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AS IMPLICAÇÕES DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS NAS FAVELAS 

PRAIA DA ROSA E SAPUCAIA. 

MOTTA, Thaiany Silva1 
 

I. INTRODUÇÃO.  

Este artigo visa aprofundar as análises acerca da intervenção de instituições religiosas 
em duas favelas da cidade do Rio de Janeiro, Praia da Rosa e Sapucaia, articulado a 
elementos que perpassam pela produção do meio urbano. 

Experiências em pesquisa de campo nestas duas favelas junto ao Núcleo de Pesquisa 
Favela e Cidadania (FACI), da Escola de Serviço Social (ESS) da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), possibilitaram percepções acerca da complexidade da 
interação entre religiões em um espaço como a favela, onde as desigualdades sociais da 
sociedade capitalista se explicitam e se reproduzem. O FACI sustenta atividades de 
extensão e pesquisa em Praia da Rosa e Sapucaia desde a década de 80, e participou 
ativamente da elaboração e execução de programa de urbanização (1996/98) – 
Programa Bairrinho – a partir de convênio com a Secretaria Municipal de Habitação2, 
quando realizou um levantamento censitário com as características físicas, sociais e 
econômicas das duas favelas. 

O núcleo retomou os estudos sobre as favelas nos anos de 2008 a 2010 para realização 
de pesquisa de tipo follow up, durante o qual foi possível identificar uma forte relação 
entre as favelas e práticas religiosas de ocupação do espaço, não mais por meio do 
catolicismo. Este fato parece acompanhar o retraimento de religiões tradicionais no país 
e o crescimento de pentecostais e neopentecostais, especialmente a partir da década de 
80 (Pierucci, 2004). 

Para a elaboração deste estudo, nos debruçamos sobre extenso acervo bibliográfico que 
analisam o tema, e pesquisas realizadas pelo FACI. Como caminho metodológico, 
faremos uma reflexão acerca de intervenções religiosas em favelas, e, posteriormente, 
uma análise acerca de práticas religiosas em Praia da Rosa e Sapucaia e suas 
implicações na produção espaço. Utilizaremos ainda os dados impetrados pelo FACI e 
fotos para ilustrar os fenômenos mencionados. 

Resultados mostram que as religiões são constantemente responsáveis por preencher as 
lacunas deixadas pelo Estado, com características particulares que são concomitantes à 
consolidação do neoliberalismo, não apenas na América Latina, mas também no mundo. 

                                                
1 PPGS/ESS/UFRJ. thaianymotta@yahoo.com.br 
2 A Secreraria Municipal de Habitação (SMH), subordinada a prefeitura do Rio de Janeiro, tem por 
objetivo “garantir o acesso a moradia legal e a infra-estrutura urbana como direito social básico (...)” 
(GOMES et al, 2006: p. 69) 
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Estas instituições contribuem com recursos materiais, mas especialmente espirituais, 
compondo uma rede de ajuda aos “irmãos” e “fiéis” pertencentes àquela igreja. 

Cabe ressaltar que este fenômeno compõe uma possibilidade de produção e reprodução 
do espaço urbano (Lefebvre, 2008), mediatizados pelo trabalho. Esta representação no 
espaço vai desde a construção de monumentos, delimitações de espaços, mobilidades de 
grupos religiosos, entre outros. 

Este fenômeno corresponde à parte importante da interação humana e da reprodução das 
relações sociais, incluindo as relações de produção, daí se coloca a relevância deste 
estudo. O nosso ponto referencial é a sociedade capitalista, desenvolvida na era pós-
moderna, cujo marco é a intensificação de processos de miserabilidade da razão 
burguesa, da mercantilização das relações sociais e do agravamento da desigualdade 
social. 

 

II. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO. 

Para compreender melhor a dinâmica das expressões de instituições religiosas em 
favelas, é iminente apreender algumas premissas sobre a produção e a reprodução do 
espaço urbano. Tomamos aqui como referencial teórico para discutir o espaço, a 
bibliografia de Lefebvre (2008) e Santos (1988), cujas contribuições são de extrema 
relevância para o tema. 

O fenômeno urbano, como sinaliza Lefebvre (2008), estende-se a esferas além da 
proposta de dualidade entre urbano e rural. Este fenômeno é indicado pela 
industrialização intensa da sociedade capitalista, ou pelo extenso desenvolvimento das 
forças produtivas, o que remete a uma problemática urbana dentro de uma dialética3 
espaço-temporal. Santos (1988) define que 

O espaço seria um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre 
esses objetos; não entre estes especificamente, mas para as quais estes 
servem como intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série 
de relações. O espaço é o resultado da ação dos homens sobre o próprio 
espaço, intermediados pelos objetos, naturais e artificiais. 

A cidade, ou sociedade urbana, é a produzida pelo trabalho do homem, por uma práxis 
urbana. Ela é, de fato, um produto das relações humanas mediatizadas pelo trabalho, 
unindo capacidade teleológica e prática social. Esta práxis urbana pode, no entanto, 
carregar-se de alienação. Lefebvre (2008) discorre sobre a fragmentação da prática no 
período posterior ao desenvolvimento do capitalismo, criando realidade e ciência 
particionadas, aspectos constitutivos da fase crítica. Esse mesmo autor concebe a fase 
crítica, ou zona crítica, pela industrialização dentro do capitalismo, como mencionado 

                                                
3 Referência da dialética marxista, cujo movimento do real constitui-se em contradição e encontra-se em 
constante transformação. 
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acima, que contribuem para eclodir contradições inerentes a esta sociedade, riqueza e 
pobreza no espaço urbano, contribuindo para espetacularizar este espaço urbano. 

 O conceito de sociedade urbana trazido por Lefebvre (2008) compreende uma 
construção e desconstrução do papel da cidade relacionando-o à industrialização. Neste 
sentido, e entende-se a sociedade urbana (cidade), através da dialética, como produto 
das relações de produção e re-produção das relações de produção (Lefebvre, 2008). As 
relações de troca possuem, então, uma delimitação sócio-espacial, não apenas, o que 
coloca a cidade como lugar destas relações. Na cidade, a mais-valia se realiza, enquanto 
no campo, ela é produzida (Lefebvre, 2008). 

Este urbano incorporará a construção de objetos e signos vazios de conteúdo, 
fetichizados, no qual praças, parques, monumentos, entre outros elementos, obedecerão 
à logica dos gestores do espaço, reconhecida como burguesia, ou o Estado como comitê 
desta. 

A autonomia dos sujeitos diante da práxis urbana é limitada pela acumulação, e 
submetida ao consumo e ao controle das formas de uso (pragmático) do espaço. Dentro 
deste espaço utilizado para a acumulação, qual é o lugar dos pobres na cidade? O lugar 
da pobreza na cidade globalizada para a produção é à margem da cidade, no que 
Lefebvre (2008) chama de implosão-explosão, riqueza e pobreza, acumulação e 
segregação, coexistindo nos signos da sociedade urbana, que intensifica os processos de 
esgotamento do espaço e de recursos, agravando a fase crítica do fenômeno urbano. 

Segundo Lefebvre (2008), a organização neocapitalista do consumo vai além da política 
e da violência, e os componentes da cidade simbolizam o desenvolvimento da 
sociedade, das relações sociais de produção e das forças produtivas. Santos (1988) nos 
adverte que a situação de classe determina a possibilidade de mobilidade no território, 
negando aos menos favorecidos à capacidade plena de mobilidade no espaço. 

A práxis urbana será recomendada, então, por enlaces de poder e pelo acirramento de 
relações tensionadas pela luta de classes. Não é o lugar apenas que explica a si mesmo, 
mas sim as relações que nele se desenvolvem em suas articulações dialéticas (Santos, 
1988). 

Em relação a produção do espaço pela ação do homem articulada à religião, podemos 
lembrar da construção de monumentos, como o Cristo Redentor na cidade do Rio de 
Janeiro como uma demanda da Igreja Católica, ou a mobilização/criação de cidades 
inteiras em função da motivação religiosa. A cidade de Meca, na Arábia Saudita – 
Oriente Médio, mobiliza milhões de muçulmanos para a realização de preces, e a 
entrada de não muçulmanos é proibida na cidade. Esta mesma região é palco de intensos 
conflitos de cunho religioso, com fundo também economicista. Outro exemplo é o 
Vaticano, país sede do catolicismo situado na Itália – Continente europeu. 

Conforme Lefebvre (2008), os monumentos possuem uma relação dialética com o 
espaço, pois estes podem tanto reprimir, ao organizar o espaço no sentido de colonizá-
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lo, ou podem reproduzir uma concepção de mundo de grupos sociais, recebendo nele a 
projeção da vida social. 

 

III. O FENÔMENO RELIGIOSO EM FAVELAS NA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO. 

Após analisar brevemente a dinâmica de produção e reprodução do espaço, cabe a este 
tópico problematizar a favela. 

Considerando toda a complexidade que pressupõe o fenômeno da favela, podemos 
indicar que este é consequência da distribuição desigual de riquezas e da exploração da 
força de trabalho pelo capital. Este é produto da fase crítica do fenômeno urbano, à 
medida que parte da população não absorvida pelo mundo do trabalho e se defronta com 
um déficit habitacional, ocupa áreas adjacentes aos centros urbanos para facilitar 
mobilidade ao trabalho, escola e acesso a serviços oferecidos pela cidade. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, a falta de programas de habitação popular, a 
ineficiência de sistemas de transportes e a precariedade das relações de trabalho se 
traduziram na ocupação de morros e áreas desocupadas próximas ao centro da cidade 
(Gonçalves e França, 2009). Estes espaços reuniram, basicamente, a ilegalidade da 
posse da terra, ausência de serviços públicos, e em muitas vezes remontam situações de 
risco. Estas favelas se expandiram à medida que a reestruturação produtiva reconfigurou 
o cenário do universo do trabalho, no sentido de flexibilizar tais relações, precarizando-
as ainda mais. 

As primeiras ocupações irregulares do Rio de Janeiro foram os cortiços, ainda no século 
XIX, habitados basicamente por trabalhadores, vadios e malandros. Como 
representavam a “classe perigosa”, passaram por um processo de destruição. Os morros 
da cidade logo foram recebendo a população que ali residia, e incorporando 
gradativamente soldados da Guerra de Canudos, imigrantes europeus, negros e 
posteriormente, migrantes nordestinos (Valladares, 2000). Valladares (2000) relata que, 
desde sua origem, a população favelada era demonizada, considerada criminosa, e foi 
alvo de todos os tipos de ações dos representantes, que foram desde a higienização, 
normatização de comportamentos, remoções, ações coercitivas, porém, basicamente, 
conviveram com frequência com as atividades policiais. 

A partir da década de 1940, com uma nova proposta para lidar com as expressões da 
questão social pelo Estado, as favelas começaram a ser alvo de politicas públicas. 
Houve uma movimentação do Estado para remover estas populações, o que exigiu uma 
articulação dos moradores junto aos líderes comunitários contra estas ações. Foi feita, 
então, um convênio entre a Arquidiocese do Rio de Janeiro e prefeitura, em 1946, 
atuando em 34 favelas da cidade com serviços, apoiada no tripé educação, saúde e 
habitação. Promoviam serviços de assistência moral e cristianização, bem como 
assistência material, com a manutenção de creches, escolas, ambulatórios, entre outros, 
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assumindo também o controle das Associações de Moradores de algumas destas favelas 
(Motta, 2011). As ações nestas áreas eram voltadas para o controle e coerção desta 
população, através de cooptação de seus líderes comunitários, proibição de novas 
construções e prestação de alguns serviços. Foram duramente criticadas por manterem 
ações que contribuíam para a perpetuação de favelas, e não a desejada erradicação deste 
“mal” (Gonçalves, Simões e Freire, 2010).  

Em 1955, criou-se a Cruzada São Sebastião, por Dom Helder Câmara, que acumulava a 
função de mediadora entre Estado e líderes comunitários.  

As atividades de urbanização desenvolvidas pela Cruzada tinham a 
finalidade de moralizar e oferecer condições mínimas de vida àquelas 
populações, tendo como marco a construção de conjunto habitacional de 
mesmo nome, no Leblon, bairro nobre da cidade (Motta, 201: 18). 

A proposta de Dom Helder Câmara era garantir uma aproximação entre ricos e pobres, 
eliminando assim a luta de classes. As propostas da igreja não ponderavam a dimensão 
da desigualdade entre as classes inerente à sociedade capitalista, pois acreditavam que a 
moralização e cristianização desta população pobre permitiria a ascensão social destes. 

Muitos segmentos da burguesia carioca criticaram duramente as atividades tanto da 
Fundação Leão XIII, quanto da Cruzada, por não contribuírem de forma a alterarem a 
situação de vulnerabilidade vivida pela população favelada, nem para minimizar as 
desigualdades sociais. De fato, a proposta não era atingir a estrutura da política 
econômica adotada pelos representantes brasileiros, que atendiam virtuosamente ao 
imperialismo dos países centrais. Ainda assim, estas instituições não conseguiram 
neutralizar a mobilização dos líderes comunitários, nem impedir o crescimento das 
favelas. Em função disso, o Estado torna a Fundação Leão XIII em autarquia do Estado 
em 1963, e a Cruzada também encerra suas atividades na década de 1960. 

Conforme se instaura a Ditadura Militar em 1964, a mobilização política é duramente 
suprimida. Muitos líderes de Associações de Moradores e ativistas políticos contra a 
ditadura foram presos, mortos, exilados ou desaparecidos. Este período foi embalado 
em muito por políticas remocionistas de favelas, controles e consertos das residências. 

Impulsionada pela crise da sociologia da Igreja Católica que culminou na Teologia da 
Libertação4 nos países de Terceiro Mundo, as Pastorais de Favelas atuaram na luta 
contra as remoções, prestando assessoria jurídica aos moradores destas áreas. Este 
movimento foi concomitante a ascensão dos movimentos sociais no país, que 
almejavam o fim da Ditadura Militar, que já se encontrava em meio a profundas crises 
econômicas e sociopolíticas. Conforme Motta (2011: 21), 

este segmento da Igreja incorpora uma série de diretrizes no que tange a 
compreensão ao direito ao solo urbano, porém, mantém noções de bem 

                                                
4 Corrente de esquerda que teve espaço em áreas periféricas no mundo,  que teorizava a pobreza e a 
exclusão social enviesada pelo marxismo. 
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comum, desconsiderando o modelo de sociedade vigente e as lutas de 
classe. 

Este movimento perdeu força na década de 1980, à medida que a sociedade brasileira 
foi se redemocratizando e ampliando os mecanismos de diálogo entre Estado e 
sociedade civil. 

Em resultado ao processo de luta pela ampliação de direitos universais, dentre estes o 
direito à cidade entrelaçados ao movimento pela reforma urbana, grandes conquistas em 
termos de marcos legais foram consolidadas na Constituição Federal de 1988. Oliveira 
(2001) menciona que 

O Estatuto da Cidade reúne importantes instrumentos urbanísticos, 
tributários e jurídicos que podem garantir efetividade ao Plano Diretor, 
responsável pelo estabelecimento da política urbana na esfera municipal e 
pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana (...) 5. 

Apesar das inúmeras conquistas no marco legal de direitos políticos e sociais com a 
Constituição de 1988, logo o neoliberalismo ganhou espaço para impor suas medidas 
restritivas a nível mundial. No Brasil, o neoliberalismo logo ganhou espaço entre os 
políticos na década de 1990, firmando medidas para conter as intensas crises 
econômicas que assolavam o mercado mundial. Ao Estado, coube restringir gastos 
públicos em sistemas de proteção social, garantir medidas de controle inflacionário, 
ampliando o desemprego, flexibilizando e precarizando as relações de trabalho (Harvey, 
1994). Houve um forte incentivo para ações filantrópicas, e pela parceria Estado, 
organizações da sociedade civil e mercado para gerir as múltiplas expressões da questão 
social. 

Uma das consequências do neoliberalismo foi à intensificação dos processos de 
exclusão e desigualdade social. Em face deste cenário, as religiões evangélicas de cunho 
pentecostal e neopentecostal demostram forte crescimento, especialmente entre os anos 
de 1990 a 2000. Vital da Cunha (2009) indica que este crescimento te forte relação com 
a sensação de vulnerabilidade vivida por parcelas da população, tendo em vista que este 
crescimento foi mais forte em camadas sociais mais empobrecidas. Amorim (1998) 
acrescenta a este fato a importância deste segmento religioso para preencher as lacunas 
deixadas pela ineficácia e ineficiência do Estado, do mercado e do trabalho, em incluir 
parcela da população pobre. Em muito, a caridade exercida pelas instituições 
evangélicas, e também por outras instituições religiosas, ainda que em menor força, 
colaboraram para difundir a ideia de solidariedade social, desresponsabilizando o 
Estado perante sua obrigação para com a proteção social. 

No que tange a produção e reprodução do espaço, a ampliação do número de 
evangélicos derivou também em um grande número de igrejas. Este segmento religioso 
buscou forte visualização nos espaços, através da variação de construções, desde 
                                                
5 http://www.em.ufop.br/ceamb/petamb/cariboost_files/cartilha_estatuto_cidade.pdf 
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grandes templos a abrigos improvisados, articulando grandes eventos pela cidade, 
mobilidade, serviços materiais e auxílio espiritual. 

A violência urbana, como retrata Vital da Cunha (2009), também contribui para a 
imposição de religião em áreas de favelas. Como em Acari, favela da Zona Norte da 
Cidade, que restringiu a prática de religiões afro-brasileiras e impôs a convivência com 
o pentecostalismo, muitas destas ações se reproduziram por outras favelas da cidade.  

 

IV. AS RELIGIÕES EM PRAIA DA ROSA E SAPUCAIA. 

As favelas de Praia da Rosa e Sapucaia localizam-se uma do lado da outra, frente à Baía 
de Guanabara, no bairro da Ilha do Governador – Rio de Janeiro. Surgiu na década de 
30, por pescadores que utilizavam os recursos da baía como meio de sobrevivência, e 
acabaram permanecendo no local com suas famílias. Através das décadas, as favelas 
passaram a acolher migrantes, operários de fábrica próxima e desempregados, fazendo 
de um local sem estrutura ou intervenção pública uma alternativa de sobrevivência 
(GOMES et al, 2006). 

Como os pescadores eram fortemente ligados à tradição católica, cultuavam a um santo 
da mesma instituição – São Pedro – padroeiro dos pescadores. Os pescadores 
mantinham uma rotina de se reunir em um local aberto da favela para organizar as 
ferramentas da pesca. Posteriormente foi construída uma capelinha com a imagem de 
São Pedro neste mesmo local, que serviu como espaço dos pescadores para organização 
do material para a pesca. Os moradores comemoravam anualmente as festividades do 
dia de São Pedro, e outros santos importantes para a cidade, e as atividades das favelas 
perpassavam pelas atividades da igrejinha que recebia o mesmo nome do santo. Segue 
abaixo a imagem da capelinha. 

Imagem 1. 
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                                 Acervo Bibliográfico do FACI. 

As duas favelas montaram suas associações de moradores, e, na década de 90, ganharam 
força na reivindicação pela urbanização da área e na luta contra a remoção. Em 1996, as 
favelas receberam o programa Bairrinho, de caráter meramente urbanístico, que 
pretendia alterações em becos, ruas, praças, saneamento básico entre outros serviços. O 
FACI, como já possuía atividades de pesquisa e extensão na área, foi chamado a 
estabelecer convênio com a Secretaria Municipal de Habitação para prestar assessoria à 
população na elaboração do projeto. No censo realizado pelo FACI em 1996 antes da 
realização do Bairrinho, foram identificadas 150 palafitas construídas dentro da Baía, 
predominando as construções precárias, sem esgoto ou saneamento básico, além do lixo 
e esgoto despejados na maré, que contribuíram para a proliferação de doenças. A partir 
da execução das obras de urbanização, as palafitas foram removidas, e os moradores 
foram realocados em unidades residenciais dentro das favelas, além de melhorias de 
infraestrutura, abertura de ruas, pavimentação de ruas e becos, construção de creche, 
entre outras modificações. 

A Igreja de São Pedro realizava missas e atividades assistenciais e oferecia curso (pago) 
de corte e costura. As instituições de matrizes afro-brasileiras mostravam pouca 
expressão no espaço, enquanto as evangélicas se destacavam pela oferta de serviços, 
que iam desde trabalhos bíblicos a ofertas de cestas básicas (Amorim, 1998; Fernandes, 
2006). Contudo, a prestação de assistência material não diminuiu a realidade de pobreza 
vivida por esta população. Conforme Amorim (1998), em estudo sobre religião em 
Praia da Rosa e Sapucaia, existiam em 1996 5 igrejas pentecostais, 1 evangélica 
tradicional, 3 de umbanda em candomblé além da Igreja de São Pedro. Os católicos 
representavam 54% dos moradores de referência entrevistados, os evangélicos 27%, 
umbanda e candomblé 3%. 

A partir do follow up realizado pelo FACI em 2008/10, para avaliar as condições 
socioeconômicas das favelas pós-urbanização, foi possível constatar uma forte 
precarização das condições de vida desta população, bem como a destruição de praças e 
outros locais públicos. As relações informais de trabalho também se mostraram 
predominantes, em decorrência da instabilidade no mundo de trabalho. 

Constatou-se um crescimento de 12% entre evangélicos, e um retraimento de 10% entre 
os católicos, este ultimo ainda representando maior número. A Associação de 
moradores constatou 7 igrejas evangélicas, a igreja católica fechada, e o 
desaparecimento dos estabelecimentos de religiões afro-brasileiras. Cabe lembrar que as 
igrejas pentecostais e neopentecostais possuem denominações distintas entre si, o que 
determina heterogeneidades na disseminação de valores e na orientação para a 
elaboração de atividades. 

O crescimento de evangélicos pode estar atrelado a duas implicações: a interrupção das 
atividades da Igreja de São Pedro nas favelas, pela intensificação das atividades deste 
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grupo nas áreas e pelo seu crescimento no Rio de Janeiro. Todavia, estes dados não 
comportam o sincretismo religioso, além da dimensão da repressão exercida pelo 
tráfico, que, segundo os moradores, não permite práticas religiosas da umbanda e do 
candomblé. 

Há que considerar dois fatos marcantes que atravessam esses 12 anos pós-urbanização: 
a derrubada da capelinha de São Pedro e a forte ocupação dos espaços por segmentos de 
igrejas evangélicas. Segundo o Presidente da Associação de Moradores das favelas, a 
capelinha foi derrubada, pois era constantemente alvejada por tiros, e por decisão dos 
moradores, destruíram a capela e levaram a imagem para a igreja, e no local seria 
construída uma praça. Porém, segundo versão dos moradores, a capelinha foi destruída 
em decorrência de ações de traficantes de drogas, e o “chefe” não permitiu que o local 
fosse reocupado, e atualmente é um dos locais de interação entre atividades ilegais. A 
foto abaixo mostra como ficou o local com a derrubada da capelinha. 

Imagem 2. 

 

                   Acervo Bibliográfico do FACI. 

Amorim (1998), já identificava em Praia da Rosa e em Sapucaia a forte presença de 
escritos e pinturas de frases por portões em janelas favela adentro. Após esses 12 anos 
de intervalo, o núcleo constatou esses escritos em espaços públicos, paredes, praças e 
estabelecimentos comerciais, de forma muito mais acentuada. Na fala dos moradores e 
na observação da mobilidade das favelas, fica perceptível uma disputa pelos espaços, 
entre os diferentes atores envolvidos. Contudo, essas relações junto a lideranças 
religiosas e seus discursos exigem estudos mais aprofundados. Segue as imagens que 
explicitam este fenômeno. 
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Imagem 4. 
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Imagem 5. 

 

Acervo bibliográfico do FACI. 

No que tange a atual prestação de assistência material pelas diferentes instituições 
religiosas no espaço, não foi possível constatar atividades deste cunho nos questionários 
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aplicados no follow up. Logo, não há como estabelecer diretamente relações entre a 
forte visibilidade das práticas religiosas e suas intervenções diante da situação de 
pobreza pelas duas favelas. O relato dos moradores indica que há um movimento de 
inclusão dos fiéis para a criação de redes de prestação de apoio material, e exclusão aos 
que não pertencem àquela igreja, no que tange a organização de segmentos pentecostais 
e neopentecostais. Isso aparece na fala de um dos moradores: 

Tem mais igreja...quando fazem (projetos sociais), é só pra eles mesmo, 
da igreja (N. S.). 

Escola só tem assim a Igreja né que fez o projeto de ler e escrever, né, a 
Universal eles tem esse projeto de as pessoas não vão pro colégio ai trem 
esse projeto (R. T.). 

Aumentou a atuação das Igrejas, sendo as de fora as mais atuantes com 
projetos de Ação Social e de evangelização. Ex: Nova Vida, Betel 
Associação de Moradores. 

Algumas Igrejas como a minha ajudam algumas pessoas com cesta 
básica, a Igreja daqui ajuda com cesta básica aos moradores, alguma coisa 
assim como remédio quando precisa, entendeu? (F.S.). 

Instituições religiosas tendem a promover atividades assistenciais, como a ação social 
católica, através da prestação de assistência espiritual e principalmente material. Burity 
(2000) relata sobre a forte atuação de lideranças religiosas em ONGs, e atrela o 
crescimento de intervenções religiosas na elaboração de políticas sociais à reforma do 
Estado, que incentiva atividades associativas, sejam elas voluntárias ou não. Esta 
proposta caminha em sentido contrário ao projeto de democratização da sociedade, 
tendo em vista que incentiva a sociedade civil a se responsabilizar por questões que são 
espaços de intervenção estatal. Assim, é possível abrir espaço na cidade para o 
desenvolvimento do capital, reinserindo as religiões nas redes sociais que tentam 
minimizar a intensa pobreza vivida por parte da população não apenas no Rio de 
Janeiro, mas por todo o país. (Butiry, 2000). 

Estes fenômenos servem de base para a compreensão das experiências em Praia da Rosa 
e Sapucaia, à medida que relacionam articuladamente diferentes estruturas de poder e os 
mais diversos atores sociais, desde moradores, líderes religiosos, ONGs, organizações 
criminosas e políticas. Considera-se ainda os discursos trazidos pelas instituições 
religiosas em uma sociedade secularizada, que de fato interferem na incorporação de 
valores, na ação política diante da efetivação de direitos e na forma de ocupar os 
espaços. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

No que concerne à sociedade brasileira, os processos históricos, econômicos e sociais 
tem fortes implicações na maneira como as relações e redes sociais serão construídas, 
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dentre elas a religião, suas práticas no espaço e a construção de redes sociais de alta 
complexidade. 

É relevante lembrar que as diferentes religiões, ou suas instituições, trazem alusões 
distintas para a produção do espaço e para a efetivação de direitos sociais, dada as 
heterogeneidades que apresentam entre si. Estas participam também de debates políticos 
que abarcam valores, e em momentos históricos distintos, podem contribuir para a 
ampliação de discussões mais ou menos progressistas. 

Ao considerarmos a atual ampliação da ideia da solidariedade entre a sociedade civil, 
especialmente diante de momentos de crise desta última, a religião tem papel 
fundamental, pois acaba por trazer as respostas que o capitalismo não foi capaz de 
prover (Burity, 2000). 

Processos relacionados à produção do espaço em Praia da Rosa e Sapucaia se articulam 
a outros identificados em distintos espaços da cidade, entrelaçando várias dimensões da 
realidade e envolvendo múltiplos atores sociais (Fernandes, 2006). 

Como foi visto em Praia da Rosa e em Sapucaia, assim como em outras áreas da cidade 
do Rio de Janeiro, as religiões são de fato uma forma de pertencimento aos que 
experimentam a realidade da desigualdade. Porém, o movimento de demarcação 
espacial por segmentos religiosos implicam em disputas espaciais. É importante 
considerar que a vivencia da desigualdade e da violência contribuem para a busca de 
respostas para questões que o Estado não se prontifica a responder. Logo, cabe a estudos 
futuros aprofundar a dimensão das intervenções do universo religioso diante das 
expressões da questão social. 

É de extrema relevância lembrar que, apesar das similaridades com processos que 
acontecem em outras partes do mundo, as favelas Praia da Rosa e Sapucaia possuem um 
processo de formação sócio-histórico específico, que articulam dialeticamente 
elementos particulares, em função de uma totalidade que se constitui em constante 
transformação. 

 

IV. REFERÊNCIAS. 

AMORIM, Mirela, 1998. "A encruzilhada": Assistência Social e Assistência Religiosa- 
Os (des) caminhos da intervenção do serviço social nas favelas de Praia da Rosa e 
Sapucaia. Rio de Janeiro. UERJ.  

BURITY, Joanildo A, 2000. Redes Sociais e o Lugar da Religião no Enfrentamento de 
Situações de Pobreza: um acercamento preliminar. Cadernos de Estudos Sociais 
(FUNDAJ), v. 16, n. 1, p. 29-53,  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 443 

FERNANDES, Lenise Lima, 2006. Política urbana e Produção do Espaço em Favelas 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tese de Doutorado, IPPUR/UFRJ. 

GOMES, M. F. C. M; PELEGRINO, A. I. C; FERNANDES, L. L; Reginesi, C, 2006. 
Desigualdades e exclusão nas metrópoles brasileiras: alternativas para seu 
enfrentamento nas favelas do Rio de Janeiro. Arco Iris, Rio de Janeiro. 

GONÇALVES, Rafael Soares & FRANÇA, Bruno Alves, 2010. Entre o muro e a 
remoção: meio ambiente e favelas no Rio de Janeiro. In GOMES, M.F.C.M & 
BARBOSA, M. J. S. (orgs). Cidade e Sustentabilidade: mecanismos de controle e 
resistência. Rio de Janeiro. Terra Vermelha Editora. 

GONCALVES, R. S; SIMOES, S. S; FREIRE, L. L, 2010. A contribuição da Igreja 
Católica na transformação da habitação popular em problema público na França e no 
Brasil. Buenos Aires. Cuad. antropol. soc., n. 31, 2010 . Disponível em: 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-
275X2010000100005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 23 sept.  

JACOB, César Romero et al, 2003. Atlas da filiação religiosa e indicadores sociais no 
Brasil. Rio de Janeiro: PUC – Rio; São Paulo: Loyola. 

LEFEBVRE, Henri, 2008. A Revolução Urbana. UFMG. 3ª reimpressão, Belo 
Horizonte. 

MOTTA, Thaiany Silva da, 2010. Praticas religiosas em favelas: um estudo a partir de 
Praia da Rosa e Sapucaia. UFRJ/ESS/FACI. Rio de Janeiro. 

MOTTA, Thaiany Silva da, 2011. Religiões nas favelas de Praia da Rosa e Sapucaia: 
dinâmica histórica de suas expressões sócio-espaciais. Trabalho de Conclusão de Curso. 
ESS/UFRJ, Rio de Janeiro. 

Oliveira, Isabel Cristina Eiras de, 2001. Estatuto da cidade; para compreender. 
IBAM/DUMA, Rio de Janeiro. 

PIERUCCI, Antônio Flávio, 2004. Bye Bye, Brasil – o declínio das religiões 
tradicionais no censo de 2000. Estudos Avançados. USP, n. 52, p. 17 – 28. São Paulo. 

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado, fundamentos Teórico e 
metodológico da geografia. Hucitec. São Paulo, 1988. 

VALLADARES, L, 2000. A Gênese da Favela Carioca. A produção anterior às ciências 
sociais. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 15, n° 44. 

VITAL DA CUNHA, Christina, 2009. Traficantes Evangélicos: novas formas de 
experimentação religiosa em favelas cariocas. XIV Congresso Brasileiro de Sociologia.  
 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 444 

 
 
 
 
 


