 

observamos no gráfico sobre freqüência nos cultos. Por outro lado, sinaliza para 

permissíveis contradições entre a liderança e a juventude. 

 

 
 

3.4. A juventude da IPDA e o mundo moderno 

 

 No mundo atual os meios de comunicação e as novas tecnologias fazem 

parte do cotidiano de muitas pessoas. Entre a juventude, o uso de meios de 

comunicação como celular, computador dentre outros, não só insere a juventude 

em um mundo digital como insere ou exclui os indivíduos no mundo. O acesso à 

internet e às salas de bate papo têm redimensionado as relações de amizade e 

diminuído as distâncias entre os indivíduos. 

 
 No ambiente marcado pela diversificação das relações e pelo acúmulo dela, 

o dia-a-dia dos jovens da IPDA parece não se diferenciar do cotidiano de jovens 

do mundo secular. De acordo com as informações contidas no próximo gráfico, ao 

serem indagados sobre quais os meios de comunicação mais utilizados para se 

comunicar com os amigos, instrumentos como celular, email e Orkut aparecem 

como preferidos. 
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Meios de comunicação mais utilizados para se comuni car com os 
amigos
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Gráfico 14 

 

 Condensando, 41% das respostas obtidas, o celular ficou entre os 

instrumentos mais utilizados pelos jovens para se comunicarem com seus amigos, 

seguido pelos emails, “Orkut” e, por último, o telefone fixo. Convém ressaltar que 

nas últimas décadas o aumento de pessoas que têm celular, em relação ao 

telefone fixo tem sido bem maior o que confirma o destaque do acessório em meio 

a preferência dos jovens. Nesta direção, Costa (2006), indica que, 

 

A mobilidade, a instantaneidade, a personalização e o acesso direto, 
possibilitados pela comunicação a distância via celulares, dão fluidez a uma 
rede de sociabilidades muito intensa. Os contatos breves, mas constantes, 
para obter informações, combinar encontros, planejar a programação à 
noite ou do fim de semana, ou mesmo para simplesmente contar alguma 
coisa que acabou de acontecer, dão a esses jovens a sensação de estarem 
sempre acompanhados. E essa sensação não é somente fruto da 
imaginação. Eles estão, realmente, em sintonia uns com os outros 
praticamente o tempo todo. (p. 68-69). 

 

 Visualiza-se então, que o celular serve como uma forma de sociabilidade 

instantânea à medida que possibilita aos jovens da IPDA de manter comunicação 

com seus amigos e, ao mesmo tempo, não se diferenciarem dos demais jovens do 

mundo secular. É através do celular que os jovens partilham com os amigos seus 

desejos, seus anseios e seu dia-a-dia. 
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 Outro dado interessante apresentado no gráfico é o alto índice de jovens 

que se utilizam de “emails” e “Orkut” para se comunicarem com os amigos, o que, 

revela que estes não se diferenciam dos demais jovens do mundo secular que têm 

nesses meios suas principais fontes de comunicação. E, além disso, podem se 

comunicar livremente sem qualquer interferência ou vigilância dos pais e da 

própria instituição.  
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Do mesmo modo quando colocada uma lista de objetos mais utilizados 

pelos jovens, o celular novamente e selecionado com destaque seguido pelo 

computador. A surpresa constatada se remete ao fato de l3% dos jovens 

afirmarem que um dos meios de comunicação que utilizam com mais freqüência, é 

a TV. De acordo com o Regulamento Interno da IPDA, todo e qualquer membro da 

instituição é determinantemente proibido de possuí-la e até mesmo fazer o uso 

dela, dos 13% apontados no gráfico temos uma clara demonstração de que nem 

sempre os fiéis seguem a risca o que é determinado pela instituição religiosa.  

 
 Considerando-se que o uso do computador sobrepõe em relação à 

televisão, podemos aferir que a opção dos jovens pelo computador pode estar 
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relacionada às diversas possibilidades de acesso ao computador, seja em casa, 

na escola, na faculdade e no trabalho. Situação esta que não ocorre com a 

televisão por ser um instrumento basicamente de uso doméstico.  

 
 As informações do gráfico ainda revelam que o jovem da IPDA não difere 

de outros jovens em se tratando do uso de meios de comunicação e novas 

tecnologias. Itens como celular, TV, Mp3 aparecem na lista de objetos que, 

mesmo não sendo usados pela maioria, faz parte do cotidiano de uma parcela 

considerável. Como observamos anteriormente, esses objetos marcam o estilo de 

vida da juventude, afinal quem não tem ou não sabe manusear qualquer um 

destes objetos esta fora do contexto.  

 
Souza (2004) salienta que as viagens virtuais e os encontros eletrônicos 

são possibilidades culturais que alargam o território dos jovens para outros limites 

de tempo e espaço, o território passa a ser o mundo inteiro. Os aparelhos 

eletrônicos como celulares, Mp3, computadores, entre outros, possibilitam aos 

jovens contatos com vários lugares, ambientes e pessoas ao mesmo tempo, além 

de garantir a inserção no mundo da comunicação e da informação rápida.  Parece-

nos que o consumo não é uma característica apenas dos jovens do mundo 

secular.  

 
No caso dos jovens da IPDA, o gráfico em questão revela essa situação, 

pois os objetos destacados pelos jovens fazem parte de elementos presentes no 

cotidiano das pessoas, estruturando uma rede simbólica que define espaços, 
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sociabilidades e experiência. Ao mesmo tempo diminui as distâncias entre os 

indivíduos permitindo o acesso e a comunicação em fração se segundos. 

 
Com base no que foi exposto até o momento, concordamos com Souza 

(2004) no que diz respeito ao seguinte aspecto; 

 
A sociedade da informação redefine, estão, os conceitos de tempo e 
espaço. Perto e longe se tornam dimensões simbólicas. As imagens são o 
meio de transporte para espaços que diferem da experiência física. Com a 
rapidez, alcançam-se diferentes partes do globo terrestre. (p. 60) 
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      Gráfico 16 
 
 
  Já no gráfico 16 é manifestado o juízo dos jovens quanto aos meios de 

comunicação que mais se utilizam para se manterem informados, observam-se 

uma situação não muito diferente. A seqüência de respostas aparece invertida, 

pois foram acrescentados na lista de opções o “jornal escrito” e o “rádio”. Assim, 

apesar da opção “jornal escrito” ter aparecido em primeiro lugar, os índices obtidos 

nas opções “internet” e “programas de TV”, são quase o mesmo. A diferença fica 

por conta dos programas de TV que assumiram a segunda posição com uma 

diferença pequena em relação à internet, o que é interessante em função das 
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orientações recebidas pelos fiéis da instituição. No RI da instituição item P1 os 

fiéis são proibidos de ter e assistir qualquer programa de TV. 

 
 O que fica evidente nas respostas obtidas é que mesmo recebendo 

orientações das lideranças para que não assistam programas de TV, a prática de 

se manter informado se valendo de meios de comunicação como a TV, mostra-se 

uma situação recorrente entre os jovens da IPDA. O que Hervieu-Léger (2000) 

chama de autonomia dos sujeitos religiosos que já não se firmam no que é 

orientado pela liderança da instituição religiosa, mas em suas próprias iniciativas.  

 
 Outra fatia que merece destaque é 7% dos entrevistados que assumem 

utilizar o rádio para se manter informados. O que revela que esse meio de 

comunicação, mesmo concorrendo com outros considerados mais modernos, 

como TV e computador ainda mantêm um local cativo na opção das pessoas. No 

mesmo questionário em que são colocadas opções de emissoras de rádios mais 

ouvidas pelos jovens, a que pertence a IPDA aparece em terceiro lugar na opção 

dos jovens perdendo espaço para emissoras de outros grupos pentecostais. 

 
 Da mesma forma, a opção revela que os jovens fiéis da IPDA fazem uso de 

vários meios de comunicação para se manterem informados, o que de certa 

maneira, pode influenciar não só na opinião dos jovens em relação a diversos 

temas da atualidade, como também o próprio modo como esses jovens recebem e 

ressignificam a mensagem da instituição religiosa. 

  
 Por outro lado, as respostas em questão evidenciam que os jovens não 

estão à mercê do mundo em que vivem.  Prova disso, como constatado, é que 
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procuram se atualizar. Levando-se em consideração os custos para aquisição de 

revistas e jornais, a dúvida é como os jovens da IPDA fazem para terem acesso a 

essas literaturas. No caso mais específico do jornal, muitas empresas, escolas, 

bibliotecas públicas dentre outros, têm esse material. Já a utilização de revistas 

talvez os números estejam aquém da realidade dos jovens pesquisados. 

 

 

3.5. A Instituição religiosa e os desafios geracionais 

 

 Qualquer pesquisador que tiver acesso ao RI (Regulamento Interno) da 

IPDA vai perceber que as orientações presentes nesse manual, parecem em nada 

agradável à juventude. Nesse manual, atividades comuns à fase da juventude são 

reprimidas com versículos bíblicos. Além disso, para cada transgressão cometida, 

os fiéis recebem uma penalidade que os impedem de exercer qualquer atividade 

na instituição. Assim o Regulamento Interno da IPDA pode ser entendido como 

instrumento de repressão a toda e qualquer tentativa de desobediência ao que é 

orientado pela instituição. 

 
 Nesse bloco de perguntas, procuramos captar um pouco do sentimento dos 

jovens em relação à IPDA. Umas das perguntas instigam os jovens a responder se 

já sofreram alguma sanção institucional. Entre os fiéis da IPDA, esse tipo de 

sanção é conhecida como “ficar de prova”, o que significa que o fiel concebido em 

qualquer transgressão, às regras da instituição, ficará um período de tempo 
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proibido de exercer qualquer tipo de atividade na instituição. Além de ter seu nome 

divulgado no rol de pessoas estão com atividades suspensas na instituição. 
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Gráfico 17 

 

 Como notado, 83% dos entrevistados afirmaram que nunca sofreram 

nenhuma sanção pela instituição. Embora o número seja alto, se levarmos em 

consideração que muitos jovens assumem fazer o uso constante da TV, e um 

número considerável afirmam que nunca tenham sofrido sanções por parte da 

instituição, pode ser que os jovens da IPDA estejam encontrando formas eficazes 

de burlar as regras institucionais, sem que a igreja as perceba. Para Groppo 

(2000), ao serem segregados e colocados em um plano secundário, os jovens 

podem realizar suas aspirações sem o risco das frustrações de um enfrentamento 

direto com as esferas sociais.  

 
 Como a IPDA não reserva uma atuação de destaque para os jovens, ao 

terem eles oportunidade de realizar atos comuns a sua idade que simbolizem 
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desafio a autoridade institucional, o faz, sem muito pesar. O que não significa que 

estejam desprezando a tradição religiosa.  

 Segundo Foracchi (1972), devemos considerar que, 

 
A distância entre as gerações que se manifesta socialmente sob a forma de 
rebelião ou de conflito é, sem dúvida, marcada por um ato de contestação 
que é puramente sintomático. A rebelião longe de introduzir 
descontinuidade nas relações entre as gerações é como parte de um 
padrão no qual as gerações se repetem quase de modo idêntico. (p.27) 

 

 Outra possibilidade quanto ao fato analisado, é que os representantes da 

instituição podem estar fazendo vista grossa frente uma situação que pode ter se 

tornando rotineira entre os jovens da IPDA. No gráfico isso fica evidenciado ao 

percebermos que 4% dos jovens afirmam que quase já sofreram alguma sanção 

da instituição, ou seja, podemos interpretar que os jovens cometeram algum tipo 

de infração, mas, por um motivo ou outro a sanção não foi aplicado pelas 

lideranças. 

 

.  
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Gráfico 18 

 

 No mesmo bloco de perguntas colocamos uma opção com vários esportes 

encaminhando os entrevistados a escolher o esporte que mais praticam. Como a 
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prática de esporte é algo comum entre jovens, a pergunta era justamente para 

tentarmos captar se entre os fiéis da IPDA, mesmo com toda restrição de conduta, 

havia adeptos de algum tipo de esporte. 

 
 Nas respostas coletadas, a prática de caminhada recebeu a maior 

porcentagem talvez por não ser considerada um esporte que exija tanto de seus 

praticantes; ou então por depender de locais específicos, ou ainda, por não ser 

entendido como uma disputa. Porém convém observamos outras opções 

destacadas como o futebol que é praticado por 27% dos entrevistados seguido 

pelo voleibol com 16%.  

 
 Em se tratando de jovens pertencentes à IPDA, tanto o índice dos que 

praticam esportes como futebol e o vôlei quanto a caminhada são consideráveis 

vez que a orientação recebida pelos fiéis é que todo e qualquer tipo de esporte é 

proibido. No item P5 do Regulamento Interno (RI), encontram-se seguintes 

recomendações: 

 
É proibido participar de jogos, de qualquer espécie como; futebol, baralho, 
dominó, loterias, jogos do bicho, sena, rifas e qualquer outro tipo de jogos e 
por qualquer motivo, e também participar de consórcios e sorteios. Punição 
membros, 3 meses, obreiros 6 meses. (p. 25) 

  

 Como qualquer modalidade de esporte é concebida pecado pela instituição, 

considera-se que as respostas do gráfico anterior, onde 83% afirmou não ter 

sofrido nenhuma sanção da instituição aparentemente contrapõem-se entre o que 

vem sendo praticado pelos jovens da IPDA e as decisões tomadas por parte das 

lideranças em relação ao que os jovens têm feito. Somando-se as porcentagens 
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de todos os esportes que os jovens assumiram praticar com exceção da 

caminhada, teremos um total de 63% de jovens que exercitam algum tipo de 

esporte, demonstrando assim que, entre os jovens entrevistados, as orientações 

da instituição são recebidas e reinterpretadas de forma diferenciada. Marcas de 

um campo religioso plural, ou melhor, de crise/incapacidade da autoridade 

religiosa. 

 
 Novaes (2004), analisando o campo religioso brasileiro, salienta que, 

 
No que diz respeito ao campo religioso, velhos e novos fundamentos 
passaram a conviver com a emergência de um mundo religioso plural em 
que cresce a presença de grupos e indivíduos cuja adesão religiosa 
permite rearranjos provisórios entre crenças e ritos sem fidelidade 
institucionais. (p.326). 

 

 Esses rearranjos fazem com que os jovens da IPDA reinterpretem a 

mensagem religiosa e, ao mesmo tempo, reconfigurem sua forma de crer fazendo 

com que minimizem as exigências institucionais e percebam com outro olhar a 

tradição religiosa. O que de certa forma, explica o porquê de tais jovens, mesmo 

com todas exigências colocadas pela instituição religiosa, continuem fiéis a ela. 

 
Parece que entre os jovens da IPDA, a falta de uma fidelidade à instituição 

religiosa, em vários momentos, é amparada pelas decisões da própria liderança 

local. À medida que essa liderança, mesmo sendo a figura mais próxima e o 

representante direto da instituição, é a pessoa que deve ou não tomar as decisões 

de fazer cumprir as penalidades previstas contra os infratores, acabam ignorando 

muitas infrações cometidas pela juventude. Não aplicar as sanções exigidas pela 

instituição pode ser uma forma encontrada, pela própria liderança local, em 
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demonstrar descontentamento ou desconforto com as regras estabelecidas pela 

hierarquia da igreja. 

 
Para o jovem, o confronto, ainda que indireto, representa uma forma de 

escapar ao conformismo ao passo que valoriza o seu poder de confronto. Pais 

(2006) salienta que a transgressão marca ainda uma vontade de escapar à 

conformidade, e, neste sentido, propensão ao risco é também efeito de 

comportamentos socializados que reproduzem uma resistência rebelde à 

adversidade.  

 
Já no gráfico abaixo, onde os jovens são questionados sobre o que 

gostariam que mudasse na igreja, os entrevistados não concordam com grande 

parte do que a igreja lhes coloca como regra. Ao mesmo tempo, o número de 

respostas relacionadas com os temas namoro, TV e vestimentas tiveram um 

índice considerável de resposta.  
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Gráfico 19 

 

 Embora o maior índice de resposta esteja na opção “outro”, pode-se 

perceber que há um descontentamento por parte dos jovens com as orientações 
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recebidas pela instituição religiosa. Ao optarem por “outro”, os jovens, além de 

revelarem seu descontentamento com as exigências da instituição, podem estar 

reafirmando que querem mais liberdade ou quem sabe mais espaço dentro da 

própria instituição. A partir da análise do gráfico, tal situação fica evidente, pois a 

maioria dos entrevistados manifestou desejo de que algo mudasse na instituição. 

Embora 38% não especifiquem que tipos de mudança esperam da instituição, ao 

se posicionarem por essa escolha, exprimem seus desejos e anseios.  

 
Como nossos entrevistados são jovens, o destaque maior fica por conta das 

respostas em que eles manifestam o desejo de que a instituição reveja suas 

regras sobre namoro. O que evidência que os jovens entrevistados mesmo sendo 

religiosos, não se diferenciam de outros jovens sem formação religiosa quando o 

assunto se refere ao tema namoro. Vejamos o item C1 do regulamento interno da 

IPDA que revela como a instituição orienta seus jovens sobre namoro. 

 
Irmãs somente poderão namorar ou noivar, após os 16 anos e o rapaz, 
após os 18 anos, e o prazo de namoro ao casamento, é de no Máximo, 1 
ano. Se durante este tempo, namorarem escandalosamente ficarão 
suspensos até se casarem, se desistirem e não se casarem após terem 
namorado de uma maneira escandalosa; ficarão seis meses de prova. 
Quando dois jovens já tiverem um ano de namoro, o casal deverá procurar 
o dirigente que poderá prorrogar o prazo do namoro, e se não houver  
motivo justo para prorrogar o prazo, ficarão suspensos até se casarem.  

  

 O recorte acima ilustra como a instituição orienta seus freqüentadores 

jovens com relação ao namoro. A permissão para jovens de sexo masculino 

namorar, só acontece após os 18 anos e as do sexo feminino, após os 16anos. O 

que necessariamente não significa que os jovens da IPDA não burlem mais essa 

regra. 
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 Da mesma forma, ao serem perguntados como gostariam que fosse sua 

igreja, 31% dos jovens sinalizam o desejo de que ela fosse “menos rígida”. Ao 

usarmos a opção “liberal” para que os jovens se situassem, 11% a aderiram, 

enquanto a mesma quantidade gostaria que a igreja fosse mais rígida. 
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 Gráfico 20 

 

 Se levarmos em consideração que 47% dos indivíduos afirmam que a igreja 

pode continuar do jeito que está, e o fato de o gráfico anterior apontar uma parcela 

significativa de fiéis com desejo de mudança na instituição.  Podemos considerar 

que, a princípio, ao destacarem seu desejo de que a instituição reveja suas regras, 

os jovens estejam manifestando seu descontentamento com as determinações 

que lhes são colocadas pela instituição.  

 
Quando 47% assumem que a igreja pode continuar do jeito que está talvez 

os jovens estejam reafirmando o dito alhures, ou seja, encontraram formas 

eficazes de burlarem as regras institucionais sem sofrerem penalidades. Assim, 

não se sentem incomodados com a forma que a igreja tem se organizado, pois 

não interfere diretamente na suas decisões cotidianas. 
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3.6 Jovens, religião e Instituição religiosa 

 
 Entre outros entretenimentos, passear nas horas vagas, encontrar amigos 

são algumas das atividades típicas dos jovens nas grandes metrópoles. Dessa 

forma, ao serem questionados quanto ao local mais adequado para os jovens 

freqüentarem, a resposta com maior proporção foi à igreja (45%). 

 

Local adequado para jovens frequentar

45%

31%

9%

4%
2% 2% 7%

Igreja

Shopping

Parques

Cinema

Bosque

Clube

Outros

 
Gráfico 21 

 

 Um índice de 45% considerou a igreja como um local propício para que 

jovens possam freqüentar ficando à frente de outros locais que em matéria de 

lazer, são concebidos até mais atraentes para essa faixa etária (ex: cinemas, 

parques, shoppings e bosques). Parece-nos que a igreja ainda se apresenta como 

uma alternativa satisfatória de lazer para boa parte dos jovens da IPDA. 

 
 Para Mandarino (2005) “a freqüência ao culto, dentro de um local 

especifico, garante o encontro que é tão necessário para a constituição de uma 

cultura religiosa e contempla as necessidades socializadoras dos jovens.” (p.170). 

O culto assume a função de lazer ao possibilitar aos jovens não só a oportunidade 
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de desenvolver atividades religiosas como servindo de alternativa ante a falta de 

acesso a ambientes de lazer inerentes ao local de moradia. Sendo que o fato de 

estar na igreja impede os jovens de terem contato com as drogas entre outros 

elementos nocivos à idade.  

 
 Observando as outras opções colocadas, temos uma situação inversa, em 

razão de que essas ultrapassariam a opção igreja. Ou seja, nesse caso outros 

locais teriam mais proporção do que a primeira preferência. Locais como parques 

e cinemas aparecem com uma proporção considerável em relação a outras 

opções, fazendo necessário destacar que locais como cinema são proibidos pela 

liderança da IPDA.  

 
 No gráfico abaixo que representa a escolha dos jovens por instituições 

pentecostais e neopentecostais, 49% afirmaram que se identificam com a IPDA. O 

que justifica o fato de que mesmo tendo queixas em relação ao orientado pela 

instituição, os jovens continuem freqüentando a mesma.  
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 Levando-se em consideração as outras preferências, teremos uma grande 

quantidade de jovens que se identificam com outras igrejas que não sejam a IPDA 

nos revelando duas questões. Primeiro que esses jovens podem estar transitando 

nessas diferentes igrejas, por isso se identificam com outras igrejas que não sejam 

a IPDA. Diante desta análise, tomamos Fernandes e Pitta (2006), que configuram 

esse movimento em intrapluralismo dentro da própria instituição religiosa. Deste 

modo, explicitamos o conceito de intrapluralismo destacando a afirmação de 

Fernandes e Pitta (2006): 

 

Há que se levar em conta também não apenas um pluralismo que ocorre do 
“lado de fora” das instituições religiosas, mas a existência de modos plurais de 
pertença a uma mesma instituição. Esse intrapluralismo, se assim o podemos 
denominar, caracteriza-se pelas reinterpretações polifônicas da tradição, 
facilitadas pela velocidade e pela expansão da comunicação nos dias atuais, 
pelo avanço tecnocientífico e pela insatisfação com as formas históricas de 
organização do sistema de crenças. (p.147) 

 

 Em segundo, ao assumirem que se identificam com outras instituições que 

não seja a IPDA, os jovens podem estar revelando seu descontentamento com a 

igreja e demonstrando uma possível identificação religiosa com outras formas de 

manifestação experimentadas em outras instituições. No caso dos que se 

identificam com outra instituição, (40%) elegem a Assembléia de Deus, uma igreja 

do segmento pentecostal; como satisfatória enquanto que os demais apontam a 

preferência por igrejas consideradas neopentecostais. 
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Gráfico 23 
 

 A mesma situação ocorre quando disponibilizamos várias opções de 

emissoras de rádios na intenção de que elegessem a que mais ouvem. Com 67% 

da proporção a rádio Paz FM uma emissora da Assembléia de Deus, assumiu a 

preferência dos jovens.  Enquanto que a rádio Caraíba, pertencente à IPDA, está 

na preferência de apenas 11% do total dos entrevistados. 

 
 Logicamente, diversos fatores podem contribuir para que a emissora da 

IPDA não tenha tanto êxito entre os jovens. Um desses fatores pode estar ligado à 

padronização que é feita em todos os seus programas: na maior parte do tempo 

são transmitidos testemunhos e cultos diretos da sede mundial em São Paulo. 

Julgamos que isto pode estar gerando uma rejeição por parte dos jovens em ouvir 

essas programações, por não trazerem nenhum atrativo a esse grupo. 

 
 Além do mais os programas transmitidos nas emissoras da IPDA, com 

constância, fazem referência apenas às programações da instituição e não 

oferecem informação alheias a igreja, muito menos entretenimento a quem quer 
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que seja. A única exceção é o caso das programações informativas dos governos 

federal e estadual. 

 
 Os dados do gráfico em questão sugerem-nos afirmar que, apesar do 

surgimento de diversos veículos de comunicação de massa, o rádio ainda mantém 

um bom índice na preferência das pessoas. No caso dos jovens freqüentadores da 

IPDA, o número dos que afirmaram não ouvir nenhuma emissora de rádio, é 

relativamente baixo em relação aos que ouvem. Da mesma forma, observa-se 

também uma maior preferência por emissoras que fazem parte das redes FM. 

 
 No gráfico abaixo, procuramos captar dados que revelam o grau de 

importância remetido pelos jovens a diversos itens colocados a sua escolha. Os 

índices coletados apontam várias direções em relação ao que os jovens 

consideram importante em sua vida. A fé aparece em primeiro lugar (36%), vez 

que a religião obteve apenas 7%, o que parece demonstrar que os jovens fazem 

distinção entre fé e religião. Enquanto isso, outras opções são elencadas com 

destaque: a família (27%) e o estudo (24%). 
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 Ao evidenciarem fé, estudo e família, os jovens estruturam suas opiniões 

com base nas suas experiências diárias. Os três elementos que recebem os 

maiores índices no gráfico fazem parte do processo de construção social desses 

jovens, à medida que fundamentam suas decisões cotidianas. Todo suporte de 

suas vidas é construído a partir dessa tríade: fé, estudo e família.  

 
 Apesar das escolhas de maior índice não serem uma novidade em se 

tratando de juventude, o que nos chama atenção é o fato de não optarem por 

amigos e casamento como prioridade, mesmo sendo uma das preocupações dos 

jovens, principalmente, tratando-se de futuro. Em contrapartida, elementos como 

família e estudo receberam proporções consideráveis na definição da juventude, 

revelando mudanças significativas na forma de pensar e estruturar a fé por parte 

do jovem da IPDA. Destaque-se que a IPDA não incentiva seus seguidores a 

estudar, muito pelo contrário, despreza o conhecimento humano. 

 
 Uma das últimas perguntas presente no questionário continha uma lista 

com diversas opções em que os jovens deveriam marcar apenas os que 

consideravam pecado. Uma análise das repostas evidenciou uma multiplicidade 

de respostas e, ao mesmo tempo, aponta para algumas considerações sobre os 

jovens e suas formas de expressão religiosa, como podemos observar no gráfico 

abaixo.  
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Gráfico 25 

 

No universo entrevistado, foi unânime (l00%) o destaque de “drogas” e de 

“sexo antes do casamento” como sendo pecado, entretanto, apenas 3% dos 

entrevistados julgam o uso do preservativo pecado. Ou seja, para os jovens que 
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consideram atos como o “sexo antes do casamento” um pecado, o uso do 

preservativo não o é. No caso das duas opções que totalizam 100% dos jovens, 

sugere-nos que há certa moralidade entre os pentecostais. 

 
 Outro dado interessante apresentado no gráfico, é que apenas 4% dos 

entrevistados consideram o ato de desobedecer ao pastor e ao regulamento da 

igreja como sendo pecado. O que Fernandes e Pitta (2006) denominam de 

religiosidade confrontada, pois afirmam que vivemos um momento não só de 

abertura do leque de religiosidade como também dos questionamentos, das 

críticas e do confronto com os sistemas estabelecidos. Enfraquecendo, assim, a 

autoridade religiosa frente aos seus adeptos que se tornam senhores de si 

mesmos. 

 
 Confirmando o que outros gráficos já haviam evidenciado, opções como, 

praticar esportes, assistir, visitar clubes dentre outros, mesmo sendo proibidos 

pela instituição no regulamento por considerá-los pecados, tal visão não é 

predominante entre os jovens da IPDA, como pode ser observado no gráfico em 

questão. Sendo assim, ao responderam essa última pergunta, os jovens estão 

evidenciando não só o que eles acreditam, mas também sua visão de mundo, 

revelando como interpretam esses elementos, mostrando-se diferentes do que é 

orientado pela instituição religiosa. 
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3.7. A visão dos representantes da instituição fren te a 

seus adeptos 

 

 Embora nossa pesquisa tenha sido executada com jovens freqüentadores 

da IPDA, julgamos necessário entrevistarmos alguns pastores para termos uma 

visão, não só unilateral, a respeito da instituição. Foram entrevistados quatro 

pastores e uma pastora da instituição em estudo, na cidade de Goiânia. Todos já 

pastoreiam igreja há mais de 5 anos e têm certa experiência, pois as igrejas onde 

são pastores não é uma das primeiras que administram. 

 
 Nenhum dos nossos entrevistados tem o ensino médio completo e há casos 

em que alguns têm apenas o ensino fundamental. A maioria tem trabalho fixo e 

converteram-se na IPDA há mais de dez anos. Apesar do tempo de conversão, 

apenas dois dos entrevistados têm mais de 50 anos de idade. A renda familiar não 

ultrapassa a cinco salários mínimos. Quatro dos entrevistados são homens 

casados que têm uma média de 3 filhos e apenas uma é mulher, viúva. 

 
 Sobre a forma como se tornaram pastores da IPDA, todos foram unânimes 

em afirmar que apesar de não possuírem uma formação secular, são pastores 

porque têm um chamado e que sua preparação foi dada pelo Espírito Santo. 

Todos destacam que passaram por intensos períodos de oração para chegarem 

onde estão. E, ainda, e que hoje são mais experientes do que quando 

começaram. 
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 A igreja onde são pastores está localizada em bairros da periferia de 

Goiânia. Segundo os próprios entrevistados, as igrejas onde são pastores têm 

uma freqüência boa de pessoas. A igreja com maior número de pessoas tem a 

média de 150 freqüentadores por culto.  

 
 Com relação à internet, dos cinco entrevistados, quatro disseram que usam 

constantemente internet, inclusive, afirmaram que têm Orkut e MSN. Para eles, a 

internet é muito importante, pois possibilita o acesso à várias informações, 

entretanto, são cientes que não podem ficar apenas por conta de acesso em 

internet. Isto por assumirem que esta pode ser nociva, inclusive, impedindo 

atividades na igreja.  

 
 Ao serem indagados a respeito do acham sobre a TV, dois pastores 

afirmaram ter em casa para entretenimento dos filhos e para seu próprio 

divertimento, enquanto, apenas um disse que não a tem em casa e que considera 

pecado assistir qualquer tipo de programa. Em contrapartida, os outros 

posicionaram que não possuem, mas não vêem problemas em seus fiéis assistir 

programas informativos. Todos fizeram questão de destacar que programas como 

novelas e filmes pornográficos não devem ser vistos por pessoas consideradas 

evangélicas, por conterem cenas impróprias.  

 
 Ao serem perguntados se não estariam desobedecendo ao regulamento da 

instituição, tendo TV ou assistindo qualquer tipo de programa, três deles 

afirmaram que não sentem que estão cometendo infração, apesar de haver 

orientação no regulamento. Já dois dos entrevistados disseram que sabem que 
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estão desobedecendo a uma regra da instituição, mas, que não vêem isso como 

orientação bíblica e sim da instituição. Conseqüentemente, não se sentem em 

pecado por estarem infringindo uma regra. 

 
 Todos os pastores disseram que, um dos meios que mais utilizam para se 

manter informados, são os jornais escritos, sendo que dois afirmaram que quando 

podem, ouvem jornais em rádio e TV. Mesmo não tendo especificado se compram 

o jornal constantemente, parece-nos que pelo menos, em parte, todos os 

entrevistados procuram se manter informados sobre os acontecimentos do mundo 

secular. O que revela que, mesmo os pastores entrevistados não tendo um grau 

de escolaridade elevado, têm uma preocupação em estarem atentos ao que 

acontece no dia-a-dia. 

 
 A respeito da prática de esportes, apenas um dos pastores defendeu que 

qualquer tipo de esporte é inadequado para crentes.  Os demais afirmaram que 

não orientam seus membros a fazerem, no entanto, não vêem problema em seus 

fiéis praticarem, por considerarem algo normal. Mesmo todos assumindo que não 

praticam nenhum tipo de esporte, todos destacaram que alguns cuidados com a 

saúde são importantes como a prática de caminhada para as pessoas idosas.  

 

 Em se tratando da IPDA, todos os pastores afirmaram que a instituição já 

não é a mesma de quando se converteram e que muitas coisas mudaram 

principalmente, no que tange a rigidez que, antes era maior. Dois manifestaram 

que gostariam que a igreja tornasse a ser como era antes; já os outros três 

afirmaram que as mudanças fazem parte de um processo natural e julgam 
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importante a instituição estar mais aberta às mudanças que vem ocorrendo no 

mundo. No entanto, destacam que a instituição não pode ser muito liberal, mas 

que deve haver certa dosagem nas exigências aos fiéis para que esses não 

busquem outras instituições. 

 

 Para todos os entrevistados, a presença de jovens na igreja é algo 

importante, principalmente por causa da onda de violência que assola a periferia. 

Todos afirmaram que tem em suas igrejas, culto de jovens e que esse evento 

difere dos demais cultos por serem marcados pelas músicas. Para todos os 

entrevistados as igrejas que são administradas por pastores mais jovens crescem 

mais. Justificam o crescimento em razão da maior disposição do líder em trabalhar 

e ainda, pelo fato de não serem tão exigentes como as administradas por pastores 

que estão a mais tempo na instituição. 

 

 Apesar de todos possuíram em suas igrejas trabalhos específicos com 

jovens, dos cinco entrevistados quatro afirmaram que a instituição não valoriza ao 

trabalho com esse grupo; talvez isso faz com que predomine na IPDA apenas 

pessoas idosas. Dos entrevistados, dois expressaram que julgam difícil 

desenvolver trabalhos com jovens porque eles são mais questionadores e 

desobedientes em relação aos demais fiéis. Segundo esses pastores, a 

curiosidades, e até o desejo de transformação na instituição faz com que sejam 

mais questionadores do que outros grupos dentro do espaço eclesiástico.  

 
 Somando a diferença entre igrejas mais centrais e igreja da periferia todos 

afirmaram que são pastores em igrejas de periferia e que consideram o trabalho 
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nas regiões mais tranqüilo porque não precisam ficar presos a formalidades, pois 

podem contar com uma comunidade de irmãos que gostam de desenvolver tarefas 

de diversas espécies, favorecendo assim no crescimento da comunidade. 

Explicam ainda que no bairro se  sentem mais próximos dos fiéis e vice versa.  

 
 Para encerrar, perguntamos se os pastores gostariam que algum aspecto 

fosse diferente na igreja. Todos os entrevistados foram firmes em afirmar que a 

forma de administração centralizada da igreja, atrapalha o trabalho dos pastores, 

que precisam sempre prestar conta do que gastam e do que estão ou não 

fazendo. Porém, destacam que se sentem bem por serem pastores da IPDA e por 

terem a oportunidade de ajudarem muitas pessoas. 

 
Efetuada a apresentação, análise e interpretação dos dados coletados a 

partir de uma pesquisa de campo, conclui-se o presente capítulo. Nas páginas 

seguintes, processar-se-á com o desenvolvimento das considerações finais da 

presente pesquisa, que propusemos investigar.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O campo religioso brasileiro apresenta facetas bastantes, plurais, que vêm 

se moldando nas últimas décadas. Deste modo, qualquer discussão sobre o tema 

deve levar em consideração tal particularidade que o campo revela. Nessa lógica, 

as igrejas pentecostais são responsáveis pela produção de inúmeras mudanças 

não apenas no seu próprio campo, como também no cenário religioso brasileiro, 

produzindo coloridos “intrigantes” e “desafiadores” aos estudos da área de 

ciências da religião e demais áreas do saber, como a relação entre 

pentecostalismo e periferia.     

 
 Todas essas transformações que vêm se emoldurando tendo como pano de 

fundo a periferia excede no seu bojo características e diversidades que são 

consideradas elementos importantes nesse contexto. Pois é na periferia, com toda 

sua multiplicidade, que as instituições religiosas estão e se fortalecem, como é o 

caso de muitas denominações de cunho pentecostal, que têm na periferia urbana 

sua área de atuação desde muitas décadas. 
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 Na periferia, as instituições religiosas não abarcam só a situação de cunho 

espiritual dos fiéis, como criam uma rede social que insere e redimensiona a vida 

das pessoas no âmbito social. Entre esses, estão os jovens que vivem a mercê da 

violência e do crime em regiões marcadas pela pobreza e pela marginalidade. 

Sendo a periferia lugar onde a presença do Estado é sempre mínima, as religiões, 

em especial os pentecostais, encontram espaços propícios para suas pregações e 

proselitismo, ao mesmo tempo, em que se revelam como alternativas ante a 

violência. 

 
 Logo, uma análise de qualquer movimento religioso observando apenas as 

benesses espirituais que as igrejas oferecem aos seus fiéis, seria, no mínimo, 

reducionista. Afinal, em regiões de periferia, como em Goiânia, a presença dessas 

instituições é mais notada do que a do próprio Estado. Pois as igrejas são 

responsáveis por gerir redes de sociabilidades que transformam o cotidiano dos 

sujeitos religiosos frente à comunidade. 

 
 Embora haja um grupo de indivíduos que freqüentem as instituições 

religiosas em busca de bens espirituais, num claro movimento de trânsito religioso, 

há casos em que outros elementos devam ser levados em consideração, como a 

própria visão de lazer que os cultos e atividades religiosas propiciam aos adeptos 

das igrejas. Isso torna a conversão religiosa um “beneficio” à medida que 

possibilita partilha de experiências envolvendo pessoas.  

  
A presença dos jovens em atividades das igrejas, na periferia, já é uma 

realidade. Esse envolvimento em atividades religiosas não esconde tensões longe 
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da vivência de um abafamento de seus sentimentos; os jovens que se integram a 

tais instituições religiosas, logo despertam o desejo inerente em todos os jovens 

por mudança nas formas tradicionais da estrutura religiosa. Além, é claro, das 

possibilidades que o encontro com outros jovens agrega ao passo que fortalece os 

vínculos de amizade tão importantes nessa fase da vida.  

 
  As tradições religiosas sempre experimentam transformações. Os cernes 

dessas transformações passam justamente pelas diferenças geracionais, pois 

nem todos os indivíduos que freqüentam as instituições religiosas, estão alocados 

em um mesmo espaço de localização social. Os jovens, como potenciais 

questionadores da tradição, desempenham uma função importante nesse 

processo, pois vivem uma idade onde os questionamentos, as idéias e as 

frustrações estão fortalecendo suas futuras decisões como adultos. 

 
As mudanças que ocorrem na tradição religiosa das instituições como é o 

caso da IPDA, são geradas a partir das tensões geracionais. Crianças, jovens e 

adultos recebem a mensagem religiosa e a interpretam de acordo com seu espaço 

de localização social. Mas essas tensões são importantes à medida que 

possibilitam crescimento e questionamentos da ordem vigente e servem como 

norteadores da vida principalmente dos jovens quando chegam à fase 

denominada adulta. 

  
Apesar dos jovens serem considerados potenciais questionadores da 

realidade religiosa, ao mesmo tempo, são considerados os responsáveis em 

garantir que a tradição religiosa não se perca. Por isso, em muitos casos se 
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tornam mais tradicionais do que parecem quando adultos, logicamente, com idéias 

criadas e formuladas no período da juventude. Mesmo em casos onde a maioria 

dos jovens segue a religião herdada dos pais, há uma clara demonstração de 

reformulação da forma de crer desses jovens que não se tornam a copia fiel dos 

pais. 

 
 Para os pais, o fato de terem seus filhos envolvidos em atividades da 

igreja, torna-se mais interessante do que tê-los fora da mesma, ainda que não 

obedeçam a risca o que lhes é determinado e nem tampouco sigam fielmente a 

tradição estabelecida. Isso fica visível quando os próprios jovens avaliam o grau 

de satisfação de seus pais com sua forma de ser na igreja, que aparece em 

proporção maior do que a avaliação que a liderança da instituição. 

 
No caso dos pais, mesmo que os filhos não estejam tão envolvidos com as 

atividades da igreja, só o fato de freqüentarem os cultos e se envolverem com 

amizades dentro da própria instituição apresenta-se como algo saudável. Nesse 

caso, as igrejas se revelam como opção de ajuda, pois oferecem atividades que 

envolvem os jovens evitando o contato com “as coisas do mundo” como drogas, 

brigas, dentre outros, tão comuns na periferia.  

 
Ao se comportarem de forma que estejam fora das orientações do 

regulamento da instituição religiosa, como é o caso dos jovens freqüentadores da 

IPDA, estes demonstram de certa forma, contestação ao que lhes são colocados 

como regras. E mesmo que não o façam declaradamente, ao desobedecer às 

determinações que lhes são impostas pela instituição, suas decisões servem 
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como forma de contestação mesmo que de forma silenciosa das decisões 

institucionais.   

 
Ao refletir sobre a sociedade contemporânea e as novas tecnologias, não 

se percebe diferenças tão latentes entre os jovens da IPDA e outros jovens. 

Elementos como internet, celular, TV e outros meios de comunicação tão usados 

nesse período, fazem parte do cotidiano dos jovens entrevistados que em vários 

momentos se mostram até mais familiarizados com esses meios de comunicação 

do que poderíamos imaginar. A própria forma de se comunicarem com os amigos 

e irmãos de igreja, segue um modelo baseado na tendência mundial, ou seja, 

utilizam internet para se manterem informados, têm celulares, páginas de Orkut, 

emails etc. 

 
 Da mesma forma, as opiniões dos jovens sobre acontecimentos inerentes 

ao mundo secular, demonstram que os entrevistados não estão distantes da 

realidade ou tão fora dela. Mesmo em situações em que a própria instituição 

religiosa coloca obstáculos proibindo determinadas práticas, julgamo-las como 

“pecado”, a opinião dos entrevistados diverge do que a instituição defende como 

regra absoluta. Isso ficou evidente em situações demonstradas por meio de 

gráficos onde os jovens manifestaram opiniões referentes a elementos como 

preservativo, esporte e televisão não se sentindo amedrontados revelando 

nitidamente suas opiniões, mesmo sendo contrárias ao defendido pela instituição 

que freqüentam. 
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 Comparando-se as entrevistas entre jovens e a liderança da instituição, 

nota-se que alguns pastores até vêem com bons olhos a forma com que os jovens 

atuam e não os concebem como uma ameaça. Talvez isso explique o porquê de 

os jovens em vários momentos se apresentem contrários à instituição e até 

cometendo infrações condenadas pelo regulamento, como também o fato de que 

os pastores não cumpram a risca o que é determinado pelo RI e não se utilizam 

das penalidades previstas no mesmo. 

 
 Assim, muitos dos “mitos” criados em torno da instituição IPDA, não se 

confirmam se levarmos em consideração elementos destacados pelos próprios 

jovens e pastores durante as entrevistas. Um desses “mitos” diz respeito à própria 

idéia de que os fiéis da IPDA estão alheios ao que acontece no mundo ou que não 

participam dele. Pelos dados da pesquisa, o que se observa é que pelo menos 

com a juventude da IPDA, da zona leste de Goiânia, tal situação não se confirma. 

Demonstrando que o campo religioso como dito alhures é complexo e merece um 

olhar atento do pesquisador. 

 
 Da mesma forma, ao compararmos o grau de escolaridade dos jovens 

entrevistados com a dos pastores, bem como, da maioria dos fiéis da IPDA, 

constatamos que há uma tendência de crescimento do grau de escolaridade entre 

os jovens fiéis da IPDA. O que pode contribuir para possíveis mudanças na forma 

de receber e interpretar a mensagem religiosa, ao mesmo tempo em que pode 

revelar outras formas de crer dos jovens da IPDA. Podendo ser uma das causas 

da forma diferente de viver a religião dos jovens entrevistados em relação aos 

demais fiéis da IPDA. 
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 Por outro lado, a situação dos jovens da IPDA revela que as instituições 

religiosas não estão intactas no mundo e que a tradição religiosa passa por 

constantes reformulações para garantir o seu lugar social. No caso da IPDA, a 

estrutura, a forma de culto e outros elementos presentes na liturgia, revelam-se 

diferentes em termos visuais do que era em décadas anteriores. Os próprios 

pastores, quando perguntados se a igreja mudou, assumem que ela não é a 

mesma de décadas anteriores e que as transformações são importantes porque o 

mundo também já não é o mesmo. 

 
 Mesmo nesse caso, há uma unanimidade dos pastores entrevistados em 

afirmar que julgam importante esse processo de transformação. Embora não seja 

possível precisar a dimensão dessas mudanças, elas estão presentes de uma 

forma visível na instituição como evidenciado pelos próprios jovens e lideres da 

igreja. Essas podem se apresentar mais latentes em regiões de periferia como à 

zona leste de Goiânia, ou nos próprios objetos que fazem parte do acervo da 

igreja.  

 
 Ainda que a IPDA se utilize de mecanismos de regulação, a pesquisa 

demonstra que esses parecem não terem eficiência na restrição de certos 

comportamentos praticados pelos fiéis, considerados inflacionários pela 

instituição. Reiterando a percepção de que há uma tendência de enfraquecimento 

dos mecanismos de regulação das instituições religiosas na atualidade, o que 

beneficia, em parte, os jovens da IPDA que não se vêem cometendo uma infração 

que mereça penalidades.  
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 Logo, qualquer pesquisa que observe mudanças dentro das igrejas 

pentecostais, deve considerar os confrontos entre jovens e adultos, ou seja, os 

conflitos geracionais e suas particularidades. Afinal, as mudanças que se vêm 

dando no campo religioso, passam justamente por esse processo, onde são 

geradas as tensões e ao mesmo tempo acomodadas.   

 
Concluindo, é preciso afirmar que apesar de se fazer a constatação de que 

nas áreas periféricas de Goiânia, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, apresenta 

algumas nuances, sobretudo pela relação conflituosa entre jovens, liderança, e 

instituição religiosa, os estudos não são conclusivos. Isto é, não pode ser elevado 

à análise de todas as igrejas da IPDA de Goiânia, por se prever algumas 

variações. Entretanto, fornece aos estudiosos da religião uma amostragem 

importante sobre aspectos do setor pentecostal e sua juventude no contexto da 

periferia urbana.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 162  

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

 

 

 

ALVES, Maria de Lurdes. Goiânia uma cidade de migrantes. Dissertação de 

Mestrado. Goiânia UFG, 2002. 

 
ALMEIDA, Ronaldo e  MONTEIRO, Paula. Trânsito Religioso no Brasil. São Paulo: 

Perspectiva, 2001. 

 
ARAUJO, Emília Carvalho de. Tecendo os fios da memória coletiva: possessão e 

exorcismo na Igreja Universal. Dissertação de Mestrado. Goiânia: UCG, 

2001. 

 
BASTIAN, Jean-Pierre. La Mutación Religiosa de América Latina: Para uma 

sociologia del cambio social en la modernidad periférica. México: Fundo de 

Cultura Económica,1997.  

  
BASTIDE, Roger. As Religiões africanas no Brasil. São Paulo: Ed. Pioneira, 1971. 

 
BAZAN, Francisco  Garcia. Aspecto incomum  do  Sagrado. São Paulo: Paulus, 

2002. 

 



 163  

BERGER, Peter Ludwig. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica 

da religião.  São Paulo: Paulus, 1985. 

 
BERGER, Peter L, e LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: 

tratado de sociologia do conhecimento. Trad. Floriano de Souza Fernandes. 

Petrópolis: Vozes, 1985. 

 
_____________. Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido: a orientação do 

homem moderno. Tradução de Edgar Orth. Petrópolis, RJ. Vozes, 2004. 

 
BITTENCOURT Filho, José. Matriz religiosa brasileira: religiosidade e mudança 

social. Petrópolis, RJ: Koinonia, 2003. 

 
BORGES, Gomides Barsanufo. Goiás nos quadros da economia nacional de              

1930-1960. Goiânia: Editora UFG, 2000. 

 
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças dos velhos. São Paulo: Queiroz 

Editor, 1983.  
 

BORAN, Jorge. O  futuro  tem  nome:  juventude.  São  Paulo:   Paulinas,  1994. 
 
 
BRANCO, Pedro Paulo Martoni. Juventude e trabalho: desafios e perspectivas 

para as políticas públicas. In; Retratos da juventude brasileira: análises de 

uma pesquisa nacional. Helena Wendel Abramo, Pedro Paulo Martoni 

Branco. (orgs) – São Paulo; editora fundação Perseu Abramo, 2008. 

 

BURDICK, John. Procurando Deus no Brasil. Trad. Renato Luiz Dodsworth 

Machado. Rio de Janeiro: Maud, 1998. 

 

_____________. Pentecostalismo e identidade negra no Brasil: mistura 

impossivel? In: Raça como retórica a construção da diferença. Rio de 

Janeiro: Civilizaçao Brasileira, 2001. 

 

BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. Rio de Janeiro: Brasileira, 2000. 



 164  

 
CAMARGO, Cândido Procópio Ferreira de. kardecismo   e    umbanda: ensaio   de  

interpretação sociológica. São Paulo: Pioneira, 1961.  

 
_____________. Católicos, protestantes, espíritas. Petrópolis, RJ: Editoras Vozes, 

1973. 
 
_____________. Crescimento e pobreza. São Paulo: Loyola,1976 
 
 
CAMPOS, Itami. Nem todos jardins são floridos em Goiânia. Artigo publicado em: 

jornal O Popular, Goiânia, 20.01.1997. 

 

CAMPOS, Itami. BERNARDES, Genilda D´arc. Goiânia: sociabilidades na 

Periferia.  In: Ciências Humanas em Revista. Ciências sociais. Goiânia  v.2, n. 1/2, 

p. 13-45, 2001. 

 

CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro templo e mercado: organização e  marketing 

de   um  empreendimento  neopentecostal. São Paulo: Ed.  Vozes,  1997. 

 

CHAUL, Nasr Nagib Fayad. Os caminhos dos viajentes. In: Caminhos de Goiás da 

construção da decadência aos limites da modernidade. 2 ed. Goiãnia: Ed. 

UFG,  2001. 

 
COGNOLATO, Rosana Pontes. Vivência e revelação do mal: um estudo psico-

antropológico da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Dissertação de Mestrado. 

Juiz de Fora: UFJG, 2004. 

 
ELIADE, Mircea. O Tratado de história das religiões. Lisboa: E. “Livros do Brasil”, 

s/d. 

 
_____________. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: 

Martins Fontes, 1992. 

 

GOMINGUES, Álvaro. (sub)úrbios e (sub)urbanos o mal estar da periferia ou a 



 165  

mistificação dos conceitos. In: Revista da Faculdade de Letras-Geografia. I 

Série, Vol. X / XI, Porto, 1994/5, p. 5-18. 

 
GOMES, Rui Rocha. Goiânia desigual e segregadora. In: A cidade e seus lugares. 

(org.) Flávia Maria de Assis Paula, Lana de Souza Cavalcanti. – Goiânia ed. 

Vieira, 2007 p. 29-77. 

  
DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa. São Paulo: Paulus, 

1989. 

 
FERNANDES, Silvia Regina A. Adesão Religiosa no Segmento juvenil: A 

Politização ou Reinvenção da Política. In: Seropedica. Rio de Janeiro: 2007, 

v. 29, n. 2 jul.-dez. 

 
FERNANDES, Silvia Regina A; e PITTA , Marcelo. Mapeando as rotas do trabalho 

religioso no Brasil. In: Religião e Sociedade. Rio de Janeiro, RJ 2006, v. 26.  

 

FILORAMO, Giovanni, Prandi, Carlo. As ciências das religiões. São Paulo,  

Paulus, 1999. 

 
_____________. Um longo argumento do princípio ao fim. São Paulo: Top-book, 

2000. 

 
FORACCHI, Marialice Mencarini. A juventude na sociedade moderna. São Paulo: 

Pioneira, 1972. 
 
FREITAS, Guaciara Barbosa de. Periferia midiatizada - midiatização da periferia. 

Artigo apresentado: IV ENECULT. UFBA. Salvador-Bahia maio 2008. 

 

FRESTON, P. Breve história do pentecostalismo brasileiro. In: ANTONIAZZI, 

Alberto. Nem anjos nem demônios. Petrópolis: Vozes, 1994.  

 
GALINDO, Daniel. Religião, mídia e entretenimento o culto “tecnofun”. In: Estudos 

da Religião. São Bernardo do Campo-SP: UMESP, 2004, ano XVIII, nr. 26, p. 

24-51.  



 166  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996. 

 
GROPPO, Luís Antônio. Juventude: ensaios sobre sociologia e história das 

juventudes modernas. Rio de Janeiro: DIFEL, 2000. 

 
HALL, Sturt. Identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz Tadeu da 

Silva; Guaraciara Lopes Louro. 10º. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

 
HERVIEU-LÉGER, Daniele. A transmissão religiosa na modernidade: elementos 

para a construção de um objeto de pesquisa. In: Estudos da Religião. São 

Bernardo do Campo, S  P: 2000, ano XIV, nr. 18. 

 
LEITÃO, Carla Faria. Inventando novas vidas em novas realidades. In: ROCHA, 

Everaldo...at al., (orgs.). Comunicação, consumo e espaço urbano; novas 

sensibilidades nas culturas jovens . Rio de Janeiro: PUC-Rio: Mauad Ed., 

2006. 

 
LÉONARD É. O iluminismo num protestantismo de constituição recente. São 

Bernardo: UMESP, 1998. 

 
_____________.  O    protestantismo    brasileiro.   São   Paulo:   ASTE,   2002. 
 

LEWIS,    Ioan.   O    êxtase    religioso.   São   Paulo:   Ed.   Perpectiva,   1977. 

 
LIMA, Décio Monteiro.   Os demônios descem do norte.  Rio de janeiro:         

Francisco Alves, 1987. 

 
MACHADO, M. D. C. Carismáticos e pentecostais: adesão religiosa na esfera 

familiar. Campinas, S.P Autores Associados, 1996. 

 

MAGNANI, José Guilherme Cantor. Introdução: Circuitos jovens. In: MAGNANI, 

José Guilherme Cantor Magnani; SOUZA, Bruna Mantese de (orgs.). Jovens 

na metrópole: etnografias de circuitos de lazer, encontro e sociabilidade. 1ª 

Ed. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2007. 



 167  

_____________. Conclusão: Fechando os circuitos. In: MAGNANI, José 

Guilherme Cantor Magnani; SOUZA, Bruna Mantese de (orgs.). Jovens na 

metrópole: etnografias de circuitos de lazer, encontro e sociabilidade. 1ª Ed. 

São Paulo: Editora Terceiro nome, 2007. 

 
MANDARINO, Claudio Marques; SANTOS, Edmilson. Juventude e Religião: 

cenários no âmbito do lazer. In: Revista de Estudos da Religião. São 

Bernardo do Campo-SP: Umesp, 2005, n. 3, p. 161-177. 

 
MARIANO, R. Neopentecostais: Sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. 

São Paulo: Loyola, 1999. 

 
MARIZ, C. L. Perspectivas sociológicas sobre o pentecostalismo e o 

neopentecostalismo. In: Revista de Cultura Teológica. São Paulo: 1995, nr. 

13, p.37-52.  

 
_____________. Pentecostalismo e a luta contra a pobreza no Brasil. In: 

GUTIÉRREZ, Benjamín, CAMPOS, Leonildo Silveira. Na Força do Espírito: 

Os pentecostais na América Latina: Um desafio às Igrejas Históricas. São 

Paulo: Pendão Real, 1996. 

 
MARTELLI, S. A religião na sociedade pós-moderna: entre secularização e dês-

secularização. São Paulo: Paulinas, 1995. 

 

MARTINS. Vilmont de Moura. A juventude urbana e sua relação com o espaço. In: 

A cidade e seus lugares. (org.) Flávia Maria de Assis Paula, Lana de Souza 

Cavalcanti. – Goiânia ed. Vieira, 2007 p. 202-218. 

 

MENDONÇA, A. G. A crise do culto protestante no Brasil. In: Estudos de Religião. 

São Bernardo do Camp-SP: UMESP, 1985, nr. 2, p. 30-60. 

 
_____________. A volta do sagrado selvagem: misticismo e êxtase no 

protestantismo do Brasil. In: Ciências da religião. 1984, nr. 2, p.17-19. 



 168  

 
_____________. O celeste porvir: a inserção do protestantismo no Brasil. São 

Paulo: ASTE, 1995, p. 52. 
 
_____________. Sindicato de mágicos: pentecostalismo e cura divina (desafios 

históricos para as igrejas) In. Estudos da Religião. São Bernardo do Campo-

SP: UMESP, 1992, nr. 8, p.50-59. 

 
_____________. Religiosidade no Brasil: imaginário, pós-modernidade e formas 

de expressão. In: Estudos de Religião. São Bernardo do Campo-SP: UMESP, 

1998, nr. 15, p. 39-50.  

 
MENDONÇA, A. G; e VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao protestantismo 

no Brasil. São Paulo: Loyola, 1990. 

 
MENESES, Branca de Maria. Juventude, trabalho e formação: um estudo com 

jovens das  camadas populares. Dissertação de Mestrado. PUC, São Paulo 2007. 

 
MORAIS, Itelvides Jose.  O protestantismo pentecostal em Goiânia: de 1970 a          

 2000. Dissertação de Mestrado. Goiânia: UFG, 2003. 

 

MOYSÉS, Aristides. Goiânia metrópole não planejada. Goiânia: ed. UCG, 2004. 

 

MOYSES, Aristides; BERNARDES, Genilda D´arc. Segregação urbana e 

desigualdade social em Goiânia: estado, mercado imobiliário e dinâmica 

socioespacial. In: Cidade, segregação urbana e planejamento. (org.) Aristides 

Moyses. Goiânia: editora UCG, 2005 p. 173-204. 

 

NEGRÃO, Lísias Nogueira. O pentecostalismo no Brasil.  Sao Paulo: SEDOC, 

maio/1980, col. 1107-1113.  

 
_____________.  Entre  a  cruz  e  a  encruzilhada.  São  Paulo:  Edusp,  1996.  

 



 169  

NOVAES, Regina. Os jovens de hoje: contextos, diferenças e trajetórias. In 

Culturas jovens: novos mapas de afeto. ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de, 

EUGÊNIO, Fernanda Eugênio (orgs.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. 

 
NOVAES, Regina. Os jovens “sem religião” ventos secularizantes: “espírito de 

época” e novos sincretismos. In: Estudos Avançados. , nr 18, SP, 2004. 

 

OLIVEIRA, Adão Francisco. Goiânia  heterotópica: a      integração       excludente. 

Disponível em : www.ippur.ufrj.br/observatorio. Visitada em 03/05/2008. 

 

OLIVEIRA, Adão Francisco. A reprodução do espaço urbano em Goiânia: uma cidade 

para a capital. In: Cidade, segregação urbana e planejamento. (org.) Aristides 

Moyses. Goiânia: editora UCG, 2005 p. 127-156. 

 

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 

2003. 

 
OTTO,   Rudolf.  O   sagrado.  São Bernardo do Campo; S.P: Metodista, 1995. 
 

PACE, E. Religião e globalização. In: ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto. 

(org.). Globalização e Religião. Petrópolis: Vozes, 1999.  

 
PADEN, William, E. Interpretando o sagrado: modos de conceber a religião. São 

Paulo: Paulinas, 2001. 

 
PAIS, José Machado. Buscas de si: expressividade e identidades juvenis. In: 

ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de; EUGÊNIO, Fernanda (orgs.). Culturas 

jovens: novos mapas de afeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. 

 
PALACIN, Luís. Quatro tempos de ideologia em Goiás.  Goiânia: Editora Cerne, 

1986. 
 
PEREIRA, Alexandre Barbosa. Pichando a Cidade: apropriações “impróprias” do 

espaço urbano.  In: MAGNANI, José Guilherme Cantor; SOUZA, Bruna 



 170  

Mantese de (orgs.). Jovens na metrópole: etnografias de circuitos de lazer, 

encontro e sociabilidade. 1º. Ed. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2007. 

 
PIERUCCI, Antônio Flávio. Realidade social das religiões no Brasil. São Paulo: 

Hucitec, 1996.  

 
PIERUCCI, Antônio Flávio. O desencantamento do mundo: todos os passos do 

conceito em Weber. São Paulo: USP, Curso de Pós Graduação em 

Sociologia; ed. 34, 2003. 

_____________. Interesses religiosos dos sociólogos da religião. In:        

Globalização e religião. ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto. (org.).           

Petrópolis: Vozes, 1997, v. , p. 249-262. 

 
_____________. PRANDI, Reginaldo. As religiões no Brasil Contemporâneo. In: 

Um sopro do espírito: a renovação conservadora do catolicismo carismático 

PRANDI, Reginaldo. (Org.). São Paulo: 1997, v., p. 3-26. 

 
_____________. Sociologia da religião: área impuramente acadêmica. In: MICELI, 

Sérgio.. (Org.). O que ler na Ciência Social  Brasileira  (1970-          1995). 

São Paulo: Sumaré, 2002. 

 
_____________. As religiões     no     Brasil. In: O Livro das Religiões GAARDER,  

Jostein; NOTAKER, Henry; HELLERN,   Victor. (Org.).  São Paulo: 2000, v., 

p. 325-346. 

 
_____________. Experiência urbana da diversidade: além do conflito de           

Interesses, o conflito de valores. In: Maria Flora Gonçalves; Carlos Antônio 

Brandão; Antônio Carlos Galvão.  (Org.).  Regiões e cidades, cidades nas 

regiões. São Paulo: Alfa e Omega, 2003, v., p. 69-80. 

 
_____________. Secularização e declínio do catolicismo. In: SOUZA,         Beatriz 

Muniz de; MARTINO, Luís Mauro Sá. (Org.).  Sociologia da religião e         

Mudança social. São Paulo: 2004, v., p. 11-21. 

 



 171  

PRYSTHON, Ângela. Margens do mundo: a periferia nas teorias do 

contemporâneo. In: Revista FAMECOS. Porto Alegre: 2003, nr 21, p. 43-50. 

 

Queiroz, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo, 2ª ed.              

São Paulo, Alfa-Omega, 1976.  

 
RIVERA, Dário. Paulo Barreira. Desencantamento e reencantamento: sociologia 

da pregação Protestante na América Latina. In: Estudos de Religião. SBC: 

UMESP, 2002, nr. 23, p. 56-82. 

 
_____________. Desencantamento do mundo e declínio dos compromissos 

religiosos. A transformação religiosa antes da pós-modernidade. In: Ciências 

Sociais e Religião. Porto Alegre: 2002, nr. 04, p. 87-104. 

 
_____________.Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 

protestantismo contemporâneo na América Latina. São Paulo: Olho D’água, 

2001. 

 
_____________.Tradição, memória e pós-modernidade: implicações nos fatos 

religiosos. In: Estudos de Religião. São Paulo: UMESP, 1998, nr. 15, p. 51-

61. 

ROCHA, Everaldo. Coisas estranhas, coisas banais: notas para uma reflexão 

sobre o consumo. In: Comunicação, consumo e espaço urbano; novas                            

sensibilidades nas culturas jovens. ROCHA, Everaldo Rocha... at al., (orgs.). 

Rio de Janeiro: PUC-Rio/Mauad Ed., 2006. 

 
ROLIM, Francisco, Cartaxo. Religião numa sociedade em transformação. 

Petrópolis, Rio de Janeiro; Vozes, 1997.  

 
RUMSTAIN, Ariana. A balada do Senhor. In: MAGNANI, José Guilherme Cantor; 

SOUZA, Bruna Mantese de (orgs.). Jovens na metrópole: etnografias de 

circuitos de lazer, encontro e sociabilidade.1ª Ed. São Paulo: Editora Terceiro 

Nome, 2007. 



 172  

SILVA, Sérgio Duarte da. História dos bairros de Goiânia. In: Relações cidade-

campo: fronteiras. (org.) Luis Sério Duarte da Silva. Goiânia: ed. UFG, 2000 

p. 129-154. 

 

SPOSITO, Marília Pontes. Algumas reflexões e muitas indagações sobre as 

relações entre juventude e escola no Brasil. In; Retratos da juventude 

brasileira: análises de uma pesquisa nacional. Helena Wendel Abramo, 

Pedro Paulo Martoni Branco. (orgs) – São Paulo; editora fundação Perseu 

Abramo, 2008. 

 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Novos conteúdos nas periferias urbanas 

das cidades médias do Estado de São Paulo. Investigaciones geográficas, 

boletim del instituto de geografia (UNAM) n. 54, 2004, p.114-139. 

 
SOARES, Luiz Eduardo. A guerra dos pentecostais contra o afro-brasileiro: 

dimensões democráticas do conflito religioso no Brasil. Comunicações do 

ISER nº  44, ano 12, 1993. 

 
SOFIATI, Flávio Munhoz. Jovens em movimento: o processo de formação da 

pastoral da juventude do Brasil. Dissertação de mestrado. São Paulo: 

UMESP, 2007. 

 
SOUZA, Beatriz Muniz.  A experiência da  salvação:  pentecostais  em São Paulo.  

São Paulo: Ed. Duas Cidades, 1969. 

 
TAVARES, Fátima Regina Gomes; CAMURÇA, Ayres Marcelo. “Juventudes” e 

religião no Brasil: uma revisão bibliográfica. In: Ciências Sociais e Religião.  

Porto Alegre: 2006, ano 8, nr. 8, p. 99-119. 

 
TAVARES, Fátima Regina Gomes e CAMURÇA, Ayres Marcelo. Religião, família 

e imaginário entre a juventude de Minas Gerais. In: Numem: Revista de 

Estudos e Pesquisas da Religião. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2004, v. 7 

n. 1, p.181. 



 173  

 
TEIXEIRA, Faustino (Org). Sociologia da Religião: Enfoques Teóricos. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

TERRIBELLE, Alexssandra Oliveira. Juventude, trabalho e ensino: um estudo 

sobe os jovens da periferia de Goiânia. Dissertação de Mestrado. Goiânia UFG, 

2006. 

 

TOLEDO, Luiz Henrique de. Jovens na metrópole; etnografias de circuitos de 

lazer, encontro e sociabilidade / José Guilherme Cantor Magnani e Bruna 

Mantese de Souza (orgs.). Corporalidade e festas na metrópole– 1. Ed. – 

São Paulo; Editora Terceiro Nome, 2007. 

 
TOURAINE,     A.    Crítica    da     modernidade.    Petrópolis:     Vozes,    1999. 
 
TRACY, Kátia Almeida. Nomadismos metropolitanos. In: Everaldo Rocha... at al. 

(orgs.). Comunicação, consumo e espaço urbano; novas sensibilidades nas 

culturas jovens. Rio de Janeiro: PUC-Rio: Mauad Ed., 2006. 

 
VELHO, Gilberto. Juventudes, projetos e trajetórias na sociedade contemporânea.  

: ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de; EUGÊNIA, Fernanda Eugênio (orgs.).  

In:Culturas jovens: novos mapas de afeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2006. 

 
WACH,  Joachim.    Sociologia    da   religião.    São   Paulo:   Paulinas,   1990. 
 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, Pioneira, 

1999. 

 
WEBER, Max.  Economia  e  Sociedade (v.1). Brasília:  editora  da  UNB, 1971. 
 
WAISELFISZ, Júlio Jacob. Mapa da violência IV: os jovens do Brasil. UNESCO-

Brasil abril 2004. 

 
VALLE, Edênio. Psicologia  e  experiência  religiosa.  São  Paulo: Loyola, 1998. 



 174  

 

ZILLES,     Urbano.    Filosofia    da   religião.   São    Paulo:    Paulinas,    1991. 
 
 

Revistas de Variedades. 

EDWARD, José. A força do Senhor. In: Revista Veja, São Paulo, SP. Ed. Abril, nr 

1758, 03/07/2002, p. 94. 

CORRÊA, Rafael. Os templos espetáculos. In: Revista Veja São Paulo, SP. Ed. 

Abril, nr 2037, 05/12/2007, p. 86. 

 

Jornais  

O Popular, Goiânia (Jd novo mundo a espera de melhorias. em 14/07/1995, p.5) 

O Popular, Goiânia (sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil e em Goiás. 

em 11/07/2002, p. 3) 

O Popular, Goiânia (sobre assassinado de jovem inglesa na região leste de 

Goiânia 31/07/2008, p. 6) 

O Popular, Goiânia (sobre o aumento do número de assassinatos relacionados ao 

uso de drogas na capital, p. 4) 

Diário da Manhã, Goiânia ( sobre única escola da Vila Pedroso está com excesso 

de alunos, em 09/05/1987, p.2) 

RI – Regulamento Interno da IPDA- janeiro de 2004. 

 

 

 

 



 175  

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176  

(Anexo 01) 

 

Questionário de Pesquisa 

 

Esta é uma pesquisa acadêmica feita para o Programa de Pós Graduação em 

Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, com jovens 

envagélicos da região Leste de Goiânia. Não será necessário colocar o nome e 

endereço do entrevistado, pois a pesquisa não tem finalidade de identificar os jovens 

pesquisados. Ficando garantido a preservação da identidade dos entrevistados.  

 
Para responder os questionários da pesquisa leia com atenção as perguntas em 

seguida marque as opções. 

 

 Perfil Socio-econômico  

1) Idade_________           Sexo (    ) Masculino      (    ) Feminino   

2) Estado cívil 

(    ) solteiro (     ) noivo   (    ) namorando  (    ) ficando  (     ) casado    (    ) amigado      

(     ) separado     (      ) divorciado  (     ) desquitado  (    ) outros____________. 

3) Você se identifica como?  

(   ) branco  (     ) preto  (    ) negro (   ) pardo    (    ) amarelo   (   ) moreno   (     ) outro  

Qual ? ........................... 

4) Grau de escolaridade: 

(   ) Não alfabetizado (   ) Ensino fund. incompleto (   ) Fundamental completo (   ) 

Ensino médio incompleto (    ) Ensino médio completo  (   ) Superior Incompleto           

(    ) Superior completo (    ) Especialização   (    ) Mestrado    (    ) Doutorado 

5) Profissao  

(   ) autonômo  (    ) ambulante  (   ) comerciário  (    ) industriário  (    ) estudante  (    )  

funcionário público   (    ) outro_______________. 

6) Trabalha atualmente? 

(     ) sim  (    ) não (     ) estou desempregado (   ) nunca trabalhei  (     ) só estudo 

7) Atualmente você reside na região? 

(    ) leste     (    ) oeste       (     ) noroeste      (      ) norte     (      ) sul    (      ) 

outro________________. 
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8) Atualmente reside no bairro? 

(    ) Jd Novo Mundo   (    ) Vila Pedroso   (     ) Vila Nova    (    ) Universitário   (    ) 

Dom Fernando   (    ) Bairro Feliz   (    ) Senador Canedo   (    ) Àgua Branca   (    ) 

Recanto das Minas Gerais  (     ) outro  qual?_______________________. 

9) Atualmente você reside em? 

(    ) casa  (    ) apartamento  (     ) kitinet   (     ) sobrado  (     ) barraco  (    ) quarto       

(     ) chácara  (     ) acampamento    (      ) barraca  (      )  outro__________________. 

10) Reside em imóvel: 

(    ) próprio    (    ) alugado   (    ) emprestado   (    ) doado   (     ) invadido  (    ) cedido         

(     ) outro 

11) Sua residência possuí? 

(     ) 1 a 2 cómodos   (    ) 3 a 4cómodos   4 a 5 (     ) cómodos      (    ) 6 a 7 cómodos  

(   ) 8 a 10 comodos     (    ) acima de 10 cómodos 

12) Renda Familiar: 

(   ) até 3 salários minimos     (    ) de 4 a 6 salários minimos   (    ) de 7 a 10 salários 

minimos (   ) acima de 10 salários minimos 

13) A quanto tempo é fiel da IPDA? 

(    ) de 1 a 3 anos   (   ) de 4 a 6 anos   (   ) de 6 a 9 anos (   ) mais de 10 anos             

(     )  nasceu na igreja   

14) Sua conversão se deu  por? 

(   ) doença  (     ) desemprego   (    ) vício  (   ) a familia  já era evangélica                    

(     ) problemas familiares   (     ) causa dos  cultos    (     ) das múscas evangélicas 

15) Atualmente você exerce  cargo na igreja de? 

(   ) membro  (    ) obreiro  (    ) pastor   (    ) diacono   (    ) presbitero                            

(     ) outro________ 

16) Em sua casa? 

(   ) todos frequantam a IPDA  (    ) parte da familia frequenta a IPDA  (   ) apenas você 

frequanta a IPDA (    ) parte frequenta outra igreja (    ) todos frequentam outra igreja 

17) Em sua casa o primeiro a frequentar a IPDA foi?  

(    ) pai    (     ) mãe  (    ) você   (    ) avô     (    ) avó    (     ) irmão     (    ) irmã    

(    ) outros 
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18) Sobre o grau de satisfação de seus pais com sua  forma de ser na igreja você 

classifica como: 

(    ) muito satisfeitos   (     ) mais ou menos satisfeitos   (    ) satisfeitos   

(    ) pouco descontentes    (     ) descontentes 

19) Sobre seu envolvimento com as atividades propos ta pela igreja você se 

classifica como; 

(    ) muito envolvido  (   ) rozoavelmente envolvido  (    ) participa de vez em quando    

(     ) quase não se envolve  (    ) não se envolve 

20) Você acha que as lideranças ( pastores, presbit eros, obreiros etc) 

consideram sua participação na IPDA? 

(    ) muito boa   (    ) boa   (     ) regular  (     ) não estão satifeitos (    ) não comentam   

(     ) te acham rebelde 

21) Sobre seu envolvimento com as atividades propos ta pela igreja você se 

classifica como; 

(    ) muito envolvido  (   ) rozoavelmente envolvido  (    ) participa de vez em quando    

(     ) quase não se envolve  (     ) não se envolve 

22) Sobre a frequência nos cultos você vai? 

(   ) todos os dias  (    ) quase todos os dias (    ) apenas uma  vez por semana              

(     ) apenas nos finais de semana  (     ) raramente vai 

23) Na igreja você participa dos grupos de: 

 (    ) adolescentes  (     ) jovens  (     ) adultos    (     ) idosos 

24) Dos cultos que você frequenta qual você acha mais i nteressante?  

(   ) as campanhas de libertação (  ) as campanhas de prosperidade  (   ) os cultos de 

jovens  (   ) os cultos de senhoras  (   ) os cultos de ceia  (   ) os cultos de oração          

(    ) as vígilias  (    )  os cultos de senhoras  (    ) os cultos de santa ceia 

25) Você ja tevê alguma sanção (ficou de prova) na igreja? 

(  ) sim, várias vezes  (   ) sim, poucas vezes   (   ) sim, apenas uma vez                        

(     ) não, mais quase  (    ) não, nunca fiquei. 

26) Das pessoas que você conhece que sairam da igre ja a maioria eram: 

(   ) crianças   (    ) adolescentes   (    ) jovens   (     ) adultos    (    ) idosos 

27) Você gostaria que a sua igreja fosse? 

(    ) mais rígida  (     ) menos rígida   (    ) não rígida  (    ) do jeito que esta tá bom 
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28) Das pessoas que sairam da igreja a maioria fora m para? 

(   ) outra igreja da IPDA (   ) outra igreja evangélica (   ) outra religião, não  evangélica  

(    ) desviaram. 

29) Das pessoas que você conhece que sairam da igre ja a maioria sairam por 

quê : 

(    ) ficaram de prova (     ) cairam em adultério  (   ) queriam mais liberdade                 

(    ) não concordaram com a determinação da igreja   (    ) eram rebeldes  (    ) outros 

30) Dos meios de comunicação os mais usados por voc ê para se manter 

informado é: 

(    ) jornal     (     ) revistas     (    ) programas de tv   (    ) internet     (     ) rádio   

31) Sobre programas de rádio você ouve com frequenc ia os programas da? 

(   ) Fonte da Vida  (    ) Sara Brasil   (    ) Paz Fm  (   ) Caraiba   (    ) Aliança                 

(    ) Riviera (    ) outras 

32) Dos esportes abaixo você prática com mais frequ ência o? 

(    ) cooper    (     ) futebol    (    ) ciclismo    (     ) volei    (    ) caminhada   (    ) natação                     

(    ) hidromassagem                (    ) atletismo                   (    ) automobilismo   

(    ) outro qual______________ 

33) Um dos meios mais utilizados por você para se c omunicar com seus 

colegas é através de: 

(    ) emails  (    ) Orkut      (    ) carta      (     ) celular     (    )  telefone fixo                            

(      ) outro qual_______________. 

34) Dos obejtos abaixo marque os que você utiliza c om frequência;   (Pode 

marcar mais de um ítem) 

(    ) computador    (     ) tv    (    ) celular    (    )  vídeo  (    ) iPod  (     ) MP3  

35) Dos itens abaixo quais você considera pecado?   ( aqui se preciso pode 

marcar mais de um item) 

(    ) ver tv    

(    ) namorar 

(    ) praticar esporte  

(    ) usar internet   

(    ) frequentar clube  

(   ) sexo antes do casamento  
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(   ) usar short  

(   ) desobedecer o regulamento da igreja 

(   ) maquiagem 

(   ) usar tênis  

(   ) estudar 

(   ) cinema  

(   ) ir a praia  

(   ) jogar bola 

(   ) ouvir músicas seculares ( não evangélicas) 

(   ) discutir  

(   ) desobedecer o pastor 

(   ) ir em shopings 

(   ) “ficar”  

(   ) contracepetivos 

36) Caso alguém cometa algum ato (erro) que não est eja de acordo com as 

determinações da igreja o mais correto é? 

(    ) conversar com essa pessoa   e ajuda-lá  (   ) Colocar de prova    (    ) expulsar da  

igreja   (    ) deixa-lá isolada dos outros    (    ) dar conselhos a ela  (    ) deixar pra lá 

 37) Umas das regras que você mais gostaria que muda sse na igreja que 

frequenta é? 

(     ) as músicas   (    ) as formas do culto   (      ) o regulamento   (     ) as regras sobre 

o namoro   (    ) as regras sobre tv   (    ) as regras sobre vestimenta   (    ) outro 

38) A maior parte dos seus amigos: 

(    ) não são evangélicos   (   ) são evangélicos da IPDA   (     )  são evangélicos de 

outra igreja    (    ) metade são evangélicos (    ) metade não são evangélicos 

39) Dos ítens abaixo qual você considera mais impor tante? (marque apenas 

duas opções) 

(     ) estudo    (     ) religião      (      ) namoro     (     )  casamento   (     ) política (    ) fé 

(     ) familia    (      ) amigos      (      ) profissão 

40) Na sua opinião a idade certa para um jovem se c asar é? 

(    ) entre os 18 e 22 anos   (    ) entre 22 e 25 anos    (    ) entre 26 e 29 anos              

(     ) após os 30 anos 
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41) Na sua opinião um dos locais mais adequado para  os jovens frequentarem 

são os:  

(     ) shoppings   (     ) parques  (      ) cinemas   (      ) praças   (      ) bosques  (     ) 

clubes (     ) outros 

OBS: Este espaço e reservado para você fazer alguma observação caso ache  

necessário.___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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(Anexo 02) 
 
 
 

Questionário de Pesquisa 

 

 

Esta é um pesquisa feita para o Programa de Pós Graduação em Ciências da Religião 

da Universidade Metodista de São Paulo, com pastores evangélicos. Não será 

necessário durante a pesquisa identificar o entrevistado com nome e endereço, 

ficando garantido assim seu anonimato. 

 

Perfil Socio-econômico  

1) Idade___________          Sexo (  ) Masculino      (   ) Feminino     

2) Cor  

(   ) branco  (    ) negro (     ) preto (   ) pardo    (    ) amarelo   (   ) moreno 

3) Profissão?  ____________________  

4) Trabalha atualmente? 

 (     ) sim  (      ) não (     ) estou desempregado (   ) nunca trabalhei 

5) Estado cívil 

(    ) solteiro    (     ) casado    (    ) amigado   (     ) separado   (   ) divorciado                 

(     ) outros 

6) Grau de escolaridade: 

(    ) Não alfabetizado     (    ) Ensino fund. incompleto (    ) Fundamental completo 

(    ) Ensino médio incompleto (    ) Ensino médio completo  (    ) Superior Incompleto   

(    ) Superior completo (    ) especialização   (    ) mestrado    (    ) doutorado 

7) Renda Familiar: 

(   ) até 3 salários minimos    (    ) de 4 a 6 salários minimos   

(    ) de 7 a 10 salários minimos (   ) acima de 10 salários minimos 

8) Há quanto tempo é pastor da IPDA? Depois de conv ertido com quanto tempo 

se tornou pastor 

 
9) Que tipo de preparo teve para chegar a ser Pasto r da IPDA? 
 
10) O senhor tem acesso a internet? O que acha dess e meio de comunicação 



 183  

 
11) Como o senhor se mantém informado sobre o que t em acontecido no pais ? 
 
12) Como é a  sua relação com os jovens da sua igre ja? 
 
13) Pastor, hoje tem sido comum as pessoas praticar em esportes? O que acha 
disso? 
 
14) O senhor acha que a IPDA continua a mesma de al guns anos atrás? Se não 
o que mudou? 
 
15) O que o senhor acha de televisão? 
 
16) O senhor tem Orkut ou msn? 
 
17) O que acha de uma pessoa estudar? 
 
18) Você gostaria que alguma coisa mudasse na IPDA?  O que? 
 
19) Como é ser um pastor jovem na IPDA e diferente dos mais idosos? Em que 
aspectos? 
 
20) O que o senhor pensa dos trabalhos que a IPDA r ealiza com os jovens? 
 
21) Existe alguma diferenças entre a IPDA cede das igrejas da periferia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


