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RESUMO 

 

FAJARDO, Maxwell Pinheiro. Pentecostais, migração e redes religiosas na periferia 

de São Paulo: um estudo do bairro de Perus. Dissertação de Mestrado em Ciências da 

Religião. Universidade Metodista de São Paulo: São Bernardo do Campo, 2011.  

 

 

 Esta pesquisa analisa as razões do crescimento do número de pentecostais no 

bairro paulistano de Perus, zona noroeste de São Paulo a partir do fenômeno de 

migração urbana. Com IDH figurando na 81ª posição entre os 96 distritos da capital 

paulista, o bairro apresenta grande concentração de igrejas pentecostais. 20,9% de sua 

população declarou-se com esta filiação religiosa no Censo 2000. O índice é alto 

quando comparado com a média da população pentecostal do município de São Paulo, 

calculado em 11,9%. Perus faz parte da periferia urbana, porém, no próprio bairro, há 

vilas que sofrem com maior falta de infra-estrutura, formando pequenas periferias 

dentro da periferia.  Com crescimento associado à primeira fábrica de Cimento do 

país, a Cia de Cimento Portland Perus, o bairro foi o endereço de chegada de milhares 

de migrantes desde as primeiras décadas do século XX, a princípio originários do 

interior do estado de São Paulo e de Minas Gerais. No entanto, mesmo com o 

fechamento da fábrica, o bairro continua a receber migrantes de outras regiões, como o 

Nordeste do país e mesmo moradores de outros bairros da cidade de São Paulo.  Assim, 

esta pesquisa pretende detectar como as redes religiosas pentecostais, existentes em uma 

multiplicidade de denominações, se fazem presentes no processo de acolhida e 

adaptação do migrante em sua chegada ao bairro e em que medida a filiação religiosa 

ganha importância neste processo de movimento e circulação populacional no espaço 

urbano.  

 

Palavras-chaves: Perus – pentecostalismos – periferia urbana – periferia da periferia – 

redes religiosas.  



    

 

 

ABSTRACT 

 

FAJARDO, Maxwell Pinheiro. Pentecostals, migration and religious networks on the 

periphery of São Paulo: a study of the Perus district. Master’s Thesis in Sciences of 

Religion. Methodist University of São Paulo: São Bernardo do Campo, 2011 

 

 

This research analyzes the reasons for the growing number of Pentecostals in the 

neighborhood of Perus, northwest of Sao Paulo city, from the phenomenon of urban 

migration. It’s HDI (Human Development Index) ranks in 81th position among the 96 

districts in the capital of São Paulo and the district has a large concentration of 

Pentecostal churches. 20.9% of the population declared themselves with this religious 

affiliation on the 2000 Census. The index is high when it is compared with the average 

population Pentecostal of São Paulo, estimated in 11.9%. Perus is part of the urban 

periphery, but in itself, there are villages that suffer from  major problems  of 

infrastructure, forming small peripheries within the periphery. With growth associated 

with the first cement factory in Bazil, the Cia de Cimento Portland Perus, the 

neighborhood was the address of the arrival of thousands of migrants since the early 

decades of the twentieth century, in the beginning, they are from the state of São Paulo 

and  Minas Gerais. However, even with the plant closure, the district continues to 

receive migrants from other regions like the Northeast and even residents of other 

neighborhoods in the city of Sao Paulo. Thus, this research aims to identify how the 

Pentecostal religious networks that exist in a multiplicity of denominations, are present 

in the process of acceptance and adaptation of migrants on their arrival in the 

neighborhood and to what extent the religious affiliation becomes important in this 

process of movement and travel population in urban space. 

 

 

Keywords: Perus - pentecostalisms - urban periphery - periphery of the periphery -

religious networks 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento das periferias urbanas no Brasil é um reflexo do acelerado 

processo de urbanização da América Latina no decorrer da segunda metade do século 

XX. Com o processo de industrialização, as metrópoles exigiam uma quantidade cada 

vez maior de mão-de-obra, que em sua maior parte era proveniente de áreas rurais do 

país. Neste processo originaram-se fluxos migratórios que reconfiguraram o espaço 

urbano no país.  Porém, a falta de planejamento urbano fez com que os migrantes que 

chegavam a cidades como São Paulo, desejosos de melhores condições de vida e 

conseqüente ascensão social fossem “empurrados” para as regiões periféricas da cidade, 

no geral em áreas não assistidas pelo Estado, que desta maneira não os supriria com os 

serviços básicos de infra-estrutura. Assim, a urbanização acelerada das grandes 

metrópoles gerou um padrão de crescimento urbano excludente. (KOWARICK e 

BONDUKI, 1994). 

As denominações evangélicas acompanharam este processo de crescimento 

periférico urbano, em especial na vida do migrante, principal protagonista dos dilemas 

deste desorganizado crescimento metropolitano. Ao lado de instituições como a família 

e a rede de conterrâneos, a “comunidade dos irmãos da fé” está presente no processo de 

adaptação e criação de vínculos do migrante com a cidade onde se instala. As redes 

sociais presentes na periferia, inclusive as religiosas oferecem “estruturas de 
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oportunidades” (TORRES, 2005b) para que o recém-chegado migrante se insira no 

ritmo de vida metropolitano, absorvendo e interando-se dos valores da cultura urbana1. 

Apesar da presença das religiões neste processo, nem todas as formas religiosas 

apresentam o mesmo sucesso nas regiões de periferia. Grupos pentecostais apresentam 

maior número de adeptos em regiões segregadas das grandes metrópoles.  

 

 

os espaços periféricos da região metropolitana reúnem, freqüentemente, 

elevados contingentes de fiéis, entre 18% e 30% dos seus habitantes. Assim, 

em torno dos bairros com melhores condições de vida da cidade, tem-se um 

verdadeiro anel pentecostal, que se caracteriza pela presença de uma população 

com baixos níveis de educação e de rendimentos. (JACOB et. ali, 2003:161) 

 

 

Entre estes espaços periféricos da cidade de São Paulo, encontra-se o distrito de 

Perus, onde 20,9% da população declara-se pentecostal. O índice é quase o dobro 

daquele apresentado na média geral do município (11,9%)2. O bairro está situado na 

zona noroeste da capital paulista e ocupa a terceira posição no percentual de 

pentecostais entre os demais 95 distritos de São Paulo3, perdendo apenas para Cidade 

Tiradentes e Lajeado, ambos na Zona Leste de São Paulo, respectivamente com 21,5% e 

20,9%4 de população pentecostal.  

 A grande representatividade de pentecostais no quadro geral de sua população 

foi um dos motivos que nos levaram a escolher o bairro de Perus como campo de 

pesquisa. Outro motivo está ligado aos fatores históricos da constituição do bairro, que, 

por hospedar durante 60 anos a primeira fábrica de cimento do país, a Companhia de 

Cimento Portland Perus, foi endereço de chegada de milhares de migrantes desde a 

década de 1920. Os índices socioeconômicos atuais do distrito, que o caracterizam 

como região de periferia urbana também chamaram nossa atenção e foram importante 

critério de escolha.  

                                                        
1 O conceito de cultura urbana segue aqui a definição de Castells (2000), referindo-se ao novo ritmo de 
vida que a cidade apresenta para o migrante recém-saído do mundo rural.  
2 Números do Censo 2000 - IBGE 
3 Pesquisa Economia das Religiões, Fundação Getúlio Vargas. 
4 Na pesquisa, Perus aparece com 20,6%, três décimos abaixo do resultado do Censo 2000. 
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Assim, a partir da observação intensa e extensa do bairro, nossa pesquisa se 

propõe a estudar o papel que as redes religiosas pentecostais exercem no processo de 

adaptação do migrante em sua chegada ou reacomodação no espaço urbano.   

Apesar da constante referência em trabalhos acadêmicos sobre os números de 

crescimento dos pentecostais no país (JACOB et alli, 2006), são poucos e recentes os 

estudos que se aprofundem sobre a dinâmica deste crescimento nas regiões de periferias 

urbanas, onde os grupos pentecostais mais se multiplicam.  Os trabalhos de Barrera 

Rivera (2010) e Foerster (2009) sobre os pentecostais na periferia de São Bernardo do 

Campo; de Mesquita (2009) sobre os pentecostais em favelas do Rio de Janeiro  e de 

Noronha (2010) em Rio Grande da Serra, bem como os de Almeida (2004 e 2006) na 

periferia de São Paulo têm chegado a importantes conclusões sobre a dinâmica dos 

pentecostalismos e de suas redes sociais na periferia urbana.  

A migração tornou-se tema clássico no estudo da urbanização e industrialização 

brasileira (SANTOS, 2005; KOWARICK e BONDUKI, 1994). No entanto, são raros os 

trabalhos que analisem a presença das religiões neste processo. O mesmo se pode dizer 

sobre as redes religiosas. Trabalhos antigos (como DURHAN, 1978) e recentes (como 

FONTES, 2008) dedicam grande espaço ao papel que as redes familiares e de 

conterrâneos exercem no cotidiano do recém-chegado migrante, mas nada falam sobre 

as redes religiosas, que exercem grande influência na vida cotidiana das populações 

periféricas. Desta forma, pretendemos contribuir com o avanço do conhecimento neste 

campo de investigação.  

Nossa pesquisa também pretende contribuir para o conhecimento do distrito 

paulistano de Perus. Apesar de existirem diversos trabalhos importantes escritos sobre a 

localidade, como Chaves (2005), Siqueira (2001), Frangiotti (2007) e Bezerra (2009) 

existindo inclusive um deles sobre a história da Igreja Católica no bairro (VALSI, 

1998), nenhum, no entanto se debruça especialmente sobre a dinâmica do movimento 

pentecostal no bairro. Siqueira (2001: 230), estudioso da Fábrica de Cimento de Perus 

observa a importante presença dos evangélicos nos episódios por ele estudados, 

comentando que 

 

outras figuras da comunidade trabalhadora da Perus ainda mal estudadas, 

como as mulheres e os protestantes, poderão ter suas contribuições 

particulares para o movimento compreendidas de forma melhor por futuras 

pesquisas. 
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Assim, esta pesquisa pretende apresentar uma nova contribuição para os estudos 

do distrito de Perus, trazendo à tona a importância da dinâmica do crescimento 

pentecostal aliada a constante chegada de migrantes para a compreensão dos fatos 

sociais que transformam a localidade no terceiro bairro com maior percentual de 

pentecostais no município de São Paulo.  

 Para tanto, o papel da religião no mundo moderno, bem como os conceitos de 

periferia urbana e migração ganham especial importância em nossa abordagem. Assim, 

foram de singular importância para a elaboração do referencial teórico desta pesquisa as 

participações nos encontros e seminários do Grupo de Pesquisas Religião e Periferia 

Urbana na América Latina (GP REPAL), onde pudemos tomar contato com pesquisas 

em andamento e concluídas sobre o papel da religião em outras regiões de periferia, 

tanto da RMSP, quanto de outras metrópoles brasileiras, onde os conceitos de 

segregação, periferia, estruturas de oportunidade e redes sociais forma amplamente 

discutidos e debatidos.  

 

 

Periferia urbana, migração e redes religiosas 

 

Como já anunciado, escolhemos o distrito de Perus como campo de pesquisa por 

se tratar de uma região de periferia da cidade de São Paulo. Apesar de ser um bairro 

limítrofe do município, não classificamos o bairro como periferia a partir de sua 

localização no mapa, já que a nova dinâmica urbanística da capital, vivenciada 

principalmente a partir da década de 1980, já não concentra toda a riqueza da cidade nas 

áreas centrais e a pobreza nos bairros mais distantes. É possível encontrar cortiços no 

centro e condomínios de alto luxo em regiões periféricas, por exemplo. (CALDEIRA, 

2000)  

A idéia de periferia tem a ver com a noção de segregação social.  Neste critério 

são levadas em conta as condições de vida das populações observadas, bem como quais 

equipamentos públicos lhe estão disponíveis, assim como o quanto tais populações 

estão vulneráveis à condições de pobreza e carência econômica. Assim, o 

distanciamento em relação aos bairros ditos “nobres”, não é calculado meramente em 
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função da distância quilométrica, mas principalmente em função da distância 

socioeconômica.  

As diferentes regiões de periferia de uma grande cidade não são homogêneas. É 

possível encontrar diferentes níveis de segregação (TORRES, 2005b). No bairro de 

Perus, por exemplo, que é uma região segregada em relação à outras localidades de São 

Paulo, há vilas que sofrem segregação ainda mais acentuada, trata-se da periferia da 

periferia, formada pelas vilas Recanto dos Humildes, Recanto do Paraíso, Jardim da 

Conquista e Jardim da Paz, complexo que chamaremos simplesmente de Recanto5, 

objeto de particular atenção desta pesquisa. A diferenciação entre o Recanto e a 

periferia consolidada do bairro será de fundamental importância no desenvolvimento de 

nossa dissertação. 

Ambientes de segregação socioeconômica apresentam menor presença do 

Estado, o que faz com que as populações locais tenham menor acesso a “estruturas de 

oportunidades” que lhe garantam ingresso a bens e serviços. Para Kaztman e Filgueira 

(2006) existem três fontes de promoção de bem-estar para os moradores de periferia: O 

Estado, o Mercado e a Comunidade. Na ausência do Estado, e sem alcançar os 

benefícios financeiros do Mercado, a comunidade local cria estruturas de oportunidades 

próprias: são as redes de solidariedade comunitárias baseadas na reciprocidade entre os 

indivíduos do mesmo grupo social. Quanto mais segregada for uma região periférica, 

mais limitadas serão as oportunidades que seus moradores terão às condições de vida 

existentes na cidade estabelecida. Um exemplo é a favela de Paraisópolis, na zona sul de 

São Paulo. A proximidade com o bairro vizinho do Morumbi, um dos mais “nobres” da 

cidade, garante aos moradores da favela um acesso mais simples à informações sobre 

empregos e outros benefícios garantindo “estruturas de oportunidades” mais amplas à 

sua população (ALMEIDA e D’ANDRÉA, 2005). No Recanto, por exemplo, tais 

estruturas são mais restritas.  

A migração, fenômeno que proveu mão-de-obra para as indústrias das grandes 

metrópoles gerou exclusão social ao produzir um grande contingente de população 

segregada, abandonada pelo poder público nas periferias de tais cidades. Assim, no 

interior dos fluxos migratórios criam-se ambientes propícios para a formação de redes 

sociais, capazes de facilitar o acesso de seus participantes aos benefícios materiais e 

                                                        
5 Os conceitos de periferia consolidada e fronteira urbana foram formulados por Marques (2005). No 
primeiro capítulo a questão será retomada.   
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sociais buscados na metrópole. Tais redes podem se formar ainda no período pré-

migratório, principalmente através do contato com familiares que migraram primeiro 

(DURHAN, 1978; CARNEIRO e SANT’ANNA, 2009) ou ainda após o 

estabelecimento na cidade através dos laços criados entre conterrâneos (FONTES, 

2008), entre participantes das mesmas denominações religiosas ou ainda entre membros 

das mesmas atividades associativas.  

Assim, as comunidades religiosas, em especial as pentecostais, que são as que 

mais crescem nas regiões periféricas, podem proporcionar o surgimento de redes 

religiosas capazes de fornecer a seus participantes a aquisição de capital social 

(NORONHA, 2010), outrora negada pela ação do Estado e do Mercado. Tais redes 

religiosas podem manifestar-se no espaço oficial do culto, ou, o que é mais comum, na 

informalidade dos elos de amizade dos membros da igreja. Tais laços sociais firmados 

em torno da filiação religiosa criam fortes elos entre seus membros, o que pode 

contribuir para a falta de firmeza ou no estabelecimento de laços fracos6 com entidades 

externas ao núcleo religioso, o que confirma a idéia de que os evangélicos não 

demonstram muito interesse em participar de associações não-religiosas. (AVRITZER, 

2004) 

 

 

Pentecostalismo e modernidade 

 

O pentecostalismo é uma das vertentes do movimento protestante moderno. Seu 

desenvolvimento em solo nacional aconteceu a partir das primeiras décadas do século 

XX, com o surgimento da Igreja Congregação Cristã no Brasil em 1910 e da 

Assembléia de Deus no ano seguinte.    

O crescimento, tanto do número de pentecostais, quanto do número de 

denominações pentecostais acontece de forma paralela ao processo de urbanização das 

grandes cidades brasileiras. A partir das décadas de 1950 e 1960, surgem novas e 

grandes denominações como O Brasil Para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular 

e Deus é Amor; seguidas nas décadas seguintes pelas Igrejas Universal do Reino de 

Deus, Internacional da Graça de Deus e Renascer em Cristo. Atualmente existem 

                                                        
6 A teoria dos laços fracos (weak ties) foi formulada por Granovetter (1973) e será discutida no terceiro 
capítulo desta dissertação 
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centenas de diferentes denominações que apresentam uma multiplicidade de formas de 

culto e interação com a sociedade.  

Não é possível referir-se a uma Igreja Pentecostal Brasileira. O que existem são 

diversas igrejas protestantes que fazem uso deste adjetivo por partilharem de 

características litúrgicas comuns. As igrejas pentecostais apresentam uma grande 

variedade em sua formação social e organizacional. As estratégias de proselitismo 

variam, existindo grupos que fazem uso intenso dos veículos de comunicações, como a 

Igreja Universal do Reino de Deus, como aqueles que passam ao largo de ferramentas 

midiáticas como rádio e TV, como a Congregação Cristã no Brasil. Há igrejas que 

apresentam maior crescimento entre as populações mais pobres dos centros urbanos, 

como a Igreja Pentecostal Deus é Amor bem como aquelas que se fixam em maior parte 

entre as classes média e setores ricos da sociedade, como a Igreja Apostólica Renascer 

em Cristo. As diferentes igrejas pentecostais estabelecidas no Brasil também 

apresentam características históricas distintas, surgindo em diferentes locais do país e 

guardando entre si singularidades e divergências. A multiplicidade de formas assumidas 

pelo movimento em meio às continuidades históricas não podem ser resumidas em 

classificações simples. Muitas práticas nascidas no interior de uma igreja pentecostal 

acabam por influenciar outras denominações mais novas e mais antigas, já que o campo 

religioso pentecostal é bastante dinâmico. 

A partir da década de 1960 o pentecostalismo chama a atenção de diversos 

pesquisadores das ciências sociais interessados em entender os motivos do crescimento 

deste grupo religioso nos grandes centros urbanos. Nesta época, grandes levas de 

migrantes chegavam a estes centros em busca de melhores condições de vida através do 

trabalho nas indústrias. As interpretações então vigentes atribuíam às igrejas 

pentecostais a função de proporcionar amparo ao migrante em seu processo de transição 

de uma sociedade rural e tradicional para uma sociedade moderna e urbana. Sob esta 

linha de pensamento, D’Epinay (1970) realizou um dos estudos pioneiros sobre o 

crescimento pentecostal, ao analisar o pentecostalismo chileno. Para D’Epinay, o 

pentecostalismo apresenta uma resposta à anomia social sentida pelo indivíduo em sua 

integração ao mundo urbano. Esta mesma idéia é compartilhada por Camargo (1973), 

que observa que o contingente de fiéis pentecostais nos centros urbanos são 

provenientes de áreas de desorganização social, onde a religião atua no processo de 

adaptação social. Desta forma, para Camargo o pentecostalismo seria uma religião anti-



22 

  

moderna, por reforçar valores tradicionais que se perdem no mundo moderno. Em 

contrapartida, Willems (1967) atribui ao pentecostalismo o papel de colocar o indivíduo 

em contato com a modernidade. Tais interpretações serviriam para explicar a presença 

pentecostal entre as camadas mais pobres da sociedade, entre a população trabalhadora. 

Para tais autores, quando a transição da sociedade tradicional para a moderna estivesse 

concluída, o pentecostalismo perderia sua função e minguaria. Os migrantes 

pentecostais, no entanto, estabeleceram-se na sociedade urbana e continuaram a exercer 

sua religião, que, aliás, continua a crescer em especial nas regiões de periferia. Assim, o 

pentecostalismo revelou ser mais que um “refúgio para as massas” de migrantes. No 

entanto, as perspectivas teóricas levantadas por tais autores ainda se configuram como 

importantes referenciais para o estudo do pentecostalismo urbano.  

Cabe destacar que o aumento do número de pentecostais não deve ser 

interpretado como um fenômeno de reencantamento do mundo. O desencantamento do 

mundo (WEBER, 2004; PIERUCCI, 2003) é uma via sem retorno. A religião 

institucionalizada não tem o mesmo poder sobre a visão de mundo dos indivíduos tal 

qual acontecia na Idade Média por exemplo. Gauchet (2004) entende que este processo 

de secularização é anterior à própria Idade Média. Para o autor, a visão encantada do 

mundo, em sua forma ipsis litteris aconteceu apenas nas religiões ancestrais antigas, 

onde o tempo é cíclico e todos os elementos naturais eram explicados sob a tutela da 

religião. O cristianismo com sua visão linear da história marca o início do rompimento 

com esta forma de pensar. O cristianismo é assim uma religião para sair da religião, 

transformando-se em um dos pilares do processo de secularização da modernidade.  

Se entendermos o cristianismo como uma religião secularizadora temos uma 

chave de leitura para o pentecostalismo. A fragmentação institucional do movimento 

reflete a perca de autonomia da instituição religiosa em face do processo de 

desencantamento do mundo. Isto não quer dizer, no entanto, que a crença religiosa 

esteja em descrédito, já que a modernidade produz um novo tipo de religiosidade, muito 

mais ligada às convicções pessoais que à autoridade da instituição (HERVIEU-LEGER, 

2008). Sob este prisma devemos compreender o aumento das diferentes igrejas 

pentecostais, orientadas em crenças doutrinárias muito próximas ou idênticas a outras 

do mesmo grupo, mas totalmente independentes em aspectos administrativo-

institucionais. O mesmo fenômeno verifica-se no número dos que se declaram “sem 

religião”, que em Perus atingem cerca de um décimo da população. Tais declarantes não 
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são necessariamente ateus, podendo inclusive ser defensores de preceitos religiosos ou 

freqüentadores esporádicos de cultos ou missas. São indivíduos que decidiram não se 

colocar sob a tutela de uma instituição religiosa.  

 

 

Metodologia e Objetivos da Pesquisa 

 

 Com este trabalho dissertativo temos como objetivo determinar qual o papel 

exercido pelas migrações interestaduais e intra-urbanas no crescimento das diferentes 

denominações pentecostais no distrito de Perus, periferia da cidade de São Paulo. Para 

tanto, estabelecemos como objetivos específicos: 

� Elaborar um quadro com os indicadores históricos, sociais e econômicos do 

bairro de Perus, em especial das vilas que formam o “Recanto”, de modo a 

caracterizá-los como periferia urbana 

� Organizar um mapa com as instituições religiosas do bairro, dedicando especial 

importância à localização das igrejas pentecostais.  

� Estabelecer o perfil social e o histórico de migração dos pentecostais peruenses, 

em especial das igrejas localizadas no Recanto.  

� Determinar o grau de importância das redes religiosas na vida cotidiana dos 

migrantes que chegam ao bairro. 

Para alcançar tais objetivos, fizemos uso de uma série de ferramentas 

metodológicas, tal como descreveremos a seguir.  

O primeiro passo consistiu no levantamento de fontes que pudessem fornecer 

informações sobre os aspectos históricos, sociais e econômicos do bairro de Perus. 

Assim, os dados e microdados do Censo 20007; do IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) do município de São Paulo e do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

(Fundação SEADE) forneceram valiosos subsídios para a caracterização do distrito 

como periferia urbana, bem como do levantamento das características socioeconômicas 

do bairro. Para uma caracterização histórica, recorremos aos estudos já citados sobre o 

bairro. A existência da primeira fábrica de cimento do Brasil no território peruense, bem 

                                                        
7 Apesar de nossa pesquisa ser concluída em janeiro de 2011, não tivemos acesso os resultados do Censo 
2010, já que à época de finalização deste trabalho, o IBGE apenas havia divulgado algumas informações 
preliminares do Censo, como a população total dos municípios.  
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como de suas famosas greves, suscitaram grande interesse acadêmico sobre o bairro 

desde a década de 1980 (GONÇALVES, 1989; JESUS, 1992).  

Para o levantamento dos locais de reunião das instituições religiosas presentes 

no distrito, organizamos um mapa com a localização dos templos e salões de culto das 

diferentes religiões encontradas. Para tanto, utilizamos o software Google Earth, que 

permitiu o acesso a imagens de satélite de todas as ruas do bairro, o que facilitou nosso 

trabalho de catalogação das igrejas. Com o mapa do bairro em mãos, identificamos o 

endereço das igrejas indicadas pelos agentes ouvidos na pesquisa de campo. A seguir, 

percorremos todas as ruas do bairro de carro ou a pé e registramos todas as instituições 

religiosas encontradas8. Diferenciamos os locais de culto em quatro grupos: Igrejas 

Católicas, Igrejas Evangélicas de Missão, Igrejas Pentecostais e Outras Religiões. A 

classificação nestes grupos seguiu os mesmos critérios estabelecidos no Censo 2000. Na 

seção de anexos apresentamos a relação completa das igrejas encontradas.  

Entre os meses de agosto de 2009 e outubro de 2010, fizemos várias incursões 

pelo bairro e conversamos com diversos pentecostais de diferentes igrejas, tendo a 

oportunidade de conhecer assim suas denominações religiosas, bem como o contexto 

social de suas moradias, em especial na região do Recanto. Nestas incursões, que 

aconteceram tanto em finais-de-semana quanto em segundas, quartas e sextas-feiras à 

noite, anotamos nossas impressões sobre o bairro, seus moradores e respectivas igrejas 

em caderno de pesquisa próprio.   

Em nossa pesquisa acompanhamos também a forma como as diferentes igrejas 

pentecostais do distrito participavam da programação da Rádio Ternura FM, emissora 

de rádio local com programação integralmente evangélica, no período compreendido 

entre os anos de 1996 e 2003. Para tanto, utilizamos arquivos sonoros em fitas K7 e 

Mini-Discs (MD’s) com gravações da época. O acesso a tais arquivos foi facilitado pelo 

período em que fizemos parte da equipe técnica da rádio.  

Outra ferramenta metodológica utilizada foi a aplicação de questionário aos 

membros das igrejas pentecostais do bairro, conforme os critérios definidos no terceiro 

capítulo, com o objetivo de colher opiniões dos pentecostais sobre o bairro e sobre sua 

participação na igreja. Abordamos os pentecostais preferencialmente em espaços 

externos aos templos, como locais de trabalho, casas e escolas (em visitas a cursos 

                                                        
8 No segundo capítulo fornecemos maiores detalhes sobre o procedimento e as dificuldades encontradas 
na catalogação das instituições religiosas do bairro.  



25 

  

supletivos de escolas do bairro, nos deparamos com pentecostais de variadas 

denominações). Na maioria dos casos, após explicar os objetivos da pesquisa, os 

pentecostais se mostraram bastante interessados em responder as questões.  

Nossa pesquisa também contou com a realização de entrevistas semi-

estruturadas com líderes e membros de igrejas pentecostais, entre os meses de agosto de 

2010 e janeiro 2011, com o objetivo de colher informações e opiniões sobre o papel das 

igrejas no processo de acolhimento de migrantes, bem como a dinâmica de suas redes 

sociais. Tais entrevistas foram gravadas em arquivos no formato MP3. Neste sentido, 

também fizemos uso de relatos publicados no Jornal O Arado, publicação mensal da 

Igreja Assembléia de Deus – Ministério de Perus.  

Durante o trabalho de campo nos deparamos com importantes fenômenos, que, 

no entanto, fugiam dos objetivos gerais de nossa pesquisa. Neste sentido, não nos 

preocupamos em analisar a fundo a forma dos cultos e a estruturação doutrinária dos 

diferentes pentecostalismos encontrados. Também não nos detemos em estudar a 

estrutura do catolicismo peruense, fortemente marcado pela presença das Comunidades 

Eclesiais de Base9, nem sobre a comparação do número de pessoas “sem religião”, 

bastante alto em Perus, com outros bairros de São Paulo. Reconhecemos, no entanto a 

importância de tais questões para o avanço da pesquisa sobre a presença da religião nas 

periferias dos grandes centros urbanos, ficando aqui a sugestão para futuras pesquisas.  

Assim, a partir da metodologia de pesquisa adotada, organizamos e analisamos 

as informações coletadas em três capítulos:  

No primeiro deles, Perus: distrito da periferia urbana de São Paulo, 

apresentamos ao leitor um panorama do bairro de Perus, apresentando aspectos de 

ordem histórica, social e econômica. Um dos pontos a ser tratado na história do bairro 

foi o desenvolvimento de suas principais instituições religiosas. Procuramos também 

apresentar os principais índices socioeconômicos do distrito, contextualizando-os a uma 

discussão mais ampla, referente ao processo de urbanização da cidade de São Paulo. Por 

fim, estabelecemos um quadro geral da realidade religiosa da população peruense.  

O segundo capítulo, Os pentecostalismos em Perus, se estrutura a partir do 

trabalho etnográfico de mapeamento das igrejas pentecostais do bairro, de modo a 

verificar quais denominações se apresentam com maior ou menor intensidade na região 

do Recanto, bem como as diferentes estratégias utilizadas pelas denominações no 

                                                        
9 O catolicismo peruense foi estudado por Valsi (1998) 
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objetivo de alcançar os diferentes espaços do distrito. Também é dedicado espaço para 

uma discussão em torno do uso que as comunidades pentecostais fizeram da Rádio 

Ternura FM no período compreendido entre os anos de 1996 e 2003. Durante o período 

analisado, a emissora tornou-se um importante espaço de interação das igrejas 

pentecostais com a população do bairro, em um ambiente extra-templo. Diversos relatos 

de conversão religiosa por intermédio dos programas de rádio eram constantemente 

divulgados pelos apresentadores. A observação das programações gravadas permitiu-

nos conhecer aspectos importantes do campo religioso pentecostal local no período, em 

que também aconteceu a coleta de dados do Censo 2000.   

No terceiro capítulo, Migração e redes religiosas em Perus, expusemos os 

resultados da aplicação de questionários e das entrevistas que realizamos entre os 

pentecostais peruenses, procurando assim fazer uma incursão no universo do migrante 

pentecostal estabelecido em Perus. Também dedicamos espaço para a discussão da 

importância e da dinâmica das redes e micro-redes religiosas na adaptação do migrante 

no espaço urbano, tanto nos primeiros anos de estabelecimento do pentecostalismo no 

bairro quanto na atualidade. Para tanto, abordamos também o relacionamento das 

igrejas pentecostais com as estruturas de poder paralelo criadas pelo narcotráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

PERUS: DISTRITO DA PERIFERIA URBANA DE 

SÃO PAULO 

 

Neste capítulo faremos uma descrição de nosso campo de estudo, o bairro 

paulistano de Perus. O capítulo inicia-se com a localização do bairro no processo de 

industrialização e urbanização da cidade de São Paulo a partir das primeiras décadas do 

século XX. A seguir, nosso olhar se deterá sobre aspectos da constituição histórica do 

distrito, dedicando especial atenção ao surgimento de suas principais denominações 

religiosas. Prosseguiremos então com a discussão dos aspectos socioeconômicos da 

população de Perus e por fim analisaremos a sua composição religiosa, tendo por base 

os resultados do Censo 2000 e da pesquisa Economia das Religiões (FGV).  

 

 

1.1. Perus no processo de urbanização de São Paulo 

 

A formação de periferias nas grandes metrópoles industriais está intimamente 

ligada ao processo de urbanização e industrialização da América Latina desde a segunda 

metade do século XX. No caso do Brasil, o crescimento urbano teve um tímido início 



28 

  

em meados do século XVIII, se consolidando apenas na segunda metade do século XX, 

quando grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são inseridas no processo de 

metropolização, ou seja, o surgimento de aglomerados urbanos que ultrapassam a cifra 

de um milhão de pessoas. (SANTOS, 2005; PRADO JR., 1984; SEABRA, 2004). Tal 

expansão urbana, apesar de enaltecida pelas elites industriais, cria uma situação de 

macrocefalia urbana, onde o crescimento da cidade não é acompanhado por políticas 

públicas de inserção dos grupos mais pobres a condições dignas de sobrevivência. Tais 

resultados originam-se da necessidade dos países pobres em cumprir os interesses das 

chamadas nações desenvolvidas. O bairro de Perus, localizado na região noroeste do 

município de São Paulo teve sua participação neste processo de industrialização e 

metropolização, principalmente a partir das primeiras décadas do século XX, já que em 

1926 seu território passa a abrigar a Fábrica de Cimento Portland Perus, a primeira 

grande indústria do gênero no país.  

 

1.1.1. A ferrovia e o Cimento 

 

Durante o período colonial, a região do atual estado de São Paulo não apresentou 

grande destaque para a economia ultramarina, já no período imperial a situação começa 

a mudar com a produção cafeeira. O café foi responsável pela criação de importantes 

ferrovias no território paulista. As estradas de ferro garantiam um escoamento mais 

eficiente da produção, já que ofereciam seis vezes menos gastos que o transporte 

terrestre através de tropas de mulas (SILVA, 1986). Assim, em 1856 o Barão de Mauá, 

juntamente com o Marquês de Monte Alegre e Pimenta Bueno, obtêm a concessão para 

a construção de uma linha, que ligaria o porto de Santos à Jundiaí, passando pela cidade 

de São Paulo. Em 1858 foi organizada na Inglaterra a São Paulo Railway Company, que 

em 1867 inaugura a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Neste mesmo ano, o pequeno 

povoado de “os Perus” (ou Ajuá) ganha uma estação de trem, a princípio criada apenas 

para abastecer as locomotivas entre as estações Água Branca e Belém da Serra, atual 

Francisco Morato. (SIQUEIRA, 2001) 

A estrada de Ferro Santos-Jundiaí destacou-se na economia paulista por ser a 

única a fazer a ligação direta entre o interior do Estado e o Porto de Santos.  Paralelo ao 

seu funcionamento observa-se também o crescimento da cidade de São Paulo. Em 1872 



29 

  

a capital contava com 23 mil habitantes, número que chegou aos 580 mil em 1920 

(MOREIRA, 1988). Neste primeiro momento de industrialização paulista, a mão-de-

obra estrangeira, em especial de trabalhadores europeus, foi a mais utilizada. Com o 

incentivo do Estado, era possível encontrar estrangeiros nas duas pontas do processo, 

entre os patrões e entre os operários. (FAUSTO, 2002) 

Com a cidade de São Paulo despontando na economia nacional e a oferta da 

Estrada de Ferro, diversas fábricas instalam-se nos arredores da ferrovia. Esta 

concentração de indústrias foi mais intensa na região entre São Caetano do Sul e Santo 

André. Já na região de Perus 

 

as indústrias locais, Melhoramentos (papel) [em Caieiras, cidade vizinha] e 

Perus (cimento) passaram a estruturar a zona rural circundante em 

fornecedoras de matéria-prima. Grandes extensões territoriais achavam-se já 

economicamente ocupadas, e deixaram de ser oferecidas à expansão 

metropolitana de cunho urbano. No mesmo sentido funcionou o Hospital dos 

Alienados do Juqueri, que possui extensa gleba de terras. Este fato e as 

condições topográficas adversas não favoreceram igualmente a 

suburbanização residencial que (...) foi pouco intensa. Tal circunstância 

provavelmente também explique a pequena atração de indústrias pela área, 

pois não houve aí a formação de expressiva reserva de mão-de-obra. 

(LANGENBUCH, 1971:108) 

 

Com a arrancada industrial, a cidade de São Paulo crescia e as fábricas 

multiplicavam-se, porém a área urbana era bastante concentrada. A elite ocupava as 

áreas mais altas da cidade, como a Avenida Paulista, enquanto a população pobre 

alugava casas nas regiões próximas aos rios, como o Tamanduateí.  

Por estar distante da mancha urbana em formação (a mais de trinta quilômetros 

de distância) e não ver em seu território outras indústrias de vulto além da Fábrica de 

Cimento, pode-se ter a impressão que o bairro de Perus estava desconectado da rede 

econômica em expansão na capital paulista. No entanto, basta pensar que o cimento 

produzido em Perus era o material essencial na construção dos edifícios, casas, largas 

avenidas e novas indústrias presentes nos ideais da elite financeira paulistana. 
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Se a linha de ferro que vai para o centro de São Paulo não está a transportar 

grossos contingentes de trabalhadores, isso não pode apressar conclusões de 

um total desligamento desse lado da periferia com o coração palpitante da (o) 

capital (...)  

(...) a região de Perus - Água Fria, já está nessa época, bastante integrada com 

toda a dinâmica de expansão da cidade de São Paulo. Uma integração que 

pode passar imperceptível, mas que se encontra amalgamada nas construções 

que brotam fartamente durante a expansão febril da capital paulista nas 

primeiras décadas do século XX (CHAVES, 2005:17-18) 

 

Desta forma, o perfil do bairro nas primeiras décadas do século XX combina 

uma paisagem quase rural e distante do centro da cidade com uma grande área industrial 

que começa a transformar a paisagem local. Embora o bairro esteja distante do núcleo 

urbano principal da cidade, sua fábrica está inteiramente conectada à dinâmica 

econômica dele proveniente. 

 

 

1.1.2. A urbanização paulistana a partir da década de 1950 

 

A partir dos anos 1950, a urbanização paulistana ganha novos contornos com a 

consolidação do padrão centro-periferia (CALDEIRA, 2000), quando a outrora “cidade 

concentrada” torna-se “cidade dispersa”, já que os contingentes de trabalhadores que 

chegam à capital, não mais estrangeiros, mas oriundos principalmente da região 

nordeste do país são “empurrados” para regiões distantes do centro, onde a falta de 

infra-estrutura e saneamento básico garantiam maiores facilidades para aquisição de 

terrenos.  

Ao se instalar na periferia, o migrante normalmente já contava com uma rede de 

contatos, formada por familiares, conterrâneos (DURHAN, 1978; FONTES, 2008) ou 

companheiros de religião que lhe auxiliam no processo de adaptação na metrópole. 

Além do convívio nestas redes sociais, também faz parte da rotina do migrante as horas 

reservadas no final de semana no trabalho de autoconstrução de sua moradia, que pode 

se arrastar por anos, até que a sua casa esteja definitivamente concluída10.  

                                                        
10 O convívio do migrante nas redes sociais será abordado de forma mais detida no terceiro capítulo desta 
dissertação.  
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Neste processo a maioria dos novos moradores da capital estava destituída do 

espaço urbano legalmente reconhecido pelos órgãos governamentais. Neste período, as 

classes média e alta moram em confortáveis casas da região central da cidade, enquanto 

a mão-de-obra migrante ocupava regiões cada vez mais afastadas do centro. Assim, 

além de vender sua força de trabalho, o migrante é acomodado nos espaços urbanos de 

menor infra-estrutura onde os loteamentos irregulares multiplicam-se. Na periferia, os 

lotes adquiridos pelos recém-chegados moradores normalmente não possuíam qualquer 

regulamentação por parte do Estado, embora a Prefeitura mantivesse uma relação dúbia 

com moradores destas localidades: 

 

A prefeitura tinha total conhecimento do que significava a abertura destes 

loteamentos. Sabia que não tinha condições nem recursos para urbanizá-los, 

tal a extensão da mancha urbana que provocavam [...] Não se pode, portanto, 

afirmar que estes novos loteamentos eram simplesmente bairros esquecidos, 

como então se dizia [...] na realidade, fechar os olhos ao surgimento destes 

loteamentos [...] fazia parte de uma estratégia dos órgãos públicos para 

arrefecer a crise habitacional que, no período do pós-guerra, assumia aspectos 

explosivos, além de beneficiar os interesses dos proprietários de terras e 

loteadores (KOWARICK e BONDUKI, 1994: 151) 

 

Nesta época, o bairro de Perus ganha novas características em sua relação com o 

centro da cidade, principalmente com o declínio da produção de cimento a partir da 

década de 1970. Perus gradualmente se transforma em bairro-dormitório, endereço de 

chegada de centenas de migrantes que diariamente precisam atravessar outros bairros 

para chegar a seu endereço de trabalho. 

Com o crescimento das periferias, a iniciativa privada investe na rede de 

transportes, tendo como objetivo alavancar seus interesses imobiliários. Assim, com o 

aumento das linhas de ônibus nas regiões mais afastadas do centro, a periferia se 

expande e consolida-se. Como resultado, tais regiões transformam-se em objeto do 

projeto populista dos anos 1970, quando aparece no cenário político uma nova relação 

entre periferia e Estado: 

 

Neste contexto, as demandas populares acerca das carências urbanas e as 

respostas governamentais tornavam a cidade, ou melhor, a cidade onde os 

pobres residiam, um objeto privilegiado da ideologia e da ação política. E é 
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também neste sentido que se deve captar o sentido dos movimentos populares 

presentes no período populista, cujo vigor e energia se embrenhavam nas 

benesses prometidas ou propiciadas pelas máquinas do Estado. 

(KOWARICK e BONDUKI, 1994: 147-148) 

 

A melhoria estrutural da periferia, a partir dos movimentos populares, da ação 

populista e do investimento privado torna-a mais cara, abrindo espaço para um novo 

padrão de urbanização. Com o incremento de linhas de ônibus, rede sanitária e 

regularização de imóveis, o preço de terrenos sobe, abrindo espaço também para um 

novo padrão de segregação, capaz de criar pequenas periferias dentro das já formadas 

periferias.  Esta é uma questão de singular importância em nossa pesquisa, como 

veremos mais a frente.  

As mazelas ocasionadas por este desorganizado processo de concentração 

urbana vêm de problemas antigos, arraigados em estruturas mais profundas da ação 

política brasileira: 

 

é impossível esperar que uma sociedade como a nossa, radicalmente desigual 

e autoritária, baseada em relações de privilégios e arbitrariedade, possa 

produzir cidades que não tenham estas características. (MARICATO, 2001:5) 

 

A arbitrariedade na aplicação da lei desmerece aqueles que estão fora da cidade 

legalmente estabelecida. Fora isto, existe ainda a dificuldade em lidar com a máquina 

pública no país, que aliada a um enfoque nos problemas sociais a partir de concepções 

que contemplam realidades diferentes do que as apresentadas no Brasil tornam-se 

grandes barreiras no enfrentamento da crise urbana nacional que se arrasta desde as 

primeiras décadas do século XX, contribuindo ainda mais para o aumento da segregação 

sócio-espacial da cidade, deflagrada de forma nítida em espaços como o bairro de Perus. 

O desenvolvimento urbano moderno acirra a diferenciação social ao promover 

os interesses de um empreendedorismo excludente, que acaba delimitando espaços 

distintos para diferentes grupos sociais. Podemos assim compreender o 

desenvolvimento da geografia urbana das grandes metrópoles como um processo gerido 

a partir dos interesses do capital, gerando uma prejudicial concentração de renda nas 

mãos das classes mais abastadas. (HARVEY, 2006; SANTOS, 2005) 
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1.1.3. Diferentes padrões de segregação 

 

Como podemos perceber, a segregação social das regiões periféricas assumiu 

diferentes aspectos na história da urbanização da cidade de São Paulo. Nas periferias 

mais antigas, não há um aumento considerável da população nas últimas décadas e os 

serviços públicos estão mais acessíveis aos seus moradores; há maior quantidade de 

terrenos legalizados e as construções no geral são de alvenaria. O bairro de Perus 

consolidou-se a partir deste processo de urbanização do anel periférico paulista, que 

com a oferta de rede de transportes e serviços de infra-estrutura até então inexistentes, 

elevaram o preço de lotes e casas, o que dificultou o acesso de novas famílias 

empobrecidas. No caso específico de Perus, o processo acentuou-se em virtude do fim 

da Fábrica de Cimento. Com o fim das emissões de pó na atmosfera local, o preço das 

casas subiu. 

No entanto, nas periferias formadas mais recentemente a população apresenta 

altas taxas de crescimento e os moradores enfrentam problemas quanto à legalidade de 

sua ocupação. Nestas regiões a segregação, a dificuldade de acesso a serviços públicos e 

ausência do poder estatal são maiores e o processo de auto-construção das moradias é 

evidente, tal qual foi em outros períodos na periferia mais antiga, agora consolidada 

(TORRES, 2005a).  Em Perus este processo é deflagrado a partir do surgimento de vilas 

como o Jardim do Russo na década de 1970 (região hoje já consolidada) e 

principalmente na criação do Recanto dos Humildes na década seguinte, como veremos 

mais a frente. 

Apesar da migração intra-urbana constituir boa parte dos contingentes que se 

estabelecem nas regiões de periferia urbana, o maior peso, no entanto, ainda recai sobre 

o número de migrantes vindos de áreas externas às regiões metropolitanas. (TORRES, 

2005a). Nestas mesmas áreas, onde o crescimento populacional é mais intenso em 

virtude da migração intra e extra municipal, também são os locais onde o crescimento 

do número de pentecostais é mais evidente (JACOB et alli, 2006), como veremos 

adiante. 

Este novo padrão de segregação sócio espacial experimentado na cidade de São 

Paulo a partir da década de 1980 acontece quando grupos da classe alta deixam o centro 

da cidade e passam a morar em locais afastados, porém em enclaves fortificados, 

criando um ambiente de forte segregação em relação aos seus novos vizinhos. Um claro 
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exemplo são as mansões da região do Morumbi, ladeadas pelas precárias moradias da 

favela de Paraisópolis. A multiplicação de empreendimentos imobiliários em 

condomínios fechados de alto padrão em regiões distantes do centro da cidade acaba por 

minar o padrão de segregação centro-periferia, já que pobres e ricos estão agora bastante 

próximos, ainda que separados por altos muros (CALDEIRA, 2000). Assim o conceito 

de periferia não pode mais ser entendido como resultado de mero posicionamento no 

mapa, já que a periferia pode estar no centro físico da cidade, bem como a riqueza 

próxima de suas fronteiras, mostrando a inviabilidade do modelo centro-periferia para a 

explicação da dinâmica urbana hoje vivenciada em cidades como São Paulo, tão bem 

expressa em regiões como o bairro de Perus. 

 

 

1.2. Perus: aspectos históricos  

 

1.2.1. A estação de “Os Perus” 

 

Até meados do século XIX, as poucas informações encontradas sobre Perus, até 

então conhecido como “Bairro do Ajuá”, são relatos de viajantes que faziam uso da 

antiga Estrada São Paulo-Jundiaí11 e desta forma cruzavam o atual território do distrito. 

Tais relatos fazem referências ao ouro existente nas jazidas do Jaraguá (região limítrofe 

a Perus) e às fazendas da região.  

O Bairro do Ajuá ganhou contornos mais definidos a partir da inauguração da 

estação ferroviária da São Paulo Railway Company em 1867, parte integrante da 

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, criada para ligar o interior do Estado com o porto de 

Santos. A princípio, a estação de “Os Perus”, nome citado pela primeira vez em 1875, 

era apenas um entreposto para o abastecimento de locomotivas entre as estações Água 

Branca e Belém da Serra, atual Francisco Morato. Apesar de não apresentar qualquer 

destaque econômico na rota cafeeira da qual fazia parte, a estação trouxe novos 

proprietários para a região. (SIQUEIRA, 2001) 

                                                        
11 A Estrada São Paulo-Jundiaí compreende a atual Rua Mogeiro, via de acesso ao bairro para quem vem 
do distrito vizinho do Jaraguá. O trajeto original, porém é interrompido quando a Rua Mogeiro “morre” 
ao encontrar-se com a Rodovia dos Bandeirantes. A Estrada chegou a ser considerada a segunda via mais 
importante da província de São Paulo (SIQUEIRA,2001). 
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Existem três versões sobre a origem do nome da estação, que posteriormente 

seria atribuído ao vilarejo local. A primeira delas, transformada em um verdadeiro mito 

entre a população do bairro, faz referência a certa senhora conhecida como “Maria dos 

Perus”, que no decorrer do século XIX criava e vendia perus a tropeiros e boiadeiros 

que passavam pela região e acampavam-se nas proximidades de sua casa. (GOMES JR, 

2010). A segunda versão, aventada por João Mendes de Almeida no Dicionário 

Geográfico da Província de São Paulo, de 1901 (apud SIQUEIRA, 2001), aponta que o 

nome Perus vem do guarani Pi-ru (“aquilo que se estreita”), referência à geografia 

acidentada da região. A terceira versão faz alusão a relatos de viajantes do período 

colonial sobre a existência de ouro próximo à região do Jaraguá (bairro vizinho, que até 

1948 estava incorporado ao distrito de Perus), o que levaria a região a ser conhecida 

como “os Perus do Brasil”, em uma alusão ao Peru e suas minas exploradas pelos 

espanhóis. (SIQUEIRA, 2001). 

Além da estação ferroviária, há referências a uma usina de pólvora nos arredores 

da estação no final do século XIX, que fornecera munição para o Porto de Santos 

durante a Revolta da Armada em 1893-94. Moradores mais antigos afirmam também ter 

existido uma fábrica de caolim e outra de paralelepípedos no bairro (CHAVES, 2005).    

A primeira referência à religião em Perus data de 1909 quando os empresários 

Sylvio de Campos, Clemente Neidhart e Mário Tibiriçá pedem autorização à Secretaria 

de Agricultura e Obras Públicas do Estado de São Paulo para a construção de uma linha 

férrea entre Perus e a Vila de Pirapora (atual município de Pirapora do Bom Jesus). A 

alegação era o desenvolvimento da região e atendimento ao fluxo de romeiros que se 

dirigiam à festa do Bom Jesus, que até hoje acontece nesta cidade. Assim, o grupo de 

empresários criou a Companhia Industrial e Estrada de Ferro Perus Pirapora 

(CIEFPP) em 1910, que recebeu autorização para construir e explorar economicamente 

a nova linha, inaugurada em 1914. Inusitadamente, os trens da CIEFPP nunca chegaram 

à Pirapora, já que na altura do 15º km sua rota foi alterada em direção ao bairro Gato 

Preto (então pertencente ao município de Parnayba), região rica em cal que forneceria a 

matéria-prima do cimento produzido em Perus alguns anos depois. (SIQUEIRA, 2001; 

CHAVES, 2005). Desde 1987, a Estrada de Ferro Perus-Pirapora é tombada pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 

Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), por se tratar da única ferrovia em 

funcionamento no país com bitola de 60 cm. Atualmente, o Instituto de Ferrovias e 
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Preservação do Patrimônio Cultural (IFPFC) desenvolve projeto de revitalização do 

acervo e de 15 dos 20 km de extensão da ferrovia, percurso do qual é detentora desde o 

ano 200012.   

 

 

1.2.2. A Fábrica de Cimento Portland Perus 

 

Em 1924 Sylvio de Campos13 novamente liderou um grupo de empresários, que 

desta vez se associou a canadenses com o intuito de criar a Fábrica de Cimento 

Portland Perus, inaugurada em 1926. A fábrica de cimento reorganizou o espaço do 

bairro, já que promoveu a chegada de diversos migrantes que se mudaram para as recém 

criadas vilas operárias da fábrica. Ao lado da Siderúrgica Belgo-Mineira, a Companhia 

de Cimento Portland recebeu apoio do governo em sua instalação no país e tornou-se 

uma importante indústria brasileira na década de 1920. (FAUSTO, 2002). Em 1930, a 

produção de cimento da Portland Perus foi de 23 mil sacas de cimento14.  

Com a fábrica de cimento e conseqüente crescimento da população com a 

chegada de migrantes15, Perus torna-se distrito do município de São Paulo em 21 de 

setembro de 1934, quando é desmembrado do bairro de Freguesia do Ó. Em 1958 houve 

um plebiscito popular em prol da emancipação política do distrito de Perus. Neste 

mesmo ano, o município vizinho de Caieiras emancipou-se de Franco da Rocha e no 

ano seguinte foi a vez de Cajamar desvincular-se de Santana do Parnaíba. Os dois novos 

municípios possuíam características similares a Perus: Caieiras formou-se em torno da 

Cia. Melhoramentos com sua fábrica de papel ao lado da estação ferroviária (MORAES, 

1995) , enquanto em Cajamar estavam as pedreiras do complexo da fábrica de cimento, 

que movimentavam também a força de trabalho local. No entanto, o sindicato dos 

trabalhadores da Fábrica de Cimento incentivou a população local a votar contra a 

                                                        
12 Informações obtidas junto a página do Instituto de Ferrovias e Preservação do Patrimônio Cultural da 
Estrada de Ferro Perus Pirapora na internet. http://peruspirapora.blogspot.com.  
13 Na época da inauguração da fábrica, Sylvio de Campos era deputado federal e irmão de Carlos de 
Campos (presidente do Estado de São Paulo). Seu pai, Bernardino de Campos também foi presidente do 
Estado entre os anos 1902 e 1904. Atualmente, a principal via do bairro é a Av. Dr. Sylvio de Campos 
(SIQUEIRA, 2001) 
14 Entrevista de Nelson Bueno no documentário “Perus: o bairro que construiu o Brasil”.  
15 Voltaremos a falar destes migrantes no terceiro capítulo. 
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proposta, por entenderam que esta não seria economicamente vantajosa ao bairro16 

(SIQUEIRA, 2001). O quórum mínimo de votação não foi alcançado e Perus continuou 

debaixo da autonomia paulistana. O sindicato apoiou, entretanto a emancipação de 

Cajamar no ano seguinte.  

 

 

1.2.3. As primeiras igrejas  

 

A igreja católica de Perus foi inaugurada em 1940, catorze anos após a criação 

da fábrica de cimento, antes disto, porém, o serviço religioso já acontecia no bairro: 

   

A paróquia Santa Rosa de Lima foi fundada em 1940, passando a pertencer a 

São Paulo. No início, antes de se tornar paróquia, era uma pequena capela que 

pertencia a Cajamar, município vizinho, e recebia diversos padres itinerantes 

que, em suas rápidas passagens, realizavam casamentos, batizados e outras 

cerimônias. (VALSI, 1998:80). 

 

 Um ano depois da construção da Igreja Católica, fiéis da Presbiteriana do Brasil 

inauguraram seu templo, cuja fachada até hoje exibe o nome Igreja Presbiteriana da 

Esperança17. Esta igreja começou a realizar seus cultos no bairro em 1935 e inaugurou 

seu templo em agosto de 1941, após doação de dois terrenos, que foram vendidos e cujo 

valor foi somado a doações da igreja sede e dos membros locais18. O grupo que iniciou 

os trabalhos da denominação no bairro era proveniente da Igreja Presbiteriana Unida de 

Campos Elíseos, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil19. Assim, católicos e protestantes 

apareceram quase que simultaneamente na história do bairro apresentando interessantes 

coincidências:  

 

                                                        
16 Siqueira (2001:159), conta que havia duas cédulas para a votação: a branca para o sim, e a negra para o 
não. No dia da votação, sindicalistas distribuíram cédulas negras à população sob os gritos de: “Vote no 
Pelé!”.  
17 O nome Igreja Presbiteriana da Esperança não é conseqüência de algum tipo de dissidência no interior 
do presbiterianismo, já que até hoje permanece ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil.  
18 Informações do encarte da Bíblia Comemorativa do cinqüentenário da Igreja Presbiteriana da 
Esperança. 
19 Apesar do mesmo nome, não há qualquer ligação desta igreja com a Igreja Presbiteriana Unida (IPU), 
fundada em 1978 e que não mantém qualquer vínculo com a Igreja Presbiteriana do Brasil. 
(www.ipu.org.br, acesso em 20.out.2010) 
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A Igreja Presbiteriana da Esperança, de Perus, fora criada no ano de 1940, 

mesmo ano de fundação da equivalente católica, a Paróquia Santa Rosa de 

Lima. O templo da Igreja Presbiteriana foi construído na Vila Hungareza, tal 

como a sede da Paróquia. Outro aspecto coincidente é que as sedes originais 

dos prédios de ambas as denominações religiosas seguiam, praticamente, as 

mesmas linhas arquitetônicas. Esta situação só foi alterada com a construção de 

um novo prédio católico, mais amplo e de feição modernista, no começo da 

década de 70. (SIQUEIRA, 2001:173-174).  

 

Entre os líderes sindicais da Fábrica existiam seis membros da Igreja 

Presbiteriana. Entre eles havia um pastor, José Rufino de Lima, que também ocupou o 

cargo de vereador em Cajamar, assim como Gino Rezagui que foi duas vezes presidente 

da Câmara Municipal desta cidade. Outro presbiteriano, Demetrio Vidal Lopes, foi um 

dos líderes do movimento pró-emancipação do bairro e integrou a diretoria da 

Sociedade de Amigos do Distrito de Perus (SADIP) responsável pela luta em prol da 

instalação de luz elétrica no bairro em 1954, já que até então apenas a Fábrica era 

atendida por tal serviço20. (SIQUEIRA, 2001) 

A igreja Assembléia de Deus chegou ao bairro em 1947 e teve nos migrantes 

provenientes do interior do estado de São Paulo seu público inicial. Benjamin Felipe 

Rodrigues, pastor-presidente da Assembléia de Deus de Perus21 entre 1950 e 2002 assim 

descreveu o estabelecimento da igreja:  

 

Vindo o saudoso irmão Manoel Morales para o bairro de Perus pregando o 

Evangelho,(apesar de analfabeto, a Palavra de Deus não está na cabeça, mas no 

coração), para o seu cunhado Benedito Toledo. Este se entregou para Jesus, e 

de imediato, ofereceu um pequeno cômodo de sua residência para que ali 

fossem realizados cultos. Acabou mudando-se para Perus, oriundo de 

Garça/SP, o saudoso irmão Benedito Justino e família, seus filhos eram 

pequenos. [...]. 

Mudou-se para Perus, tempos depois, oriundo de Garça/SP também, o saudoso 

irmão José Ferreira e família, com os filhos bem pequenos. [...] Agora sim, os 

irmãos não cabiam nos salões, tanto as famílias, como os novos convertidos. 

Foi aí que traçaram um plano em alugar um salão maior e oficializar o trabalho 

                                                        
20 Os demais nomes são Nilson Saturnino de Souza, Ramiro dos Santos e Sr. Teodoro (SIQUEIRA, 2001) 
21 Na época a igreja fazia parte do Ministério de Madureira. A partir do segundo capítulo nos referimos a 
ela como Assembléia de Deus – Ministério de Perus (ADMP), nome utilizado a partir de 2006, quando a 
igreja desvinculou-se do Ministério de Madureira.  
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da Assembléia de Deus nesta localidade, à época mais parecida com um sítio 

que bairro da capital paulistana, e a sobrevivência vinha da fábrica de cimento 

e com a minha presença estabeleceu-se [sic], oficialmente, os cultos semanais22 

  

 Outra importante denominação pentecostal a se desenvolver em Perus nos 

tempos da Fábrica de Cimento foi a Congregação Cristã do Brasil. Um grupo 

significativo desta denominação estava envolvido nas lutas operárias: 

  

Conforme Sidney Fernandes Cruz, outra denominação protestante implantou-

se no seio dos operários do cimento em Perus: a Congregação Cristã do 

Brasil que teria contribuído para a greve de 1962-69 com um grupo bastante 

combativo, orgulhoso de que somente um único trabalhador de seu meio 

tinha “furado” o movimento (SIQUEIRA, 2001:175) 

 

 Na década de 1960, período em que a fábrica pertencia ao Grupo J.J. Abdala23, a 

fábrica dividiu-se em dois grupos24: o dos “pelegos”, considerados adeptos da política 

dos patrões e o dos “queixadas”. As reivindicações salariais e trabalhistas dos 

“queixadas25” (inspirados nos princípios da não-violência do líder indiano Mahatma 

Gandhi) convergiam em torno de um novo modelo de gestão da fábrica. A maior das 

greves durou sete anos (1962-1969), e assegurou diversas conquistas aos grevistas, 

alcançando inclusive repercussão internacional (GONÇALVES, 1989; JESUS, 1983). 

Quanto à participação dos membros da AD no movimento grevista, Francisco 

Alves dos Santos, pastor que chegou ao bairro em 1958 e que exerceu a vice-

presidência da igreja por 16 anos, quando indagado sobre a posição da igreja quanto ao 

movimento grevista, nos responde26: 

 

os irmãos participavam...tinha a turma dos “pelegos” e tinham irmãos que 

faziam parte dos “queixadas”, que eram os que não iam trabalhar. Aquele 

                                                        
22 Disponível em www.catedraldeperus.com.br. Acesso em 15.09.2008 
23 A fábrica, pedreiras e Estrada de Ferro foram compradas dos canadenses pelo grupo J.J. Abdala em 
1951 
24 Entrevista de Nelson Bueno, do Instituto de Ferrovias e Preservação do Patrimônio Cultural da 
Estrada de Ferro Perus-Pirapora, no documentário “Perus: o bairro que construiu o Brasil”. 
25“o apelido de “queixadas”, [foi] dado [aos grevistas] pelo jornalista Itamaraty Martins em referência 
ao seu espírito de união e luta. Queixada: um porco do mato que, sozinho, foge para junto dos demais; 
apenas depois de reunidos é que os queixadas - sem aspas,os bichos - investem furiosamente contra o 
agressor, restando a este as alternativas de correr ou lutar até a morte”. (citação de Siqueira, 2001:155-
156) 
26 Entrevista concedida em janeiro de 2011 



40 

  

dono daquela fábrica foi muito resistível, ele falava: eu perco mil, mas não 

pago um [...] Os irmãos não estavam assim, envolvidos diretamente não, [...] 

mas sabe como é que é, a greve acaba afetando a todo mundo [...] Agente se 

preocupava e falava: irmão, a fábrica pode te mandar embora, mas naquela 

época faltava muita mão-de-obra, então se ele saísse da fábrica, eles tinham 

outra opção de trabalho [...] Tinham irmãos que fez greve sim (sic) e outros 

que iam trabalhar e aí tinha aquela questão entre eles, eles discutiam[...] mas 

eu não lembro que em algum dia foi dito, [ou] que o pastor orientasse, que os 

irmão não deviam [participar da greve]. O pastor não se envolveu com este 

problema da greve. 

 

A participação de pentecostais da CCB e da AD nas lutas operárias é um 

fenômeno interessante tendo em vista trabalhos acadêmicos elaborados no Brasil nas 

décadas de 1960 e 70 que partem do pressuposto que o pentecostalismo promove o 

isolamento de seus membros com relação a questões de ordem político-social. Willems 

(1967), Camargo (1963), bem como Souza (1969) e Rolim (1979) são estudiosos do 

movimento pentecostal no período. Seus trabalhos mostram uma grande preocupação 

em relacionar o crescimento dos pentecostais com a modernidade urbana e industrial, 

porém não se debruçam com grande intensidade sobre o que pensavam e como agiam os 

pentecostais trabalhadores. Rolim (ibid.), por exemplo, chega a criar o conceito de 

alienação sacral para explicar a suposta ausência de pentecostais em movimentos de 

caráter social. 

A participação dos membros da CCB e da AD na luta dos queixadas, indica que 

a filiação religiosa não era um fator de diferenciação entre os trabalhadores: 

 

Em resposta a interpelação direta acerca dos “queixadas” protestantes, um 

tanto surpreso com a pergunta, [João] Breno [um dos principais líderes do 

movimento grevista], declarou que não existiam distinções desse tipo, pois 

todos que quisessem participar eram bem-vindos ao sindicato. 

De qualquer forma, as celebrações “ecumênicas” registradas em diversos 

textos acerca da luta dos “queixadas” devem ser lidas como merecedoras 

plenamente do adjetivo. (SIQUEIRA, 2001:175) 
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Assim, no movimento operário a identidade de trabalhador precedia a identidade 

religiosa, pouco importando aos líderes do movimento a ideologia religiosa dos 

participantes.  

 

 

1.2.4. Reconfiguração do bairro a partir da década de 70 

 

Em 1973, a Igreja Católica incentiva a criação de um movimento contra a 

poluição gerada pelo pó de cimento lançado pela fábrica na atmosfera do bairro. Na 

época, a ausência de filtros nas chaminés fazia com que o pó cinza se espalhasse sobre 

telhados e quintais de diversas vilas de Perus. Jesus (1992) ilustra a situação ao 

comparar o peso de uma telha nova com uma retirada de uma casa em Perus, com uma 

crosta de pó de cimento acumulado. A primeira pesava 2,75 kg, a segunda, o dobro. 

Siqueira (2001) afirma que seu pai (operário da Portland Perus) costumava varrer um 

trecho em frente à fábrica para conseguir o que necessitava para realizar pequenos 

reparos em casa. Estima-se que 70 toneladas de pó diário eram lançadas na atmosfera do 

bairro27.  

Em 1974 o complexo cimenteiro sofreu intervenção do governo federal, foi 

leiloado e recomprado pelo Grupo Abdalla em 1980 (que o havia comprado dos 

canadenses na década de 1950). Um ano depois, deixou de produzir cimento e encerrou 

definitivamente as atividades em 1986, quando deixou de moer clínquer.  

A contínua diminuição da produção da fábrica a partir da década de 1970 

começa paulatinamente a transformar as características da população do bairro. Sem 

uma grande indústria em seu território, os trabalhadores do bairro e os novos migrantes 

que chegam a Perus passam a ter uma nova rota para o serviço diário: os novos destinos 

são as indústrias e lojas localizadas nos bairros mais próximos ao centro da cidade, o 

que transforma Perus em um bairro-dormitório. 

 Este período de reconfiguração peruense é fortemente marcado pelo crescimento 

do Jardim do Russo, vila com pouquíssima estrutura urbana e geografia irregular, 

profundamente afetada pelo pó que saía das chaminés da fábrica de Cimento.  

 

                                                        
27 De acordo com o documentário “Perus: o bairro que construiu o Brasil”.  
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Nos anos 70, o Jardim do Russo, local muito acidentado, com muita erosão, 

buracos e mato, era ainda ocupado por poucos barracos de madeira. Sua 

paisagem era desanimadora e acinzentada, toda recoberta pelo pó de cimento 

expelido pela fábrica. O local não possuía água, energia elétrica, nem asfalto. 

Ali a Igreja Católica construiu uma Comunidade Eclesial de Base – João 

XXIII que com a ajuda da Alemanha perfurou um poço artesiano, com a 

finalidade de socorrer as poucas famílias que viviam em total abandono e as 

vilas vizinhas: Vila Inácio e o Jardim Manacá, que também não tinham água. 

O poço atraiu muitos moradores em sua redondeza provocando o aumento da 

população e, conseqüentemente, o agravamento das questões relacionadas à 

falta de infra-estrutura e saneamento básico. (VALSI, 1998:24) 

 

O crescimento do Jardim do Russo se dá com a forte presença da Igreja 

Católica28 e de igrejas pentecostais, em especial a Assembléia de Deus e Congregação 

Cristã do Brasil. Durante vários anos, a vila ficou conhecida como a região peruense de 

maior concentração de violência e pobreza, situação apenas alterada com o surgimento 

do Recanto dos Humildes na década seguinte. Na década de 1970 também surge o 

Jardim São Paulo, que ao lado do Jardim do Russo oferecia as maiores facilidades para 

aquisição de terrenos por parte dos migrantes que chegavam ao bairro, em virtude da 

pouca estrutura urbana que ofereciam.   

Para o aumento das dificuldades da população do Jardim do Russo e Vila Inácio 

(vila vizinha), em 1973 começa a ser construída a Rodovia dos Bandeirantes, que 

desapropriou parte das moradias da região. A irrisória indenização oferecida pelo 

governo, quando acontecia, não era suficiente para compra de uma nova residência 

equivalente. Neste processo surgiram as primeiras favelas de Perus, das quais a mais 

conhecida é a Favela Cidade da Criança.  

Nesta mesma década, mais precisamente em 1978, a Igreja do Evangelho 

Quadrangular, atualmente a terceira maior denominação do bairro inaugura seu templo 

em Perus. Esta igreja mantém duas congregações no Jardim do Russo.   

Em 1979, o Sindicato dos Trabalhadores de Cimento de Perus consegue por 

parte do governo a desapropriação da Fazenda Santa Fé, grande área verde de 

propriedade do grupo Abdala. Com a desapropriação os moradores de Perus recebem 

uma boa e uma má notícia: a boa é a criação do Parque Anhanguera, principal área de 

                                                        
28 O Jardim do Russo é a vila que concentra maior número de Comunidades Eclesiais de Base, como será 
visto no segundo capítulo desta dissertação.  
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lazer do distrito e maior parque municipal da cidade, com 9.500.000m2 de área verde29. 

Na área do parque atualmente existem uma ciclovia, um orquidário, playground e 

quiosques para piqueniques. Junto com o maior parque da cidade, a população peruense 

“ganhou” também o maior aterro sanitário do município que também entra em 

funcionamento em 1979, recebendo a partir de então toneladas de lixo diário, e sendo 

responsável pelo desagradável odor sentido nas ruas e desvalorização dos imóveis do 

Jardim do Russo e Vila Nova Perus, vizinhas do “lixão”.  

Atualmente, os gases produzidos pelo Aterro são aproveitados para geração de 

energia elétrica, através de concessão da Prefeitura à empresa Biogás desde 2001. Os 

gases são suficientes para geração de energia de uma população de 300 mil habitantes 

(FERNANDES Jr, 2006). Os resultados do aproveitamento de tais gases foram 

transformados em créditos de carbono leiloados a países com altos índices de poluição 

ambiental e que não alcançaram as metas propostas no protocolo de Kioto30. O dinheiro 

arrecadado, dividido entre a empresa e a Prefeitura de São Paulo, tem sido aplicado na 

reforma de praças em várias vilas do bairro.  

No ano de 2001, mediante a proposta da Prefeitura de criação de mais um aterro 

sanitário em Perus, houve uma mobilização popular que chegou a bloquear as entradas 

do bairro por um dia inteiro, o movimento, conhecido como: “Lixão, mais um não”, 

teve êxito, já que o projeto teve seu parecer técnico negado, entre outros motivos, pela 

pressão popular (FRANGIOTTI, 2007). 

Em 1990, Perus novamente ganhou destaque no noticiário nacional quando 

foram encontradas 1049 ossadas em uma vala clandestina no Cemitério Dom Bosco. O 

cemitério foi inaugurado em 1971 e recebeu corpos de indigentes e desaparecidos 

políticos mortos durante o período de repressão do Regime Militar31. Quando foi 

construído, a proposta da prefeitura era de criar um crematório municipal, o que chamou 

atenção até mesmo da empreiteira contratada para construí-lo. A idéia do crematório foi 

abandonada em 1976, mesmo ano em que foi aberta a vala clandestina. O assunto veio a 

público após investigação jornalística coordenada pelo repórter Caco Barcelloos em 

1990. Hoje no local há um monumento em homenagem às vítimas da Ditadura Militar.  

                                                        
29 De acordo com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo in 
http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sitesvma/100_parques/regiao/norte/index.php?p=29.  
30 Acordo assinado em 1997 e ratificado em 2005 na cidade de Kyoto (Japão), sua primeira meta 
compromete os países participantes se comprometem em diminuir a emissão de gases poluentes em 5,2% 
entre os anos de 2008 e 2012. (www.greenpeace.org.br) 
31 http://www.desaparecidospoliticos.org.br Acesso em 03.set.2010 
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1.2.5. O surgimento do “Recanto” 

 

Na década de 1980 o bairro de Perus viu surgir uma situação ainda maior de 

precariedade urbana. Em conseqüência de um deslizamento de terra que soterrou duas 

crianças e destruiu barracos em área de risco no bairro, a administração municipal de 

Luiza Erundina (1988-1992), transfere estas famílias para uma região até então 

inabitada, ao lado da Vila Nova Perus, vila mais “nobre” do bairro (VALSI,1998) 

O assentamento das famílias por parte da Secretaria do Bem-Estar Social de São 

Paulo (SEBES) gerou intensa insatisfação em um grupo de moradores da Vila Nova 

Perus. O relato do padre Matheus Vroemen, envolvido no trabalho de assentamento das 

famílias através do trabalho das Comunidades Eclesiais de Base descreve as 

circunstâncias da ocasião: 

 

Na mesma noite que a população recebeu o material da prefeitura para 

construir os barracos, houve uma oposição por parte dos moradores no outro 

lado da rua. Era a Vila Nova Perus que começou um movimento contra o 

assentamento. Acionaram os policiais que compareceram com três viaturas, 

ordenando que todos parassem a construção. Fui logo chamado e expliquei 

para eles que havia autorização da prefeitura, que havia aplainado o terreno e 

fornecido o material para construção dos barracos. Perguntaram se havia 

comprovantes e eu disse que sim e chamamos as Assistentes Sociais que os 

apresentaram. Então, os policiais permitiram que continuassem as 

construções. (VALSI,1998:95) 

 

A autora afirma ainda que: 

 

a população da Vila Nova Perus não aceitou as construções e conseguiu 

mobilizar alguns setores da sociedade local em seu apoio, na tentativa de 

impedir a continuidade da obra e a expulsão dos “intrusos”. Organizaram um 

abaixo-assinado alegando motivos como segurança, violência, desvalorização 

dos imóveis etc., e que esses novos moradores seriam causadores desses 

problemas. (Idem) 

 

 Nascia assim o Recanto dos Humildes. O nome foi sugestão de um dos líderes 

de CEB, Sr. Severino, que não queria que a localidade fosse conhecida como favela.  
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O projeto da administração Erundina não encontrou o respectivo respaldo na 

administração posterior (Paulo Maluf – 1992-1996) o que fez com que a Vila crescesse 

desordenadamente com a chegada de moradores de outras localidades do município e de 

migrantes de outros estados. Além das terras desapropriadas pelo governo municipal, a 

vila cresceu também em área particular e parte em propriedade da CPTM (Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos). A ocupação da área fez surgir, além do Recanto dos 

Humildes, o Recanto do Paraíso e, no ano 2000, o Jardim da Paz, às margens do então 

recém construído Rodoanel Mario Covas. Atualmente, o Jardim da Paz é a vila onde se 

verifica menor presença do Estado. Juntas, as três vilas, somadas ao Jardim da 

Conquista, conjunto residencial criado pela Prefeitura e localizado atrás do Recanto dos 

Humildes são genericamente conhecidas pela população como “Recanto”, nome que 

passaremos a usar para nos referir a este complexo de vilas.  

 

  

1.3. O bairro e seus moradores 

 

1.3.1. Aspectos geográficos 

 

O bairro de Perus é um dos 96 distritos do município de São Paulo. Está 

localizado na região noroeste da capital (Mapa 1), fazendo divisa ao norte e leste com o 

município de Caieiras, ao sul com o distrito do Jaraguá e a oeste com o distrito 

Anhanguera. Por estar localizado na região limítrofe da cidade e separado dos bairros 

vizinhos por uma grande área verde, Perus por vezes é confundido com um município 

da Grande São Paulo. Não é difícil ouvir pessoas que ao visitarem o bairro o chamem de 

“cidade de Perus”, imaginado de fato estar em um município distinto da capital, vendo 

em Perus certo “clima” de cidade interiorana (FRANGIOTTI, 2007) 

Duas importantes rodovias estaduais cortam o território peruense: a Rodovia dos 

Bandeirantes, que ladeia o Jardim do Russo e a Vila Inácio; e o Rodoanel Mario Covas, 

cujo marco inicial está a menos de um quilômetro da entrada do bairro. A Rodovia 

Anhanguera é vizinha do distrito e também constitui uma das principais opções de 

acesso ao bairro.  



46 

  

A estação ferroviária de Perus, integrada à Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos) é uma das alternativas de transporte mais utilizadas 

pela população que se locomove, em especial, para o centro da cidade. No período entre 

as 5hs e 8hs da manhã os trens que param na estação (que vêm do sentido Francisco 

Morato já lotados) superlotam em Perus, sendo comum o usuário demorar certo tempo 

para que consiga se mexer depois que consegue entrar no vagão. Há ocasiões em que 

passageiros chegam a esperar por mais de duas composições para que consigam, ainda 

assim a base de empurrões, seu lugar dentro do trem32. No final da tarde e início da 

noite, a situação se repete no sentido contrário (Luz - Francisco Morato). A situação 

ilustra o caráter da população peruense, que em grande parte se mantêm por empregos 

conseguidos em outras regiões da capital, obrigando-os a enfrentarem uma viagem 

diária e transformando Perus em um bairro-dormitório.  

 

Mapa 1 - Perus no município de São Paulo 

 

 
Fonte: www.omelhordobairro.com 

 

Todos os dias pela manhã, um grupo de pentecostais residentes nas diferentes 

localidades por onde passa a linha Francisco Morato - Luz realiza um culto dentro do 

trem, onde há cânticos e pregação bíblica. Todos os dias no mesmo horário, no mesmo 
                                                        
32 Uma das recentes soluções encontradas pela CPTM para aliviar o fluxo de passageiros é a formação de 
trens na estação de Caieiras (que antecede a estação Perus no sentido Luz), que desta maneira chegam a 
Perus praticamente vazios.  
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vagão e na mesma porta, o culto começa em Francisco Morato e à medida que o trem 

vai sendo tomado pelos passageiros que entram nas demais estações, novos pentecostais 

vão chegando e garantem que mesmo entre os apertos e os empurrões da superlotação, e 

com saída daqueles que descem antes da estação final, o culto se encerre apenas na 

estação Luz. Pentecostais peruenses costumam ter atuação destacada neste culto diário, 

tanto nos momentos de pregação quanto nos cânticos. Lemos (2010)33 acredita que tais 

tipos de cultos são uma expressão da religiosidade contemporânea, na medida em que 

seus membros articulam o serviço religioso a uma atividade secular diária.  

 

Foto 1 – Visão aérea da região central de Perus  

  

 
 Foto: Alexander Fajardo (25/08/2003) 

 

 Perus também é atendido por cinco linhas de ônibus intermunicipais34, que ligam 

o bairro aos municípios de Caieiras, Cajamar e Franco da Rocha e 12 linhas municipais 

que fazem ligação com bairros vizinhos35. 

                                                        
33 A autora estudou os cultos nos trens da CPTM na Zona Leste de São Paulo onde os cultos sofreram um 
processo de institucionalização com a criação da “Cruzada Evangelística Interdenominacional Trem das 
Boas Novas”. Cf. LEMOS, 2010.  
34 <http://www.emtu.sp.gov.br/linha> acesso em 1/set/2010 
35 <http://www.sptrans.com.br/itinerarios> acesso em 1/set/2010 
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Segundo dados do Censo, no ano 2000 o bairro de Perus contava com 70.689 

habitantes. Se levarmos em conta a subprefeitura de Perus, responsável também pelo 

distrito Anhanguera, o número sobe para 109.116 habitantes. A projeção para 2010 é de 

85.002 e 138.268 habitantes, respectivamente36.   

 

Mapa 2 – Perus e suas principais vilas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de imagem do software Google Earth 

 

Internamente o bairro é dividido em diversas vilas (Mapa 2), cada uma delas 

com características específicas, que refletem as diferenças sociais do bairro. As vilas 

mais antigas são aquelas formadas em torno da antiga Fábrica de Cimento e da Estação 

Ferroviária: a Vila Triângulo, montada na década de 1920 no interior das dependências 

da fábrica, ainda mantém alguns moradores entre casas abandonadas. A Vila 

Hungareza, fundada por trabalhadores de origem européia, abriga as famílias mais 

antigas do bairro, em seu núcleo encontra-se a Estação Ferroviária, o Cartório e a Praça 

Inácia Dias com seu antigo “coreto”. As duas mais antigas igrejas do bairro, a Paróquia 

                                                        
36 Dados da Secretaria de Planejamento do Município de São Paulo: 
http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/infocidade/ 


