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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta resultado de pesquisa realizada no bairro do 

Tijuco Preto, município de Vargem Grande Paulista, na Região Metropolitana de São 

Paulo. Foram entrevistadas seis mulheres convertidas do catolicismo para o 

pentecostalismo, todas elas caseiras em chácaras do bairro.  

O trabalho discute a problemática do trânsito religioso na pequena localidade 

e responder às seguintes questões: Por que elas mudaram de religião? O que elas 

encontraram nessa nova religião?   O que muda na vida dessas mulheres 

"convertidas"? 

 O trânsito religioso pode ser percebido pelo número de igrejas pentecostais 

que se instalam no bairro periférico. O pequeno Tijuco Preto, inclusive, já conta com 

unidades das igrejas neopentecostais, como a Renascer em Cristo.  

Os motivos que levaram essas caseiras a transitar para uma nova religião 

foram em geral problemas de saúde dos filhos, do marido e delas próprias. Essas 

doenças podiam ser de ordem física e psicológica. Colaborou para a mudança de 

religião o comportamento dos maridos e a própria ausência da igreja católica que, 

segundo as caseiras, está sempre com as portas fechadas.  

Os problemas de infra-estrutura do bairro periférico também contribuíram para 

o isolamento e sofrimento dessas mulheres. Dividido ao meio pela Estrada de 

Caucaia, o Tijuco Preto é administrado pelos municípios de Cotia e Vargem Grande 

Paulista. Essa divisão administrativa agrava as dificuldades da população local que 

tem atendimento hospitalar, transporte e ensino público precários.  

 Na visão dessas mulheres, que se sentiam abandonadas pelos poderes 

públicos e pela igreja católica,  a conversão do catolicismo ao pentecostalismo 

termina com seu sofrimento. A vida mais regrada, sem álcool ou cigarro, e a 

dedicação à nova religião transformam suas vidas. Elas passam a se sentir 

mulheres felizes e vitoriosas, conforme não se cansam de repetir.  

Com a mudança de vida, as caseiras têm acesso a bens como casa própria 

(ou compra de terreno) e carro. A religião também as ajuda a enfrentar sem medo os 

problemas de seu cotidiano, como desemprego, carência de transporte e de 



atendimento médico.   Como? A rede de proteção pentecostal supre as lacunas 

deixadas pelo Estado. 

 

Palavras-chave: mulheres na religião, pentecostalismo, trânsito religioso, São 

Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

       This dissertation presents the results of a research conducted in the 

Tijuco Preto neighborhood in the city of Vargem Grande Paulista, in 

the Metropolitan Region of São Paulo. The primary data source consists 

of interviews with six women. All are converts from Catholicism to 

Pentecostalism, and all are housekeepers with additional duties on  

small local farms. They take care of these properties for the owners, that don´t live 

there. 

        The work focuses on issues of religious transit in this small 

community. It addresses the following questions: Why did these women 

switch religions? What did they find in their new religion? What has 

altered in these "converted" women's lives, as a result of this 

religious transition? The number of Pentecostals churches built in 

this suburban area illustrates the more general prominence of 

religious transit. Tijuco Preto, for example, has Neo-pentecostal 

churches such as Rebirth in Christ (Renascer em Cristo). 

      Findings indicate that these housekeepers motivations for transiting to 

a new religion were, in general, health problems, i.e., theirs and 

those of their children and husbands. The ailments concerned can be 

physical or psychological. Other factors contributing to the change of 

religion include their husbands' behavior and the perceived 

characteristics of the Catholic Church, which, according to the 

housekeepers, has its door always closed. 

        Problems related to the infrastructure of suburban neighborhoods 

contributed to the isolation and suffering of these women. Tijuco 

Preto is divided in the middle by Estrada de Caucaia and is 

administrated by the cities of Cotia and Vargem Grande Paulista. This 

administrative division exacerbates the difficulties of the local 

population, especially in terms of medical assistance, transportation 

and public school facilities. 



        From the perspective of these women who felt abandoned by the public 

government and by the Catholic Church, conversion from Catholicism to 

Pentecostalism ends their suffering. These women insist that 

dedication to the new religion, with its concomitant more orderly life 

(without the use of alcohol or tobacco) has transformed their lives: 

they now feel happy and victorious. 

With this life change of, the housekeepers have increased economic 

access to properties such as their own house or land or a car. The 

religion also helps them to confront without fear daily problems such 

as unemployment, lack of transportation and scarcity of medical 

assistance. The Pentecostal protection network fills gaps left by the 

government. 

 

Key-words: women in religion; Pentecostalism; religious transit; São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hem? Hem? O que mais penso, testo e explico: todo-o-

mundo é louco. O senhor, eu, as pessoas todas. Por isso é 

que se carece principalmente da religião: para se 

desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No 

geral. Isso é que é a salvação-da-alma....Muita religião, seu 

moço!! Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de 

todas. Bebo água de todo rio...Uma só, para mim é pouca, 

talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho a 

certo; e aceito as preces de compadre meu Quelemém, 

doutrina dele, de Cardéque. Mas, quando posso, vou no 

Mindubim, onde um Matias é crente, metodista: a gente se 

acusa de pecador, lê alto a Bíblia, e ora, cantando hinos 

belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer 

sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria 

rezar � o tempo todo. Muita gente não me aprova, acham 

que lei de Deus é privilégios, invariável. E eu! Bofe! 

Destesto! O que sou? � o que faço, que quero, muito curial. 

E em cara de todos faço, executado. Eu? - não tresmalho!... 

             

(João Guimarães Rosa, em Grande Sertões Veredas) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Sérgio, Thiago e Camilla pelo amor e 

partilha constante.                        
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GLOSSÁRIO 

 

Abrir portas � atingir uma meta em termos de trabalho. Exemplo: �foi Deus que 

abriu aquela porta�, disse a caseira Joana. 

Aceitar Jesus � se converter ao pentecostalismo. 

Baixar o joelho � começar a orar ajoelhada. 

Colocar a perna embaixo da cama � ajoelhar-se em casa, no quarto, para orar. 

Congregar � participar dos cultos, da religião. 

Conhecer a verdade � converter-se ao pentecostalismo; conhecer Jesus. 

Crente � praticante de religiões protestantes históricas ou pentecostais. 

Dar a vitória � alcançar um objetivo. 

Descer em oração � ajoelhar orando e fazendo súplicas ao Senhor Jesus. 

Dízimo � contribuição mensal equivalente a 10% da renda familiar destinada às 

igrejas pelos praticantes das religiões pentecostais. Os protestantes históricos e 

muitos católicos costumam, também, pagar o dízimo. 

Entrar em campanha � fazer orações rotineiramente na igreja até atingir um 

objetivo, como novo emprego, promoção, ou ainda recuperar-se de uma doença. 

Ficar em oração � orar de forma sistemática por um determinado período. Funciona 

como uma espécie de promessa para alcançar um objetivo como, por exemplo, a 

cura de uma pessoa ou um novo emprego.  

Ímpio � indivíduo que não pratica a religião pentecostal; pessoa sem fé. 

Irmã (o) � praticante de religião pentecostal. 

Irmãzinha � praticante de religião pentecostal. 

Liberta, libertação � deixar vício, ou sarar de determinada enfermidade. 

Levantar da cama � curar-se 

Mundo � comportamentos e modos de vida diversos do jeito de viver e praticar a 

religião pentecostal. 

Mundo católico � época que praticava a religião católica 



Pessoa caída � dominada pelo mal 

Povo evangélico � população que pratica religiões pentecostais 

Povo santo, povo de Deus � população pentecostal. 

Santo � fiel da igreja pentecostal 

Tempo católico � tempo sem religião, sem sacramentos e sem igreja, já que esta 

estava com a porta fechada. 

Tempo evangélico � período de paz, de união, de prosperidade, de fartura. 

Vida oprimida � vida com vícios, como alcoolismo e cigarro. Pode ser, ainda, uma 

vida sem saúde e sem emprego. 

Vencer � atingir objetivos e metas em termos de emprego, saúde, felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

A motivação para fazer esse trabalho surgiu depois que notei que muitas 

mulheres caseiras1 no Tijuco Preto, bairro popular de Vargem Grande Paulista, que 

faz divisa com Cotia, haviam deixado o catolicismo e transitado para o 

pentecostalismo. Esse trânsito religioso do catolicismo para o pentecostalismo no 

Tijuco Preto se intensificou em meados da década de 90.  

As pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

constataram um avanço considerável do pentecostalismo no Brasil a partir da 

década de 80. O censo do IBGE de 2000 revela que 15% dos brasileiros são 

evangélicos e um terço desse contingente é pentecostal. Números recentes 

divulgados pela mídia antes das eleições gerais de 2006 dimensionavam a 

população evangélica em torno de 20% dos brasileiros, segundo políticos do Partido 

dos Trabalhadores2.  

Um fato me impressionou muito no cenário religioso do Tijuco Preto: a 

conversão de Clotilde
3, uma católica devota de Nossa Senhora Aparecida. Ela, antes 

da conversão, costumava freqüentar anualmente o Santuário de Aparecida, 

superando todas as dificuldades de mulher pobre e residente na periferia da Grande 

São Paulo. 

Minha primeira suposição, no caso de Clotilde, foi que ela havia se sentido 

abandonada pela sua religião anterior. Por quê? Eu acreditava que a falta de 

acolhida dos católicos do bairro a levou a se afastar da religião de sua família, a 

católica. No Tijuco Preto existe uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora 

Aparecida e a São Patrício com missas rezadas uma vez ao mês. Nos demais 

domingos acontecem apenas celebrações. A capela integra a diocese de Osasco e 

padres de bairros vizinhos vêm celebrar a missa.  

                                                
1 Mulheres que tomam conta da casa de alguém, especialmente casa de campo, mediante ordenado. 

Uso a presente definição para a profissão, apesar de Aurélio Buarque de Holanda FERREIRA no Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa, p. 293, se referir à ocupação como: �...mulheres que ajudam o marido 

a tomarem conta da casa de alguém�. 
2 Fábio ZANINI, Lula prepara carta a evangélicos, Folha de S.Paulo, 18/08/2006, p. A6, caderno 
Brasil.   
3 Os nomes das mulheres e homens são fictícios. O objetivo é preservar a intimidade desses 
trabalhadores. 
 



O habitual é o encontro dos fiéis, em especial as mulheres, para realizarem 

celebrações e rezar o terço. A regra vale até para os dias de festas, como na partida 

da 17ª Romaria a Bom Jesus do Pirapora em agosto de 2006, quando a recepção 

aos romeiros e bênçãos antes da partida foi feita por duas ministras da palavra da 

igreja de São Patrício e Nossa Senhora Aparecida. 

 

Do abandono à felicidade 

Diante desse quadro, eu pressupunha que as mulheres caseiras haviam 

deixado a religião católica porque se sentiam abandonadas. Elas reclamavam 

inclusive, em entrevistas preliminares, que a porta da igreja católica estava sempre 

fechada (Anexo 10.1). Clotilde tentou inscrever a filha na catequese preparatória 

para a primeira eucarística, mas não se sentiu bem-vinda na comunidade, sendo 

essa a gota d�água para deixar a religião católica. Essa história ela me relatou anos 

antes da dissertação. Quando a ouvi em 2005, a caseira-líder disse que não 

lembrava muito e que a porta da igreja estava fechada, quando procurou alguém 

para inscrever a filha para a catequese. �No dia que fui estava fechada. Foi plano de 

Deus�4. 

Na periferia de grandes cidades brasileiras, como em outros países da 

América Latina e, mesmo no meio rural, muitas mulheres pobres são atraídas para o 

pentecostalismo. Regina Novaes, Cecília Mariz, John Burdick e Maria das Dores 

Campos Machado falam desse trânsito religioso, que se intensifica nos anos 80. 

Com a mudança de religião, essas pessoas rompem com o passado e adotam um 

novo estilo de vida. 

O título de meu trabalho estava definido diante desses dados: As 

abandonadas do Tijuco Preto. O trânsito religioso (do Catolicismo para o 

Pentecostalismo e Neopentecostalismo) entre as caseiras do município de Vargem 

Grande Paulista. Comecei a fazer a dissertação elaborando o projeto, cujo título foi 

esse. Em seguida, iniciei as leituras para o embasamento teórico do trabalho, a 

pesquisa de campo e as entrevistas preliminares. 

                                                
4 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 3/03/2005.  



  Fiz uma primeira entrevista-teste com Elene, em março de 2005 entrevistei 

Clotilde e, alguns meses depois, Flávia. Clotilde buscava sua cura psicológica e a do 

filho com crises de pneumonia e Flávia apostava na cura do marido com câncer. Por 

todo esse tempo, eu continuava acreditando que na verdade essas caseiras eram 

mulheres abandonadas, tanto pela igreja católica, quanto pelos poderes públicos 

que escassos e ineficientes serviços prestam a essa população. No Tijuco Preto não 

há hospital público com leitos para internação. As escolas também ficam no bairro, 

portanto, distante das chácaras, dificultando o acesso. 

 Eu acreditava que essa situação de sofrimento espiritual (o abandono da 

religião) e o físico (abandono dos poderes públicos, que não ofereciam serviços 

eficientes) tinham relação com a mudança de religião. Descobri, no entanto, no 

correr da pesquisa que, curiosamente, apesar de toda essa problemática, as 

caseiras não se sentiam abandonadas.  O que me levou a concluir isso? 

Antes do exame de qualificação, realizei uma entrevista coletiva com as 

caseiras Clotilde, Lígia e Joana, todas ex-católicas convertidas a religiões 

pentecostais.  As demais caseiras já ouvidas individualmente foram convidadas, mas 

não compareceram. Na verdade, meu objetivo era promover uma experiência com 

grupo focal, mas as condições especiais do grupo, com poucas mulheres, que foram 

ouvidas num ambiente inadequado � a casa de uma das caseiras � frustrou essa 

experiência. 

Durante o encontro da entrevista coletiva5 o título da dissertação causou 

estranheza às caseiras. Ao final do encontro
6, antes que estas assinassem as 

autorizações para publicação de seus depoimentos e preenchessem um formulário 

com seus dados sócio-econômicos, os documentos foram lidos em voz alta. Com os 

formulários e autorizações em mãos, as mulheres voltaram novamente a relê-lo.  

Joana ficou desconcertada, pois pensou que o título e o trabalho tratassem do 

abandono pelo qual passava. A empregada doméstica, conforme seu relato na 

entrevista individual e na em grupo, havia sido abandonada pelo marido. Ela nos 

questionou. O diálogo a seguir revela: 
                                                
5  Fiz entrevistas individuais com as caseiras e uma entrevista coletiva, da qual participaram três 

mulheres. Na verdade, minha intenção era fazer com as caseiras do Tijuco Preto um grupo focal, 

experiência que acabou frustrada. Esse episódio está explicado ao longo do trabalho. 
6  Agradeço a colaboração das pesquisadoras Ângela Quintiliano e  Valéria Melki Busin, do programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Religião, que participaram da entrevista coletiva. 
 



Joana � O que significa isso aqui, �abandonadas�?  

Ângela � Por exemplo, vocês falavam para nós: �nossa, quando a gente não 

era da igreja, quando ainda não era convertida, então faltava tudo�, lembra? 

Aí você conseguiu emprego, conseguiu que você tivesse a sua saúde de 

volta. Então, o abandono não é de sua situação de casada, é o abandono...  

Valéria � É um pouquinho do que vocês contaram da igreja católica, por 

exemplo, que vocês iam lá, precisavam de ajuda, de solidariedade e não tinha 

nada...  

Lígia � Ah, sim...  

Valéria � Foi um pouco da história que a Clotilde trouxe para a Teresinha que 

despertou nela a vontade de entender essa situação.  

Ângela � Abandono da Igreja.  

Joana � Da igreja!!!7 

 

Nesse momento, comecei a refletir sobre o título do trabalho: abandonadas, 

por quem? Durante a entrevista em grupo, quando também foi realizada uma 

atividade com jogo de palavras, provocando as caseiras para que falassem 

livremente, como num brain storm, elas disseram que não se sentiam abandonadas. 

�Eu não me sinto abandonada mesmo�
8, decretou Lígia.  Relataram que às vezes o 

crente também enfrenta problemas como desemprego, medo etc, mas nunca 

admitiram abandono e ressaltaram a felicidade e a saúde que tinham no tempo 

evangélico. �Eu tive religião no passado, agora eu tenho Jesus�
9, disse Clotilde, 

resumindo esse tempo feliz. 

     No momento da análise do discurso, percebi que a linguagem das caseiras 

era de total euforia no tempo evangélico. Elas preferiam apagar as lembranças do 

tempo antes da conversão quando eram tristes, tímidas e depressivas. Flávia, 

Clotilde e Heloísa quando entrevistadas separadamente preferiram não contar nada 

da sua infância e nem do tempo católico. Elas concordaram em falar desse período 

                                                
7 Entrevista coletiva, realizado com Ângela Quintiliano e Valéria Melki Busin, Chácara Santa Mônica, 
Vargem Grande Paulista, 23/09/2006. 
8 Lígia, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Vargem Grande Paulista, 25/03/2006. 
9 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista 3/03/2005. 



apenas durante a entrevista coletiva e na tentativa de fazer proselitismo e converter 

a pesquisadora.   

Já no tempo evangélico predominam termos como felicidade, alegria, paz e 

união. A certeza de ter encontrado um outro tipo de cenário se concretizou quando 

contabilizei o número de vezes que as caseiras falavam de um tempo feliz, de gozo, 

de prosperidade. Imediatamente, defini a mudança do título do meu trabalho. 

A partir dessa constatação, resolvi dar novo direcionamento a minha 

dissertação, incentivada inclusive pelos professores que participaram da banca de 

qualificação
10. Usando material coletado durante as entrevistas em profundidade 

semi-dirigidas e na entrevista em grupo, analisei o discurso para verificar se 

realmente essas mulheres haviam se convertido e quais os rumos que as suas vidas 

tomaram depois dessa mudança de religião.Também usei material levantado em 

observação de campo e entrevistas feitas com outras pessoas do bairro para dar um 

panorama do Tijuco Preto e das redondezas. Ouvi um morador antigo, professores, 

comerciantes e integrantes da comunidade católica local, igreja de São Patrício e 

Nossa Senhora Aparecida. Fui ao culto na Assembléia de Deus e uma tarde 

participei da escolinha dominical na Assembléia de Deus � Belém do bairro São 

Judas. 

O tempo evangélico revelou mulheres fortes, sem medo e dispostas a lutar 

por suas conquistas. Os vícios, como cigarro e álcool, em especial dos maridos, 

ficaram para trás, como pode ser observado na pesquisa de autoras como Cecília 

Mariz, Maria das Dores Campos Machados, Regina Novaes, Reginaldo Prandi, entre 

outros. Essas pesquisadoras entrevistaram centenas de pessoas que deixaram 

vícios e passaram a ter vida mais regrada, com melhoria de padrão de vida. 

Entretanto, Mariz mostra que em muitos casos os pentecostais do Recife e do Rio 

de Janeiro não conseguiam avançar na pirâmide sócio-econômica, permanecendo 

na condição de pobres
11. 

As famílias pentecostais das caseiras são unidas, e se ajudam nos momentos 

de doenças, desemprego ou qualquer outro tipo de dificuldade. As caseiras, como 

                                                
10  A banca de qualificação, realizada em 28 de setembro de 2006, contou com a participação dos 

professores Bernadete Angelina Gatti, do Programa de Pós-Graduação em Educação: Psicologia da 
Educação da PUC de São Paulo e Edin Sued Abumanssur, do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Religião da mesma instituição paulista.  
11 Cf. Cecília Loreto MARIZ, Coping with Poverty.  



Lígia e Helena, admitem que os que têm mais se cotizam para comprar cesta básica 

para os mais pobres. Mariz, Fry e Howe e Camargo falam em rede sociais que 

operam na base da ajuda mútua.
12 

Resultado: As caseiras do Tijuco Preto são mulheres felizes. Hoje, elas têm 

uma religião, mais dinheiro no final do mês e conseguem até ter suas casinhas 

próprias, podendo algum dia abandonar a profissão. �Hoje tenho casa, carro, coisas 

que nunca sonhei�13, disse Clotilde. 

A relevância do presente trabalho, portanto, é mostrar essas caseiras 

convertidas e felizes com a vida, com a religião e com a família, como elas gostam 

de dizer. Também percorro os caminhos que as levaram a isso. Qual o motivo da 

conversão? Finalmente, falo dos dois tempos vividos por essas mulheres, ainda, 

relativamente jovens: o tempo católico e o tempo evangélico e as diferenças desse 

período. 

Ao relatar as dificuldades do tempo católico, elas mostram de certa forma o 

que as levou a transitar para a nova crença. E falando do tempo evangélico se pode 

perceber o que faz a diferença nesse período. Os problemas de infra-estrutura do 

bairro continuam, mas são suportáveis, pois agora essas mulheres têm um Deus 

que as ouve e outros irmãos, da rede de proteção pentecostal, que se solidarizam 

com elas. 

 

Organização do Trabalho 

No primeiro capítulo falo do Tijuco Preto, bairro pertencente ao município de 

Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. O bairro até o final de 2006 contava 

com perto de uma dezena de igrejas pentecostais.  Apresento suas poucas e 

estreitas ruas e as duas divisões. A primeira, administrativa: há uma estrada que 

corta o bairro ao meio, de um lado a responsabilidade administrativa é do município 

de Cotia e de outro, de Vargem Grande Paulista. 

A segunda divisão é de ordem social. As ruas da pequena localidade 

praticamente terminam em barreiras, que são os muros dos condomínios. Enquanto, 

                                                
12 Cf. Ibid, Henry FRY; Gary Nigel HOWE, Duas Respostas à Aflição, p. 86; Cândido Procópio Ferreira 

de CAMARGO, Católicos, Protestantes e Espíritas, p. 267. 
13 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 3/03/2005. 



a classe média se mantém protegida por segurança particular, alarmes e outras 

facilidades, os moradores pobres dependem de segurança e serviços públicos 

escassos. O capítulo traz um pouco da economia do bairro, centralizada no seu 

comércio.  

A história do Tijuco e de Vargem Grande Paulista foi relatada pelos próprios 

moradores. O material restante para compor o texto foi cedido pela prefeitura local, 

por intermédio de sua assessoria de imprensa e pesquisado em sítios na rede 

mundial de computadores que trazem informações sobre os municípios, entre eles 

os do IBGE e Fundação Seade. Trago ainda um panorama das igrejas existentes no 

bairro e da vida dos caseiros. Falo do papel da mulher trabalhadora, sua presença 

no mercado de trabalho e as dificuldades encontradas por estas caseiras, que 

recebem menos que os homens, são discriminadas enquanto profissionais e não 

tiveram acesso a creches para educar seus filhos.  

No segundo capítulo trato das mudanças religiosas no Brasil e no Estado de 

São Paulo. Os evangélicos representam cerca de 15% da população brasileira 

segundo dados do IBGE de 2000, sendo os pentecostais dois terços desse 

contingente, com as igrejas Assembléia de Deus, Congregação Cristã do Brasil e 

Universal do Reino de Deus liderando o ranking. Depois trato da entrada do 

pentecostalismo nas pequenas cidades, como descreve Ari Pedro Oro e Oneide 

Bobsin, ao estudar essas religiões em cidades do Rio Grande do Sul e da presença 

dessas religiões no Tijuco Preto. Apesar do embasamento teórico ser encontrado ao 

longo de todo o trabalho, concentro nesse capítulo o que os autores falam do 

pentecostalismo, da conversão e abordo um pouco da religiosidade popular do 

brasileiro, já que o pentecostalismo pode ser considerado uma dessas religiões, 

inclusive absorvendo traços do ethos católico. 

Antonio Gouvêa de Mendonça questiona inclusive se não estaria se formando 

uma religião de cultura brasileira, o pentecostalismo autônomo ou 

neopentecostalismo, sintetizando o catolicismo popular, o protestantismo 

pentecostal e cultos afro-brasileiros. O autor relembra que os estudiosos nesse caso 

preferem não falar em sincretismo
14. O autor diz que  já não pode ser considerado 

                                                
14  Termo usado para designar a reinterpretação dos elementos de uma cultura, ou seja, o díálogo, entre 

o velho e o novo, conforme Melville HERSKOVITS, estudioso da corrente culturalista norte-americana. 
Melville HERSKOVITS apud Sérgio Figueiredo FERRETTI, Repensando o sincretismo, p. 46. 



improvável o trânsito no sentido inverso do pentecostalismo para o catolicismo 

popular e para as religiões afro-brasileiras15. A proprietária da casa de produtos 

religiosos afro-brasileiros do Tijuco Preto, dona Ema,  contou que muitas 

pentecostais freqüentam seu comércio às escondidas. 

No último capítulo trato da conversão das caseiras.  Foram entrevistadas seis 

caseiras, todas ex-católicas e convertidas a religiões pentecostais. Uso nomes 

fictícios ao longo de todo o trabalho com o objetivo de preservar suas identidades.
16 

Uma entrevista coletiva foi realizada com a presença de três caseiras: Clotilde, 

Joana e Lígia. Fiz ainda anotações em caderno de campo e entrevistas orais. 

Os relatos em geral mostram um trânsito de pessoas pobres e atormentadas 

por problemas de ordem psicológica e de saúde. Três dos entrevistados seguiram 

passos dos pais, já que mudaram de religião ainda na infância e adolescência. 

Mesmo assim todos têm experiências de cura para contar. 

 Essas moradoras do Tijuco relatam as dificuldades do dia-a-dia  da 

população que reside na periferia e tem baixo salário. As vidas dessas mulheres 

tornam-se mais amargas, diante da falta de perspectiva de progresso e dos 

obstáculos que precisam superar a cada etapa de suas vidas. 

Com a conversão, segundo os relatos apresentado no capítulo III, elas têm 

suas vidas transformadas. Agora acreditam que conseguirão atingir suas metas de 

casa própria, educação dos filhos e da felicidade terrena. Por isso, são mulheres 

felizes. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
15 Antonio Gouvêa de MENDONÇA apud Luiz Roberto BENEDETTI, Pentecostalismo, Comunidades 
Eclesiais de Base e Renovação Carismática Católica. Cadernos Ceris, p. 49. 
16  O marido da caseira Heloísa também foi entrevistado. Ainda há na pesquisa depoimentos colhidos 

oralmente de um caseiro católico e de uma caseira pentecostal que voltou ao Paraná. 



CAPÍTULO I: Tijuco Preto e as mulheres felizes 

 

Tijuco Preto. A própria etimologia do nome já fornece uma pista do que se 

encontra por lá. Tijuco significa charco, pântano, atoleiro, lama, barro.17 Moradores 

mais antigos reconhecem que o bairro ganhou o nome como herança do barreiro 

que foi no passado. É só chegar ao pequeno bairro popular, pertencente ao 

município de Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, e observar.18 

As ruas estreitas e empoeiradas priorizam os carros. Apesar de ter ruas 

asfaltadas, as calçadas praticamente inexistem (Anexo 10.2). Quando há, servem 

apenas um lado da via ou são bastante estreitas, impedindo que dois ou mais 

pedestres caminhem ao mesmo tempo com folga. Aos moradores restam opções 

perigosas: caminhar no meio da rua, disputando espaços com os carros que 

circulam em alta velocidade, ou no acostamento da Estrada de Caucaia do Alto, por 

exemplo. (Anexo 10.3). Essa vicinal liga a rodovia Raposo Tavares ao distrito de 

Caucaia do Alto, município de Cotia
19. Caseiras e moradores antigos reconhecem o 

descaso do poder público com a população de baixa renda ou pobre, que não 

merece benefícios como uma calçada construída a partir de projeto que leve em 

conta o planejamento urbano. 

 

1.1 - Tijuco Preto e as cercanias 

Mas o bairro tem um outro lado: chácaras de classe média (Anexo10.4). São 

dezenas de condomínios para a população de classe média ao longo da Estrada de 

Caucaia do Alto. Essas propriedades particulares, espécie de bairros exclusivos e 

fechados, circundam o Tijuco Preto e outros loteamentos populares vizinhos, como o 

Parque Agreste e o Marco Pólo. Os bairros de classe média e os loteamentos 

populares convivem lado a lado. Os primeiros protegidos com cercas elétricas e 

                                                
17 Aurélio Buarque Holanda FERREIRA, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, p. 1388. 
18 A autora do trabalho tem feito inúmeras visitas ao bairro percorrendo suas ruas ao longo de diversos 

sábados desde o segundo semestre de 2004, quando começou a pesquisa para a dissertação. 
19 Cotia é outro município da Grande São Paulo, distante trinta quilômetros da capital paulista. Cotia 

começou a se formar a partir de 1713, quando os Camargos se instalaram na numa pequena povoação 

à beira de uma estrada chamada Acutia, em torno da Capela Nossa Senhora do Monte Serrate, 

segundo Jurandyr Pires FERREIRA, Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, de 4 de setembro de 
1957. 



seguranças particulares e os últimos dependentes da boa vontade dos poderes 

públicos e da mobilização de seus moradores.    

A voz dos próprios moradores da região, através da fala das caseiras
20 - já 

que a dissertação vai tratar da vida dessas mulheres que deixaram a igreja católica 

e passam a freqüentar igrejas pentecostais - é a mais adequada para reclamar da 

falta de calçada, dos problemas de saneamento básico e da infra-estrutura precária. 

A caseira Heloísa, residente no Haras Bela Vista, condomínio de luxo localizado no 

bairro Santa Mônica, em Vargem Grande Paulista, queixa-se: �Calçadas aqui não 

tem. Quando entramos no condomínio somos obrigadas a circular pela rua� 21. 

A caseira se refere à situação do interior do condomínio. Mas tanto no Tijuco, 

como em outros bairros da periferia de Vargem Grande ou de Cotia, a situação é a 

mesma. Tem conforto quem circula de carro. Os demais precisam andar com 

cuidado pelos acostamentos das estradas (Anexo 10.5) ou mesmo no meio das ruas 

dos bairros como o Tijuco Preto ou Parque Agreste, localidades pertencentes à 

Vargem Grande Paulista. A reclamação é reforçada por outra jovem caseira, 

residente no bairro de Santa Mônica, em Vargem Grande, que caminha sempre com 

sua filhinha de meses pelas estradas empoeiradas de Vargem Grande e Cotia para 

ir à igreja Assembléia de Deus, ao médico, ou para passear: �Uma boa rodovia seria 

ótimo. Quando chove é uma lama só. Dá até tristeza de sair de casa�, disse 

Pâmela
22. Essa jovem critica a falta de asfalto e as dificuldades que enfrentam as 

mulheres desses bairros para levarem os filhos pequeninos ao médico, à escola, à 

igreja ou para um simples passeio. 

 

1.1.1 - A procissão das caseiras  

Eu acompanhei a jovem pentecostal a um passeio à igreja num sábado de 

outono de 200623. Pâmela, carregando a filha de pouco mais de um mês nos braços, 

caminhou por cerca de 40 minutos por estradas empoeiradas para chegar à sede da 

Igreja Assembléia de Deus � ministério do Belém do bairro São Judas. Depois de 

                                                
20 Sempre que eu citar a opinião das caseiras estarei me referindo as seis mulheres entrevistadas em 

minha pesquisa de campo 
21 Heloísa, depoimento concedido à autora, caderno de campo, Haras Bela Vista, Vargem Grande 
Paulista, 25/03/2006. 
22 Pámela, depoimento concedido à autora, caderno de campo, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 25/03/2006. 
23 A caminhada da Chácara Santa Mônica até o bairro São Judas foi feita no dia 25 de março de 2006. 



sair da casa da sogra, residente numa grande chácara nas proximidades do Tijuco, 

a quase adolescente Pâmela, carregando sua filhinha recém-nascida, caminha sob 

sol escaldante e forte calor por uma estrada de terra, disputando lugar com os 

veículos. Suas armas: uma sombrinha para proteger o bebê e a Bíblia. 

A garota caminha pela estradinha de terra batida que termina na rodovia 

Raposo Tavares, em obras de ampliação em março de 2006. Para chegar à Igreja 

Assembléia de Deus � ministério do Belém do bairro São Judas, em Vargem Grande 

Paulista, tivemos que atravessar a estrada em obras, dessa vez disputando lugares 

com máquinas e alguns veículos. Pâmela encontrou o marido � funcionário da 

empreiteira na ocasião, além de caseiro � no meio do caminho. Seu passeio 

terminou na igreja com ambas � criança e caseira - exaustas.  

 No pequeno templo, um salão simples, com piso de cimento e com bancos 

de madeira rústicos, a jovem encontra a sogra, a caseira Clotilde, que comanda com 

outra caseira a escola dominical para os pequeninos. Por duas horas, Pâmela, com 

sua filhinha ao colo, ouve as primeiras lições de Bíblia passada aos pequeninos fiéis 

e adolescentes. São duas turmas: uma com crianças entre 7 e 10 anos e a outra 

com adolescentes entre 12 e 15 anos.  

A primeira parte do encontro dura cerca de uma hora. Uma pausa para o 

lanche. Pão e suco pré-preparado são partilhados. As crianças e adolescentes 

brincam e o trabalho prossegue com as �irmãs�
24 ensaiando crianças e adolescentes 

para a apresentação no dia seguinte, durante o culto. Os pequenos cantores imitam 

os gestos das responsáveis pela escola dominical e uma menina bem pequena 

canta o solo com play-back, de uma alegre canção de louvor. 

Findo o horário da escola dominical infantil, �as irmãs� vão ao encontro do 

pastor, que vistoria o andamento da construção da igreja, bem pertinho, ao lado de 

muitas outras construções populares. A obra, feita em mutirão sob o comando do 

pastor-pedreiro, vai abrigar a igreja, a residência do pastor e um espaço comunitário. 

Outra �irmã� chega para dizer que o marido está em coma, caiu num buraco, 

enquanto ia ao trabalho na obra da rodovia Raposo Tavares. O pastor solicita 

orações para as �irmãs� Clotilde e Heloísa, que ficam consternadas. 

                                                
24 Irmãs, irmãos, irmãzinha termos pelos quais os pentecostais da Assembléia de Deus tratam os 

demais membros da igreja. 



De volta, as caminhantes, entre as quais Pâmela e sua filhinha, tomam suas 

sombrinhas, bíblias e sacolas e retomam para suas casas felizes, com a certeza do 

dever cumprido naquele final de tarde de sábado. Outra vez, enfrentam o longo 

percurso e os perigos da rodovia até chegarem em suas casas nas chácaras 

distantes. Essa maratona das caseiras de Vargem Grande também é feita por 

muitas outras mulheres pentecostais da periferia da Grande São Paulo nos finais de 

tarde de sábado e aos domingos.  

 

1.2 - Mulheres e pobreza 

O que é pobreza? São chamadas pobres pessoas ou famílias que vivem fora 

de padrões socialmente estabelecidos em dado momento histórico. No Brasil, a falta 

dessas condições é associada à insuficiência de renda sob a forma monetária.
25  

Nos Estados Unidos � maior economia do planeta � eram considerados 

pobres, em 2002, 12% da população ou 34,5 milhões de pessoas, conforme o censo 

norte-americano. Naquele país são definidas como pobres famílias com quatro 

membros que vivem com renda anual de US$ 18.392 ou US$ 12,59 por pessoa/dia. 

Já no resto do mundo o Banco Mundial define a linha de pobreza no limite inferior a 

US$ 2 por dia por pessoa. Assim, no Brasil os pobres somam 54 milhões de 

pessoas, ou seja, os que têm renda mensal por pessoa de R$ 176,23. 
26  

As caseiras têm renda familiar entre R$ 450,00 e R$ 480,00. O levantamento 

sócio-econômico feito junto às mulheres entrevistadas revela renda familiar entre R$ 

700,00 e R$ 2000,0027. Como essas famílias, em geral têm entre quatro e cinco 

membros algumas delas vivem no limite da linha de pobreza, como é o caso de 

Lígia, ou próximo disso. 

 Clotilde e a família de Joana são exceções. A caseira Clotilde e seu marido 

João recebem R$ 960,00 para cuidar de um pequeno sítio. Como o casal tem os 

dois filhos adultos e já casados, a renda familiar fica bem acima da média dos 

                                                
25 Eduardo Navarro STOTZ, Pobreza e Capitalismo, In: Victor VALLA; Eduardo Navarro STOTZ; Eveline Bertino 
ALGEBAILE, Para compreender a pobreza no Brasil, p. 53. 
26 Ibid., p.53. 
27 Esse levantamento foi feito junto às seis caseiras entrevistadas (Clotilde, Lígia, Joana, Heloísa, Pâmela e Flávia) 

que responderam a um questionário (Anexo 6) que permitiu a elaboração de um perfil sócio-econômico das 

caseiras  (anexo 11). Clotilde, Lígia e Joana responderam ao formulário no dia da entrevista coletiva (23/09/2006), 

na Chácara Santa Mônica, em Vargem Grande Paulista. Já Flávia e Helena responderam ao questionário de suas 
casas, no Parque Agreste e Haras Bela Vista, via contato telefônico feito nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2007. 
Pâmela preencheu o formulário na Chácara Santa Mônica, no dia 17 de fevereiro de 2007.  



caseiros da região.  A família da empregada Joana, segundo consta de questionário 

respondido por ela, perfaz um salário mensal em torno de R$ 2 mil. Os dois filhos 

dela, em idade adulta, contribuem com a renda familiar, elevando-a 

consideravelmente.  

O sociólogo Hélio Jaguaribe afirmava em 1986 que mais da metade da 

população brasileira é pobre. Mas esse autor considera controverso o método de 

medir a pobreza. Segundo ele, a técnica mais freqüente utilizada para defini-la é a 

renda. Portanto, pessoas com ganhos abaixo de certo limite podem ser 

consideradas pobres.28 

Onde começa a linha de pobreza? Cecília Loreto Mariz vai buscar em Jorge 

Jatobá a resposta. Para esse autor, são consideradas pobres famílias que recebem 

um quarto do salário mínimo per capita, especialmente indivíduos que não têm 

renda suficiente para sobreviver fisicamente29.  

Já Jaguaribe define como pobres não somente aqueles incapazes de obter 

bens necessários para sua sobrevivência material, mas também aqueles que 

consomem integralmente sua renda para obter esses bens, ficando a linha de 

pobreza no patamar de uma renda pessoal de dois salários mínimos. 
30 Usando 

esse embasamento teórico para medir a pobreza, todas as famílias das caseiras 

entrevistadas podem ser consideradas pobres. 

 

1.2.1 - Pobres e a inserção no mercado de trabalho 

Nos sábados tristes, no qual o tempo parece parar, o lazer da população de 

baixa renda do Tijuco Preto resume-se ao futebol num campinho de várzea mantido 

pela prefeitura de Vargem Grande Paulista (Anexo 10.6) e às atividades 

comandadas por escassos voluntários e professores do projeto �Escola da Família� 

(Anexo 10.7), mantido pelo governo do Estado de São Paulo.  

Ruas repletas de adolescentes e adultos, repetindo cenas comuns a qualquer 

bairro da periferia de grandes cidades brasileiras. Uns empinam pipas, outros 

                                                
28 Cf. Hélio JAGUARIBE apud Cecília Loreto MARIZ, Coping with Poverty, p. 31.  
29 Cf. Jorge JATOBÁ apud Cecília Loreto MARIZ, Coping with Poverty, p.31.  
30 Cf. Hélio JAGUARIBE apud Cecília Loreto MARIZ, Coping with Poverty, p.32. 



circulam de bicicleta e outros ainda aproveitam o espaço público para fazer 

pequenos atos ilegais, como fumar maconha em público.  

A última cena descrita se justifica: numa avaliação superficial da pesquisadora 

e em razão de depoimento de comerciantes locais pode tratar-se da ação do crime 

organizado no bairro. 

Aqui faço outra pausa para explicar. A partir da década de 80, a 

reestruturação da economia em termos globais, também definida como processo de 

globalização � no qual agências e termos de referência centrados no Estado são 

dissolvidos em favor de uma estrutura de relações entre diferentes atores operando 

em um contexto que realmente é global e não meramente internacional
31 � acarretou 

na perda de milhares de empregos formais e com carteira assinada. Entre 1989 e 

1996, 1,5 milhão de empregos formais foram eliminados na indústria brasileira, ou 

35% dos postos. A maior integração da economia nacional com a internacional, 

eliminou setores pouco competitivos e o desemprego aumentou significativamente. 

Mesmo trabalhadores mais escolarizados passaram a ter dificuldades em encontrar 

colocação. As exigências em relação à formação cresceram e os salários não 

avançaram em igual ritmo.
32 

Nesse período inserem-se no mercado outras formas de contratação, sempre 

com redução salarial.  Uma delas é a terceirização, com setores ou departamentos 

inteiro das empresas passando para a responsabilidade de outra empresa, ou de um 

profissional (agora pessoa jurídica). Essa empresa menor passa a trabalhar para 

essa organização maior, com os trabalhadores recebendo menos a custos sociais 

mais baixos. Um exemplo bastante comum da terceirização está nos serviços de 

limpeza e segurança das empresas. Também surgem em grande número as 

cooperativas de trabalhadores, desaparecendo contrato de trabalho e custos e 

encargos sociais.33  

Os excedentes desse contingente de trabalhadores passam a encher ruas e 

praças de grandes, médias e pequenas cidades num trabalho autônomo sem 

qualquer proteção social, o de camelô ou de vendedor ambulante. Segundo Stotz, 

essa participação, embora marginal, representa uma redução geral dos custos de 

                                                
31 Cf. EVANS; NEWNHAM apud Alexandre Ratner ROCHMAN, Globalização: uma introdução, p. 16.  
32 Cf. Eduardo Navarro STOTZ, Pobreza e Capitalismo, In: Victor VALLA; Eduardo Navarro STOTZ; 
Eveline Bertino ALGEBAILE, Para compreender a pobreza no Brasil, p.66. 
33  Cf. Ibid., p. 66- 67. 



circulação de mercadoria e, portanto, contribui para o aumento da riqueza em favor 

dos capitalistas. 

Parte menor dessa população acaba por encontrar no crime organizado uma 

possibilidade de sobrevivência. O comércio de drogas ilícitas como a maconha, a 

cocaína, o crack e o ectasy abriu as portas � como única opção de trabalho � para 

centenas de jovens miseráveis nas favelas e bairros populares, reduzindo a 

expectativa de vida desses meninos, que disputam o mercado com armas nas 

mãos
34. Stotz prossegue criticando o capitalismo, que transforma tudo em 

mercadoria, pouco importando origem e natureza. 

Nesse cenário de avanço do crime organizado, um bairro periférico como o 

Tijuco Preto não foge à regra. Uma comerciante, que por razões óbvias, prefere não 

se identificar chega a falar em toque de recolher imposto ao bairro. �Após as 18 

horas tudo fecha aqui�35, disse a comerciante. 

Eu estranhei um aviso impresso no cartaz que convidava a população local 

para a 17a Romaria Nossa Senhora Aparecida e São Patrício � bairro Tijuco Preto à 

Pirapora do Bom Jesus. O cartaz traz um apelo: 

 

... romaria é ato religioso que devemos respeitar e seguir com fé. �Vida sim: 

Drogas Não!�. Pedimos evitar também bebidas alcoólicas no transcorrer da 

romaria. A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela integridade 

física dos romeiros e danos causados a terceiros.
36 

 

O caseiro Manoel confirma que ficam abertos depois que o sol se põe apenas 

bares e a padaria. Aliás, os bares simples � outra opção de lazer da juventude pobre 

da periferia �  estão sempre lotados, especialmente nos finais de semana. Lado a 

lado, as igrejas pentecostais37 também mantêm suas portas abertas, num convite 

amistoso às famílias, crianças na primeira infância e pré-adolescentes que recebem 

as primeiras lições de Bíblia. A Assembléia de Deus � ministério do Belém do Tijuco 

Preto estava com as portas abertas no início da tarde de 15 de julho de 2006, o 

                                                
34 Cf. Eduardo Navarro STOTZ, Pobreza e Capitalismo, In: Victor VALLA, Eduardo Navarro STOTZ e 
Eveline Bertino ALGEBAILE, Para compreender a pobreza no Brasil, p.67. 
35 Comerciante não identificada por motivos de segurança, depoimento concedido à autora, caderno de 

notas, Tijuco Preto, 15/07/2006. 
36 Anexo 9. 
37 De agora em diante vou chamar de pentecostais também as igrejas neopentecostais. O tema será 

detalhado no segundo capítulo da dissertação. 



sábado � mencionado no início da seção � e as coordenadoras do canto ensaiavam 

com crianças bem pequenas.
38 

Na próxima seção traço um perfil da cidade de Vargem Grande Paulista, que 

conheço apenas pela literatura, já que o objetivo central de minha dissertação é falar 

do Tijuco Preto, suas caseiras e, em especial, da conversão dessas e de suas vidas 

felizes. 

 

1.3 - Vargem Grande Paulista 

 Vargem Grande Paulista, município no qual está inserido o Tijuco Preto, 

integra a Região Metropolitana de São Paulo. A cidade no passado foi distrito da 

vizinha Cotia. Tornou-se independente apenas em 27 de novembro de 1981, após 

um plebiscito, com aprovação de 96% dos eleitores. Até então estava subdividida 

em dois bairros:  Vargem Grande e o Distrito Raposo Tavares.39 

A cidade fica entre os quilômetros 39 e 45 da rodovia Raposo Tavares (Anexo 

3).40 A área territorial de Vargem Grande Paulista soma 45,09 quilômetros 

quadrados. A população é estimada em 43.217 habitantes ou 48 mil habitantes, 

segundo informou a prefeitura municipal.41 O produto interno bruto (PIB)  da cidade 

foi calculado em 253.698 mil em 2001, em 242.605 mil reais em 2002 e atingiu a 

cifra de 316.630 mil reais em 2004.42  

São 8.464 domicílios
43 e apenas 36% das residências servidas por esgotos 

sanitários e 49% utilizam-se de fossas e valas, �o que representa um grave 

problema para a cidade�.44 Levantamento de 2001, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), revelava que 1907 habitantes da localidade recebiam 

até um salário mínimo; 3.460 habitantes ganhavam entre um e dois salários; 3.092 

                                                
38 Observação de campo feita pela autora do trabalho em 15/07/2006 em uma de suas visitas ao Tijuco 

Preto. 
39  http: //cotianet.com.brjoão Barcellos/009.htm. Acesso em: 09/02/2006. 
40 http://www.usp.br/ag/rede473.htm. Crianças educadas para a cidadania. In: Agência USP de Notícias. 

São Paulo, 29 de outubro de 1999. Acesso em: 09/02/2006. 
41 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. www.ibge.gov.br. Acesso em: 09/02/06. 
Também a Prefeitura Municipal de Vargem Grande, por intermédio de e-mail enviado por sua 
Assessoria de Comunicações, que estima em 48 mil o número de habitantes em agosto de 2006.  
42 Ibid.; www.seade.gov.br/produtos/pibmun/tab_2004.htm.  Acesso em: 06/02/2007. 
43 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. www.ibge.gov.br. Acesso em: 09/02/2006. 
44 Cláudia Patara SARACENI, Vigilância Das Hepatites Virais, www.bvs-

sp.fsp.usp.br/tecom/docs/2001/sar001.pdf. Acesso em: 13/03/2006. 

http://www.usp.br/ag/rede473.htm
http://www.ibge.gov.br
http://www.seade.gov.br/produtos/pibmun/tab_2004.htm
http://www.ibge.gov.br
http://www.bvs-


entre dois e três salários mínimos; 2.032 entre três e cinco salários mínimos; 709 

habitantes entre 10 e 20 salários mínimos e apenas 356 com mais de 20 salários 

mínimos.
45 

A renda média da população local não foi informada pela prefeitura. Conforme 

dados do IBGE e Fundação Seade, o PIB per capita anual em 2004 estava em R$ 

7.664,99, bastante inferior à renda per capita registrada pelos municípios com os 

maiores PIBs do  Estado, como Paulínia que em 2004 tinha um PIB per capita de R$ 

170.160,58 e São Caetano do Sul, também na região metropolitana de São Paulo, 

com renda per capita de R$ 49.457,24. 46 

Já quando se compara o PIB de Vargem Grande com os dos municípios mais 

pobres em termos de renda per capita vemos que ela supera em três vezes, por 

exemplo, o da cidade-dormitório Francisco Morato, com PIB per capita de R$ 

2.538,38.  A partir daí concluímos, que segundo dados de 2004 do IBGE e da 

Fundação Seade, o salário médio mensal em Vargem Grande Paulista era de R$ 

638,74 bem acima do salário médio mensal recebido pelas caseiras, em torno de R$ 

480,00. O rendimento médio dos homens, com idade superior a 10 anos, residentes 

em Vargem Grande é de R$ 805,35 e o das mulheres é pouco superior à metade, 

ficando em R$ 451,07.47  

Dados do IBGE de 2002 revelam que o município de Vargem Grande Paulista 

conta com cinco estabelecimentos de saúde sem internação, que prestam serviços 

ao Sistema Único de Saúde (SUS). São 30 médicos atuando na cidade, 8 

enfermeiros e 8 dentistas. O município como um todo possui dois equipamentos de 

diagnóstico de imagens, quatro equipamentos por método gráfico, quatro 

eletrocardiógrafos, um raio X até 100 MX e seis equipos odontológicos. Segundo a 

prefeitura, a cidade tem seis postos de saúde, um deles no Tijuco Preto. Os 

moradores da localidade comentavam no final de 2006 que um novo posto de saúde 

estava começando a ser construído. 

A cidade abriga 140 indústrias de transformação, que proporcionam 2.917 

postos de trabalho. São quatro agências bancárias e um hospital sem internação, o 

que dificulta a vida das pobres mulheres residentes na periferia da cidade, que para 

                                                
45 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. www.ibge.gov.br. Acesso em: 09/02/2006. 
46  www.seade.gov.br/produtos/pibmun/tab_2004.htm. Acesso em: 06/02/2007. 
47 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. www.ibge.gov.br. Acesso em: 09/2/2006  
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internar os filhos precisam recorrer aos serviços médicos de municípios vizinhos. 

�Quando alguém cai doente tem que ir até Caucaia do Alto � bairro de Cotia � após 

esperar por condução por uma hora e meia�
48, relata a caseira Flávia.   

As indústrias são basicamente do segmento têxtil, fabricantes de vacinas para 

animais, de condutores elétricos, de equipamentos para energia solar e indústria de 

móveis para banheiros. O comércio é diversificado e os Bancos instalados no 

município são em número de cinco. 

Segundo a prefeitura49, sua população é 100% urbana e a taxa de 

crescimento do município entre 2000 e 2005 foi de 6,12%. O orçamento da cidade 

paulista chegou a R$ 38 milhões em 2005. Vargem Grande faz parte do cinturão 

verde de São Paulo A cidade produz hortaliças, flores, legumes, milho e plantas 

ornamentais em 40 propriedades.  

O município foi emancipado política e administrativamente de Cotia em 1981. 

A partir de 1963 torna-se um distrito do município vizinho. Ele faz divisa com Cotia, 

Itapevi, Ibiúna e São Roque.  Vargem Grande é servida pela Rodovia Raposo 

Tavares (SP 270), que corta seu centro, a Rodovia Castelo Branco (via São Roque e 

Itapevi), a rodovia Régis Bittencourt (via Embu) e a rodovia Bunjiro Nakao. 

O centro de Vargem Grande ocupa terras que pertenceram a Francisco 

Vieira. A família Mathias Maciel de Almeida desalojada da região do bairro da Graça 

� hoje Morro Grande de Cotia �, onde iria ser construída uma represa comprou as 

terras de Francisco Vieira. Lá este se estabeleceu com seu genro Valêncio Soares 

Rodrigues e com os companheiros nhô Nardo (Leonardo Soares Rodrigues), nhô 

Juca (José Manoel de Oliveira), André Vieira de Godoy e Joaquim Soares 

Rodrigues, figuras ilustres do município.  Mathias Maciel lutou pela fundação de uma 

escola. As várzeas da região eram propícias ao cultivo de cereais e hortaliças, 

compondo a base para o crescimento de Vargem Grande Paulista. 

Depois da descrição sócio-econômica de Vargem Grande Paulista, por meio 

de informações obtidas no site do IBGE e através da assessoria de imprensa da 

prefeitura local, o Tijuco Preto, bairro onde já residiram muitas das caseiras 

entrevistadas, será observado mais detidamente. A maioria das informações 

                                                
48 Flávia, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Agreste, 4/03/2006. 
49 Informações enviadas pela Prefeitura de Vargem Grande Paulista (assessoria de comunicação), via 

e-mail, em julho/2007. 



contidas na próxima seção resultou da observação de campo e muitos dados foram 

recolhidos em entrevistas com moradores locais. 

 

1.3.1 - Tijuco Preto: ilha desigual 

O Tijuco Preto mais parece uma ilha (Anexos 4 e 5). O bairro com um 

comércio popular e casas simples é cercado de condomínios horizontais de classe 

média
50 e chácaras de veraneio por todos os lados. Nessas chácaras e 

condomínios, em geral, residem os caseiros e suas famílias. Roque Boucault � 

morador antigo do bairro e corretor de imóveis � relata que ao longo da estrada de 

Caucaia são mais de trinta condomínios (Anexo 10.8): 

 

O bairro acaba sendo grande. Tem o centrinho onde está o comércio e diversos 

condomínios. Agora ao lado deles, ao lado mesmo, há as vilinhas mesmo além de 

loteamentos abertos, como o Marco Pólo e o Tijuco Preto, lugares onde mora a 

população de baixa renda, a mão-de-obra mais desqualificada e essa convivência onde 

se nota a divergência entre os moradores dos condomínios e os (demais) moradores.51      

 

O bairro fica no quilômetro 39 da Rodovia Raposo Tavares, na Estrada de 

Caucaia do Alto, altura do número 3.088.  As ruas planas
52 têm um comércio 

incipiente e popular, que atende a ricos e pobres que por lá circulam.  

Esse pequeno núcleo comercial agora começa a se encorpar. Ali fica o 

comércio principal do bairro e os prestadores de serviços, como cabeleireiros, 

barbeiros etc. A maior parte desse varejo popular está instalada ao longo da estrada 

de Caucaia do Alto (a partir do número 3.088),  principal rua comercial do bairro,  

obrigando os moradores a atravessarem a estrada para fazer compras.  �Tem algum 

atendimento voltado mais para o pessoal dos condomínios mesmo�
53, diz Roque 

Boucault. 

                                                
50 Condomínios fechados ou verdadeiros bairros de classe média cercados por altos muros, muitos até 

com cercas eletrificadas e arame farpado e dotados de segurança privada. As caseiras, objeto do 

presente estudo, residem nesses bairros. 
51 Roque Boucault, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácaras Rincão, Tijuco Preto, 

01/07/2006. 
52 A cidade de Vargem Grande fica numa extensa planície. 
53 Roque Boucault, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácaras Rincão, Tijuco Preto, 

01/07/2006. 



Nos últimos cinco anos, o distrito ganhou um grande supermercado, o São 

Francisco, com suas lojinhas satélites � cabeleireiro, podólogo, papelaria, 

lanchonete, locadora de DVDs  e loja de roupas � nos moldes de um shopping 

center popular. Foi inaugurada também uma loja de alimentos mais sofisticada, o 

Sacolão Saúde, para atender aos proprietários de chácaras. 

Complementam esse comércio popular uma farmácia, veterinário e casa de 

ração. Há ainda várias vendinhas e barzinhos populares, cabeleireiros, bazares, 

lojas de autopeças e de material de construção e madeireiras. 

 As professoras Samanta e Inês 
54 queixam-se da falta de uma farmácia 24 

horas. O bairro, segundo elas, sofre com a carência de um consultório médico e 

dentário privado. Faltam ainda serviços comerciais básicos como uma feira livre.  

Duas outras ruas importantes cruzam o bairro, a São Paulo das Missões, 

onde estão instaladas igrejas, escolas, posto de saúde e centro de referência e a 

Estrada Ministro Ouro Branco, que abriga o campo de futebol, as escolas 

fundamentais e de educação infantil e algumas empresas, entre elas depósitos de 

madeiras. No final da rua, fica uma antiga mineradora de caulim, hoje desativada. 

Mas o bairro do Tijuco Preto não possui nenhuma agência bancária. Outros 

serviços essenciais como agência dos correios, casa lotérica, posto telefônico e 

posto policial também não existem por lá. �O Tijuco Preto possuía posto policial e 

casa lotérica há uns seis anos atrás, hoje que precisamos não temos�, resume uma 

comerciante do bairro55.   

Somente dois caixas eletrônicos são operados no interior do Supermercado 

São Francisco.  Os funcionários públicos da localidade só podem receber o salário 

em Cotia, cidade que tem uma agência do Banco responsável até 2006 pelo 

pagamento dessa categoria profissional. Vargem Grande Paulista contava apenas 

com um posto bancário dessa empresa.  

Separadas por muros  - As empoeiradas e tristes ruas do Tijuco Preto 

terminam em condomínios de classe média como o Granja Cristina (Anexo 10.9). 

                                                
54 Ambas da escola estadual de primeiro e segundo grau do Tijuco Preto. Elas preferiram não gravar a 

entrevista que foi apenas anotada. Samanta e Inês, depoimento concedido à autora, caderno de notas, 

Tijuco Preto, 2/09/2006. Os nomes das professoras são fictícios, com o objetivo de preservar suas 

identidades. 
55 Comerciante do Tijuco Preto não identificada por questão de segurança, depoimento concedido à 

autora, caderno de notas, Tijuco Preto, 15/07/2006. 



Este condomínio fica no final da mais tradicional rua do bairro, a São Paulo das 

Missões. O loteamento que gerou o bairro também é o São Paulo das Missões.   

Colado à escola de educação fundamental, na rua Mineração Ouro Branco, fica o 

condomínio Haras MJM Residence. São 100 lotes de 360 metros quadrados cada 

um deles. Esse loteamento se formou no bairro nos últimos quatro ou cinco anos. 

Descendo essa estrada mais um pouco, uma série de outros condomínios de classe 

média pode ser observada, como o condomínio Gerardi. 

  Do outro lado da Estrada de Caucaia (ou seja, no município de Cotia), a 

cena se repete. Chácaras de classe média e condomínios fechados, como o 

Chácaras do Rincão, surgem em profusão, lado a lado, com loteamentos populares 

e até pequenas favelas � como o bairro Rolando, na rua Fênix � fruto de invasão de 

terras do governo ou de propriedades particulares.  

Fiz vários contatos com a prefeitura municipal de Vargem Grande Paulista 

com o objetivo de ter dados históricos, demográficos e sociais do bairro. Os 

funcionários contatados forneceram as informações que possuíam, no entanto, elas 

são  pouco significativas. Ainda tentei obter números mais detalhados na biblioteca 

da Fundação Seade, na avenida Cásper Líbero, em São Paulo.  

Os dados demográficos, históricos, econômicos e sociais que recolhi do bairro 

foram conseguidos nas páginas virtuais do IBGE e da Fundação Seade e com a 

prefeitura municipal. Outras informações foram levantadas no trabalho de 

observação de campo e em entrevistas com moradores, antigos ou não.   

No bairro propriamente dito devem residir 15 mil pessoas, avalia Roque 

Boucault56, morador já citado acima. Segundo ele, um experiente corretor de imóveis 

e morador antigo do bairro, existem ao longo da Estrada de Caucaia 30 condomínios 

fechados, 12 deles no Tijuco Preto. Ao lado desse tipo de propriedade, há as vilas e 

os loteamentos abertos, muitos deles irregulares. 

Os caseiros são mais de 3 mil, trabalhando especialmente em chácaras e 

sítios fora de condomínios fechados.  Eles tomam conta da propriedade, fazendo 

também o papel de segurança. Além de cuidar do jardim, soltam os cachorros. Nas 

chácaras de condomínios fechados eles trabalham praticamente como diaristas, 

cuidando da propriedade duas ou três vezes por semana. O corretor Roque critica o 

                                                
56 Roque Boucault, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácaras Rincão, 01/07/2006 



inchaço do bairro, sem qualquer planejamento urbano: �Tem condomínio com 1,5 mil 

lotes e 400 residências prontas. Um exemplo é o condomínio Paysage, mas há 

outros, com 300 e 400 lotes e que estão 70% habitados. Esse crescimento é 

acelerado�57. 

Segundo Roque Boucault, nota-se o surgimento de novas construções nos 

condomínios praticamente todos os dias. O mais grave é o aparecimento de  

loteamentos irregulares,  desprovidos de infra-estrutura  e com expansão 

desordenada: 

 

Não tem um controle da prefeitura. Até no centro do bairro foi aprovado um 

conjunto de casas, 250 casinhas, pequenininhas com dois quartos, sem 
quintal, sem nada, o que vai trazer mais conseqüências para o Tijuco. Essas 

casas vão jogar esgoto no bairro (no córrego que fica no centro do bairro e 

que recebe esgoto sem qualquer tratamento58). Esses moradores � vindos de 
São Paulo e Osasco � vão procurar escola no bairro que são insuficientes. 

Não tem emprego, postinho de saúde, só um postinho de saúde, que funciona 

em condições precárias. Vejo esse crescimento com certa preocupação. 

Junto com esse crescimento virão muitos problemas.59 

 

O córrego, chamado Córrego do Aterrado, divide o bairro ao meio, entre as 

prefeituras de Cotia e de Vargem Grande Paulista. Ele na verdade é outro problema, 

já que nenhuma das duas prefeituras quer se responsabilizar pelo córrego, avalia o 

corretor de Vargem Grande.  

Em sua opinião, a situação só tende a piorar. Com infra-estrutura precária, o 

bairro acaba de ganhar 250 casas (já mencionadas) de dois dormitórios, em projeto 

financiado pela Caixa Econômica Federal. Com isso, mais de mil novos moradores, 

no mínimo, passarão a residir no Tijuco Preto. 

É uma população de baixa renda que aproveitou o financiamento da Caixa 

Econômica Federal. E também vão precisar de serviços básicos como educação, 

saúde e lazer. Só quem ganha com o inchaço do bairro são os trabalhadores da 

construção civil, como pedreiros, eletricistas, encanadores que estão todos 

                                                
57 Roque Boucault, depoimento concedido à autora, caderno de notas Chácaras Rincão, Tijuco Preto, 

01/07/2006. 
58 Comentário da autora do trabalho que vai tratar disso mais adiante. 
59 Roque Boucault, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácaras Rincão, Tijuco Preto, 

01/07/2006. 



ocupados e suas esposas e filhas jovens que no futuro poderão trabalhar nessas 

casas.60 

 Nas casas simples do bairro moram os funcionários e os proprietários de 

pequenos estabelecimentos comerciais. Quase que impedindo ou sufocando o 

crescimento do Tijuco estão os condomínios. Alguns começam no final das ruas 

estreitas do bairro, como o Granja Cristina, o Hara MJM Residence e o Gerardi.  

As caseiras moram nos condomínios fechados em casas simples destinadas 

à família dos trabalhadores, dividindo o quintal com seus patrões. Mas quando 

conseguem fazer um �pé-de-meia�, elas compram terrenos a prestação nos 

loteamentos populares para construir aos poucos a tão sonhada casa própria. Nas 

proximidades dos condomínios do município há bairros populares como o Tijuco 

Preto, o Parque Agreste e o Marco Pólo, além de favelas, como a do  bairro Rolando 

na rua Fênix, nas imediações da Estrada das Mulatas, nos fundos do condomínio 

Chácaras do Rincão, já no município de Cotia.  

Clotilde, por exemplo, tem um lote em um bairro popular de Vargem Grande 

Paulista. Para ela, essa compra reflete a vida melhor que ela vem levando após a 

conversão, tema que será abordado com detalhes no capítulo três. A caseira está 

construindo uma casa para o filho casado e outra para sua família: �Minha vida hoje 

é diferente. Creio que tudo é bênção. Vou construir uma casa�.
61 

 Outro problema que �amarra� a vida do Tijuco Preto é a falta de identidade do 

bairro. Ele está dividido ao meio pela Estrada de Caucaia (Anexo 10.10). Do lado 

direito de quem chega de São Paulo por essa estrada � sentido São Paulo - Caucaia 

do Alto � a partir do canteiro central a administração é da prefeitura de Vargem 

Grande Paulista que, apesar dos problemas apontados, oferece alguma infra-

estrutura aos moradores em termos de saúde e educação. 

Já do lado esquerdo, sentido São Paulo - Caucaia do Alto, a partir do canteiro 

central da 62 Estrada de Caucaia (altura do número 3.080) a administração é do 

município de Cotia, que simplesmente ignora o bairro popular. Não há escolas 

                                                
60 Roque Boucault, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácaras do Rincão, Tijuco 

Preto, 01/07/06.  
61 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 03/03/2005. 
62  O subdistrito de Caucaia do Alto, que fica depois do bairro Parque Agreste, pertence ao município de 

Cotia. 



municipais ou postos de saúde para atender caseiros e demais moradores que 

residem na parte de baixo do bairro (ou à esquerda da Estrada de Caucaia). As 

crianças caminham horas para chegar ao centro do bairro e freqüentar a escola, que 

ficam na área administrada por Vargem Grande Paulista. Outros serviços também 

inexistem, como os de saúde e em algumas áreas nem sequer há energia elétrica. A 

professora Samanta relata algumas dessas dificuldades enfrentadas pela população 

local: 

 

O posto de saúde do Tijuco não pode atender os que vêm do lado de lá da 

Estrada de Caucaia. Há 37 anos, os moradores da Estrada das Mulatas 
continuam convivendo com a falta de asfalto, água encanada e iluminação. 

Nem mesmo uma padaria existe por lá. 
63 

 

Roque Boucault conta que a população local inicia um processo de 

organização por conta dos esforços em regularizar os loteamentos com problemas.  

 

A organização da população é um fato novo. Há uns cinco anos os próprios 

moradores passaram a se organizar e resolver seus próprios problemas. 

Enquanto a população de classe média investiu � rateando recursos privados � 
em portarias, fechando os condomínios, serviço de limpeza, água e iluminação 

pública, os moradores dos loteamentos populares passaram a exigir e 

incomodar os poderes públicos. 
64 

 

Essas ações vêm contribuindo para melhorar a vida do Tijuco Preto e 

cercanias. Mas a região ainda carece de melhor atendimento médico, dentário, 

educacional, lazer e ambiental. Na seção abaixo transcrevo um pouco a história do 

bairro, recolhida em entrevistas e conversas com moradores, já que a própria 

municipalidade não tem dados oficiais sobre o surgimento e crescimento do Tijuco 

Preto. Existem apenas registros orais de moradores, aqui transcritos. 
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1.3.2 - História do Tijuco e os pioneiros 

 A família Pires de Oliveira está nas cercanias do Tijuco há quatro gerações, 

segundo relato de Roque Boucault integrante do clã. Eles, os Pires de Oliveira, 

residiam no bairro das Pedras, praticamente ligado ao Tijuco. Essa localidade antes 

era conhecida como bairro Capitão Jerônimo e compreende uma extensa área que 

vai da rodovia Raposo Tavares até o distrito de Caucaia do Alto, município de Cotia, 

compreendendo dez quilômetros de extensão.  

Região agrícola, até hoje integrante do cinturão verde de São Paulo, era 

formada por pequenas propriedades, onde se plantavam batata e uva. Roque 

Boucault relembra a história de sua família: 

 

Meus antepassados (os avós) eram agricultores. Fazem parte das famílias 

fundadoras de Cotia. Em associação com os japoneses, fundaram a 

Cooperativa Agrícola de Cotia. Minha avó, depois minha mãe, morava no sítio 

São José � hoje o loteamento Recanto dos Pássaros. Lá se plantava batata, 
tinha uma grande parreira e uma  adega, onde se  produzia vinho.65 

 

Nessa época, a Estrada de Caucaia era apenas uma estradinha de terra. Os 

paulistanos já usavam a região como rota de fuga das agruras da cidade grande. 

Mas à medida que São Paulo se agigantou esse processo se acelerou. Segundo 

Boucault, dois fatores contribuíram para transformar o Tijuco Preto e bairros vizinhos 

em chácaras de lazer: a procura por esse tipo de propriedade pelos moradores da 

Capital e o endividamento dos agricultores, que para se livrar dessas pendências 

com os Bancos se uniram a empreendedores imobiliários e lotearam suas terras.      

  Surgem a um só tempo os loteamentos fechados e os populares � estes 

últimos aprovados sem grandes exigências ou irregulares � e com eles desembarca 

a população de baixa renda expulsa da periferia de São Paulo e Osasco. Como 

resultado dos loteamentos populares pululam os bairros sem infra-estrutura, onde as 

pessoas vivem sem o mínimo indispensável, ou seja, sem água encanada, esgoto, 

energia elétrica, escola e hospitais. 
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Uma comerciante do bairro, que prefere não se identificar por medo da 

violência local, completa o relato de Boucault.
66 Segundo ela, o crescimento se 

acelerou quando a prefeitura de Cotia � o distrito de Vargem Grande Paulista 

pertenceu ao município de Cotia até 1981 � incentivou os loteamentos populares, 

oferecendo material de construção para quem comprasse pequenos lotes no  

Parque Agreste67. Isso trouxe gente simples para a região. 

O Tijuco Preto surgiu assim. No centrinho só existia o mercadinho São 

Francisco, do seu Vítor e da dona Maria. Mercadinho, estradinha de terra e o 

loteamento clandestino. E foram desmembrando de qualquer jeito os terrenos. 

O caseiro Manoel, que mora na região há 29 anos, e trabalha desde os 13 

anos nessa atividade relembra que muito pequeno ainda ia a pé das chácaras da 

antiga fazenda do Rincão (hoje condomínio Chácaras Rincão), onde seu pai e mãe 

trabalhavam � como caseiros �  até o Tijuco Preto para estudar. Ele caminhava até 

a escola, onde hoje existe o bairro, sob chuva e sol, levando apenas um embornal68 

confeccionado de sacos de arroz e barbante. Manoel continua o relato: �Por aqui 

não havia estrada. Era apenas um caminho de terra batida. Não havia luz elétrica. E 

o bairro contava apenas com uma vendinha, o São Francisco
69, até hoje  conduzida 

pela mesma família�.
70 

A professora da rede estadual Samanta, de 44 anos, e moradora no bairro 

desde 1969, que preferiu não gravar a entrevista, completa o relato de Manoel: 

 

 Em 1969, quando minha família foi morar na Estrada das Mulatas, eu vinha de 
lá até aqui para fazer o primeiro grau. Todos os dias, eu caminhava, sob sol e 

chuva, mais de uma hora e meia para chegar à escola.O pior era na época de 

geada. Hoje, mais de trinta anos depois, isso continua acontecendo. Os alunos, 
muitos deles filhos de caseiros, vêm do final da Estrada das Mulatas, do bairro 
Rolando, onde fica a rua Fênix � pequena favela nas proximidades de uma 
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reserva florestal da Sabesp � para estudar no centro do bairro. Lá até hoje não 

tem uma escola, um posto de saúde. 71 

 

O Tijuco Preto cresceu. Recebeu novos moradores, novos serviços públicos, 

estabelecimentos comerciais, indústrias e igrejas. Continua sem uma única área 

verde pública ou praça. 

 

1.3.3 - Escolas e serviços públicos 

 O Tijuco Preto tem três escolas municipais e uma estadual (Anexo 10.11). Os 

três estabelecimentos de ensino municipal são: a Emei Paulino Silva, de educação 

infantil, a Emef do Tijuco Preto, de educação fundamental e a Emeief Maria da 

Penha Domingues, de educação infantil e fundamental, todas na estrada Mineração 

Ouro Branco.72 Há uma biblioteca pública municipal
73 e a escola municipal de 

música. 

O bairro conta também com escolas de classe média como o Espaço Verde 

Rousseau, na estrada das Mulatas, o minimaternal Monte Sinai, no quilômetro 39 da 

rodovia Raposo Tavares. Roque Boucault reforça essa diferenciação, lembrando 

que quem tem R$ 300,00 por mês pode pagar uma escola de qualidade para os 

filhos, o que não é o caso das famílias dos caseiros, reforçando a sensação de 

linhas divisórias. No geral, a população de maior poder aquisitivo matricula os filhos 

em escolas mais renomadas que existem ao longo da rodovia Raposo Tavares, 

como Colégio Rio Branco, Colégio Madre Iva na saída de Cotia, Escola da Vila e 

outras existentes na região.  

As caseiras Clotilde e Flávia não se queixam da qualidade da escola. Apenas 

lamentavam a distância e as dificuldades para levar os filhos das chácaras distantes 

até as escolas de primeiro e segundo grau. �Mas nunca consegui colocar minhas 

filhas na creche. Elas entraram direto no prezinho�, lamenta Flávia. 
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Para Maria Beatriz Lisboa Guimarães, a situação de pobreza entre as 

crianças
74 é agravada pela insuficiência do número de creches, contribuindo para 

aumentar o peso da maternidade sobre a mulher trabalhadora.75 

O bairro-dormitório também conta com uma escola estadual com ensino 

fundamental e médio, a Paulo Soares da Silva, que atende 780 alunos. Essa escola 

já comemorou trinta anos e teve pelo menos quinze diretores diferentes. Inicialmente 

funcionou num casarão na Estrada de Caucaia. Hoje está instalada na principal rua 

do bairro, a São Paulo das Missões. 

Ao longo da rua São Paulo das Missões, a mais importante do bairro, onde 

está a maioria das igrejas � a católica, a Adventista do Sétimo Dia, a Renascer em 

Cristo, a Deus é Amor, a Igreja Pentecostal Jesus é Amor e a Comunidade Cristã 

Boas Novas -, há também um centro de referência de assistência social (Anexo 

10.12). Nesse local, funcionam diversos serviços e programas públicos voltados ao 

atendimento da população local, entre eles a Ação Jovem, Alimentação, o 

atendimento psicossocial e ao idoso, a Casa de Brinquedos, o Centro de 

Atendimento Profissional, Descobrindo o Mundo da Leitura, uma padaria artesanal, o 

renda cidadã, Unipão e o Viva Leite. 

Os serviços de saúde são escassos no Tijuco Preto, obrigando os moradores  

irem a Cotia, ou até a Capital. No bairro há apenas um posto de saúde bastante 

acanhado e um posto odontológico municipal, com atendimento das 7 às 17 horas, 

nos dias úteis (Anexo 10.13). Hospital e pronto-socorro, os moradores vão encontrar 

em Cotia ou em Vargem Grande Paulista. 

Em Vargem Grande, o único hospital existente não interna os pacientes. 

Flávia precisou no final de fevereiro de 2006 internar o filho que apresentava 

sintomas de uma infecção intestinal. O garoto de 9 anos ficou hospitalizado num 

estabelecimento localizado no bairro Portão, em Cotia.  Flávia  lamenta: �No Tijuco, 

no Marco Pólo, o maior problema é a falta de um pronto-socorro que atendesse 24 
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horas. Quando alguém cai doente, tem que ir para Caucaia. Após uma hora e meia 

de espera no ponto de ônibus�.
76 

Resultado: a maioria, quando os filhos adoecem, precisa procurar os serviços 

de saúde da prefeitura de Cotia ou de Vargem Grande Paulista. Mas nem sempre as 

caseiras batiam na porta certa e muitas vezes não conseguiam o atendimento. Os 

que moram no Tijuco Preto, mas na área do bairro que fica do lado pertencente à 

Cotia, não podem ser atendidos em Vargem Grande. Essa divisão administrativa e 

geopolítica nem sempre é compreendida pela população de caseiros, em geral 

formada por gente simples. 

 �É atendido em Vargem Grande Paulista só quando encaminhado pelo posto 

de saúde do Tijuco Preto. Caso contrário, a criança não podia passar pelo médico 

em Vargem Grande�77, relata Flávia.  E muitas vezes as caseiras buscam socorro 

médico para seus filhos ou para elas próprias no posto de saúde de Caucaia do 

Alto78, que pertence ao município de Cotia, dificultando o atendimento hospitalar em 

Vargem Grande Paulista por conta da burocracia administrativa. 

 Cláudia Patara Saraceni, em sua dissertação, diz que o  Serviço de Saúde de 

Vargem Grande Paulista apresentava pequena complexidade. �Era constituído por 

uma unidade central de atendimento primário, com pronto socorro e ambulatório de 

especialidades e 4 unidades periféricas de atendimento básico�.
79 Uma dessas 

unidades periféricas está no bairro do Tijuco Preto.  

 O corretor Roque Boucault reconhece a precariedade dos 

serviços de saúde: 

 

A saúde também está precária. Só tem o hospital de Cotia, que funciona muito 
mal. Mal-administrado. Ele não é estadual. A prefeitura tinha que investir uma 

quantia (x) por mês e não investe. A Escola Paulista de Medicina havia se 

incumbido de administrá-lo e já abandonou. Tem uma infiltração política. O 

atendimento é muito ruim. Justamente lá é que vão os caseiros, pessoas que 

não têm um plano de saúde. O prefeito (de Cotia) anterior, o doutor Airton 

Ferreira, médico que se candidatou e conseguiu ser prefeito prometendo que ia 
                                                
76 Flávia, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Agreste, Vargem Grande Paulista, 

04/ 03/2006. 
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moralizar a saúde. Entretanto, ele piorou o serviço, desativando todo o sistema 

de saúde do município. Ele construiu um centro de saúde próprio e começou a 

vender planos de saúde populares, então a saúde está bem abandonada. Ele 

criou um plano de saúde e um centro médio para faturar em cima desses 
caseiros.80 

 

Portanto, o hospital de Cotia acabou sendo desestruturado no jogo político. 

Essa unidade hospitalar era o mais próxima para os caseiros residentes no Tijuco 

Preto. Normalmente o hospital de Cotia, uma fundação, era utilizado por essas 

famílias, como relata Pâmela, que no final da gravidez precisava ir de dois em dois 

dias até Cotia, para ter um acompanhamento mais constante do médico. Segundo 

seu relato, os próprios médicos do posto do bairro São Judas recomendam a ida à 

cidade vizinha. A jovem mãe fala das recomendações do obstetra que a atendeu: 

 

E nem eu teria vontade também de ir pra aí (Vargem Grande). Sabe por quê? 

As mulheres gestantes que vão pra aí ganhar nenê, os nenês costumam 

morrer. Por isso, os médicos do São Judas aqui orientam quando chega o final 

da gestação, para ir de dois em dois dias pra Cotia. Com isso, não precisamos 

acabar no pronto socorro e acontecer isso.81 

 

Outros caseiros procuram a Santa Casa de São Roque, que fica distante do 

Tijuco Preto cerca de trinta quilômetros, dificultando mais ainda o acesso. Em casos 

de doenças mais graves, como o câncer que acometeu o marido da caseira Flávia o 

recurso único é ir ao Hospital das Clínicas. Nesse caso, as prefeituras � de Vargem 

Grande e Cotia - disponibilizam ambulâncias para a população. 

A jovem Pâmela relata seu calvário para conseguir uma ambulância na hora de 

ter o nenê: 

 

Minha sogra telefonou para chamar a ambulância e eles (o serviço de saúde) 

não atenderam ao telefone. Chamava, chamava o telefone e ninguém atendia. 

Minha bolsa havia estourado em casa e a solução foi apelar para uma 

irmãzinha da igreja. 82 
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  Flávia completa a queixa relembrando o sofrimento que era levar seu 

marido, caseiro no Tijuco, e acometido de câncer até o Hospital das Clínicas em São 

Paulo: �Tinha que chamar a ambulância. Às vezes, o veículo não vinha. Tinha que 

ficar esperando no meio da rua de madrugada. Ficava difícil�
83. 

Outro problema do bairro: a falta de saneamento. O serviço de esgoto atende 

apenas a 40% da população de Vargem Grande Paulista, município sede do Tijuco 

Preto, abaixo da média brasileira
84 que está em 65,9%, segundo dados da Síntese 

de Indicadores Sociais de 2005 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no capítulo Domicílio
85. (Anexo 10.14)  

E o abastecimento de água realizado pela Sabesp � companhia estadual de 

abastecimento de água � serve 60% do município, conforme informação da 

prefeitura de Vargem Grande Paulista. Segundo dados da Síntese de Indicadores 

Sociais de 2005 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os serviços 

públicos de abastecimento de água por rede geral de abastecimento e canalização 

interna atendem a 90,4% dos domicílios urbanos brasileiros. 

Já a coleta de lixo, conforme a prefeitura local, é feita em 100% da cidade e a 

rede elétrica está instalada em 90% de Vargem Grande Paulista. Nacionalmente, a 

Síntese de Indicadores Sociais do IBGE diz que praticamente a totalidade das casas 

brasileiras tem energia elétrica.  

Faltam creches, serviço de saúde e outros benefícios para a população pobre 

do local. Mas enquanto isso um serviço cresce em progressão geométrica no 

pequeno Tijuco Preto. São as igrejas, em especial as pentecostais
86.  

Na seção seguinte, o trabalho retrata, de forma breve, a demografia do Tijuco, 

com dados fornecidos por moradores, já que a própria prefeitura de Vargem Grande 

não possui esses números. 
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1.3.4 - A renda da população do Tijuco Preto 

Dados estatísticos do IBGE � cidades mostram que o município de Vargem 

Grande Paulista, no qual está inserido o Tijuco Preto, emprega trabalhadores na 

agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal; nas indústrias extrativas, na 

indústria de transformação; na produção e distribuição de eletricidade; na construção 

civil, no comércio; no alojamento e armazenagem; intermediação financeira; na 

atividade imobiliária; na administração pública, defesa e seguridade social; saúde e 

serviços sociais e outros serviços sociais e pessoais. 

 Indústria de transformação, comércio e as atividades imobiliárias são os 

segmentos que mais empregam na cidade. 

Segundo informações da prefeitura do município-sede, apesar da população 

local ser praticamente 100% urbana, a cidade conta com cerca de 40 propriedades 

rurais, fazendo parte do cinturão verde que abastece São Paulo. São produzidos 

nessas propriedades flores, hortaliças, legumes, milhos e plantas ornamentais.  

O censo realizado pela Faculdade de Saúde Pública para identificar o perfil 

demográfico do bairro entre 1994 e agosto de 1995 revelou que cerca de 70% da 

população do município recebia até três salários mínimos, portanto perto da linha de 

pobreza definida por Hélio Jaguaribe
87. 

Os proprietários das chácaras costumam pagar entre um e dois salários 

mínimos aos caseiros. Na maioria das vezes, as esposas exercem a função em 

parceria com o marido, com direito a um salário mínimo também, ajudando no 

trabalho doméstico na casa do patrão. 

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais de 2005 do IBGE, os empregados 

sem carteira e os trabalhadores domésticos são as categorias cujas maiores 

proporções de trabalhadores vivem com um rendimento familiar de até meio salário 

mínimo per capita. Considerando que as caseiras se inserem na categoria de 

trabalhadores domésticos, nos leva a entender que estas estão nessa faixa salarial.  

O estudo do IBGE mostra também que o homem ganha sempre mais que a 

mulher em todas as categorias. O rendimento médio das mulheres era mais próximo 

                                                
87 Cecília Loreto MARIZ, Coping with poverty, passim. 



ao rendimento dos homens na categoria dos empregados sem carteira assinada, 

representando 93,9% do salário masculino, enquanto a distância era maior nos 

trabalhadores por conta própria (64.6%). 

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), o total da população 

ocupada é estimado em 8.502.399 e os trabalhadores domésticos são 8% desse 

total. Na agricultura atuam apenas 0,8% da população, seguido pela construção com 

6,2%, outras atividades, com 14,2%, indústria com 19,8%, comércio e reparação, 

com 20,6% e serviços  com 38,3% Entre a população economicamente ativa na 

RMSP, as mulheres representam 52,6% do total As mulheres ocupadas na região 

são 3.731.228 e 17,2% exerciam a função de trabalhadores domésticos.
88 

Os trabalhadores domésticos que recebem entre meio salário mínimo e até 

mais de dois salários mínimos � que se supõe sejam os casos das caseiras � na 

RMSP são 17,1% e 11% da população ocupada na região respectivamente. O 

rendimento médio mensal dos trabalhadores domésticos na RMSP, conforme revela 

a Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE, é de R$ 479,20, a mais baixa entre 

todas as categorias.89 

Considerando homens e mulheres, a Síntese do IBGE revela que os homens 

que trabalham como empregados domésticos no Sudeste têm salário superior ao 

das mulheres. Enquanto estas recebem R$ 363,30 por mês, os homens exercendo o 

mesmo tipo de função ganham R$ 487,80 por mês. 
90  

A caseira Clotilde e seu marido João, como já mencionei antes, recebem 

salário mensal de R$ 950,00. Segundo ela, as famílias de caseiros da região têm 

salário médio entre R$ 450,00 e R$ 480,00. 

O caseiro Manoel tem um rendimento médio mensal da ordem de R$ 1,2 mil 

reais. Mas para tanto ele exerce a função como caseiro efetivo de uma família, cuida 

de mais quatro propriedades e ainda faz �bicos�
91 na construção civil. 

Ainda vou tratar nesse capítulo das igrejas existentes no Tijuco Preto. O lazer, 

as áreas verdes, e os serviços básicos são escassos no bairro. Mas igrejas há em 

profusão.  

                                                
88 Dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE itens 3.8, 3.12, 3.2 e 3.8. 
89 Ver tabela 3.13 do estudo citado na nota anterior. 
90 Ver tabela 3.14 do estudo citado.  
91 Trabalho temporário sem qualquer vínculo empregatício. 



 

1.3.5 - Tijuco Preto: bairro pentecostal 

Lá no bairro são encontradas praticamente muitas das denominações 

pentecostais e neopentecostais existentes no Brasil. A igreja Renascer em Cristo se  

instalou na pequena localidade no dia 30 de setembro de 2004, dois dias antes da 

minha primeira visita ao bairro para o trabalho de pesquisa de campo (Anexo 10.15). 

A Assembléia de Deus � Ministério Belém e Congregação Cristã do Brasil são as 

pentecostais mais antigas no bairro (Anexo 10.16). A Congregação Cristã se instalou 

por lá há 40 anos.  

No Tijuco ainda há templos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus é Amor,  

Comunidade Cristã das Boas Novas e Igreja Evangélica Pentecostal � setor 3 Cotia, 

na estrada das Mulatas.Completam a lista a católica São Patrício e Nossa Senhora 

Aparecida, a primeira a se instalar no bairro, além de uma pequena capela particular 

construída no número 230 da estrada Ministro Ouro Branco. (Anexo 10.17 a 10.21) 

O município abriga a sede nacional do Templo das Testemunhas de Jeová, que fica 

relativamente próximo ao Tijuco Preto. 

A Renascer, que nas grandes cidades costuma atrair multidões, por lá chegou 

tímida se instalando numa casa modesta. O templo da Assembléia de Deus, que 

habitualmente tem um modelo padrão, ainda está em construção, apesar de ser tão 

antigo quanto a sede da Congregação Cristã.   

Outras denominações � como Deus é Amor e Jesus é Amor - ocupam 

modestos salões alugados, em geral de apenas uma porta de ferro.  A exceção no 

Tijuco Preto é a denominação Adventista do Sétimo Dia, que tem um templo mais 

suntuoso. O templo da Congregação Cristã é pequeno, mas muito bem-cuidado.  

Acabou de desembarcar por lá também a Igreja Pentecostal �Jesus é Amor� 

(Anexo 10.22)  que fica ao lado da loja de produtos religiosos. No dia 15 de julho de 

2006, uma nova visita ao bairro e outra igreja com menos de dois meses de vida, o 

Ministério da Palavra Comunhão em Cristo.  A nova denominação religiosa ocupa 

um modesto barracão, dividindo o quintal com uma oficina de funilaria e pintura. 
92 

(Anexo 10.23)  

                                                
92 Ver fotos nos anexos. 



A chegada dessas novas denominações � considerando o tamanho do bairro 

e a pobreza � praticamente acontece no ritmo verificado pelo Censo Institucional 

Evangélico CIN 1992, realizado por R.C. Fernandes, que revelou que na região 

metropolitana do Rio Janeiro a cada dois dias uma igreja Protestante abria as 

portas.93 Um indicativo desse aumento da população pentecostal no bairro é a faixa 

anunciando a venda de ternos, roupa que compõe a indumentária do homem crente. 

(Anexo 10.24) 

Aparentemente, não vemos os terreiros de Umbanda, Candomblé, ou de 

religiões afro-brasileiras. Informações de moradores, que preferem calar-se diante 

das perguntas da pesquisadora, revelam que por lá existe uma tal de dona Ema, que 

costuma bater tambor. Ponto:  o assunto termina aí, sem mais explicações. 

Dona Ema se declara uma católica praticante. É comerciante antiga no bairro, 

comercializa material de construção, gás e outras miudezas, entre as quais bebidas 

alcoólicas. Ela mantém numa sala de sua casa, que fica nos fundos de seu 

estabelecimento,  um pequeno comércio de �artigos religiosos� como prefere defini-

los. �Há produtos de umbanda e católicos também�, conta.
94 

Dona Ema costuma preparar comida de santo por encomenda. Faz a comida 

de orixás, de baiano, de caboclo e de marinheiro. No dia da visita da pesquisadora 

cozinhava para caboclos. �Meu irmão é pai de santo há 35 anos�, relatou. Segundo a 

comerciante, nenhum terreiro funciona no Tijuco Preto. E diz mais: 

 

Só tem terreiro no Parque Agreste � outro loteamento popular da vizinhança. 

Aqui há muitos macumbeiros. Todos entram na loja sorrateiramente para 

comprar. Aqui, 90% da população é crente, mas fora do dia do culto muitos 

freqüentam o terreiro.95 

 

Dados do IBGE de 1990 confirmam essa duplicidade religiosa, com 5,85% 

dos católicos e 21% dos espíritas afro-brasileiros revelam participar de mais de uma 

religião. Mariz informa que na periferia do Recife 11% dos católicos freqüentavam os 

                                                
93 Cecília Loreto MARIZ, Coping with Poverty, p. 1. 
94 Caderno de notas, Tijuco Preto, 19/08/2006. 
95 Dona Ema, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Tijuco Preto, 19/08/2006. 



cultos afro-brasileiros. Essa bricolagem religiosa é inquestionável quando se observa 

que grande proporção de católicos acredita na reencarnação.
96 

O marido de Dona Ema, o comerciante Joaquim, de 73 anos, deixou o 

pentecostalismo e voltou para a religião católica, que havia abandonado na 

mocidade, conta sua história nesse rico painel religioso que é o Tijuco Preto: 

 

Fui por 42 anos da Congregação Cristã do Brasil. Nesse tempo todo ensinei 

música aos jovens. Deixei porque o pastor era vigarista e queria me explorar. 
Um dia me recusei a fazer doação de material de meu depósito a ele e este me 

excluiu da igreja.97 

 

Em meio, à força do pentecostalismo no Tijuco Preto e cercanias a Igreja 

Católica local mostra sua face por meio do catolicismo popular com a Romaria ao 

Santuário de Bom Jesus de Pirapora. O catolicismo popular não pode ser tratado 

como um sistema religioso autônomo, ainda que a privatização da religião pareça 

contradizer a dimensão eclesial afirmada pelos concílios e pelos Papas. O que 

chamamos de catolicismo popular é apenas uma redução do sistema religioso 

católico a seus elementos privatizados.
98 

Uma característica importante do catolicismo popular é a relação entre o fiel e 

o santo. Pedro R. Oliveira chama de privatização as relações diretas e pessoais com 

os seres sagrados � no sentido de aliança ou proteção. Essa é marca do sistema 

religioso católico. 
99 

Na festa do Tijuco Preto se vê claramente essa marca. A relação é do povo 

com os santos. Sem a  presença de padres parte a romaria, que já está na 17a 

edição. (Anexo 10.25) 

 

Essa é a romaria dos pobres. Começou com os ricos indo a cavalo. Os 

pobres queriam ir de bicicleta e não foi permitido. Hoje saem três 

modalidades: os que se dirigem ao Santuário do Bom Jesus de Pirapora a pé, 

                                                
96  Cf. Cecília Loreto MARIZ, Coping with Poverty, p.164-165. 
97  Dona Ema, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Tijuco Preto, 19/08/2006. Os nomes 

da comerciante e de seu marido são fictícios. 
98 Cf. Pedro R. OLIVEIRA apud Oneide BOBSIN, Produção religiosa e significação social do 

pentecostalismo a partir de sua prática e representação, p. 100. 
99 Cf. Ibid., p. 100. 



em seguida partem os fiéis de bicicleta e mais tarde os transportados em 

gaiolas.100 

 

O relato101 é da dona de casa Maria Aparecida da Silva, de 38 anos, uma das 

fundadoras da Romaria, e líder da comunidade de Nossa Senhora Aparecida e São 

Patrício. 

O frio intenso da noite do dia 18 de agosto de 2006 não assustou os 

participantes da Romaria, marcada para sair às 22 horas da sexta-feira. Inicialmente, 

vieram os romeiros que iriam percorrer a pé os 60 quilômetros que separam o Tijuco 

Preto de Bom Jesus de Pirapora. A prefeitura de Vargem Grande reconhece as 

romarias como uma das atividades �culturais� mais apreciadas pela população. 

Devagarzinho os fiéis se aproximavam da modesta igrejinha, tal qual suas 

congêneres pentecostais, de portas abertas � apenas nesse dia - para receber os 

romeiros.(Anexo 10.26) O pequeno bairro ganha vida. Os jovens enchem as ruas, as 

pessoas saem às portas das casas com o objetivo de ver a romaria partir. 

Dez horas, jovens � em sua maioria � pré-adolescentes, crianças e idosos 

ocupam timidamente os bancos dos fundos da igreja de Nossa Senhora e São 

Patrício para as preces antes da partida. 
102Maria Aparecida e outra dirigente dão às 

boas-vindas aos romeiros, cantam, rezam um Pai Nosso e uma Ave Maria e os 

abençoam antes da partida. Rojões, recomendações finais do coordenador geral da 

Romaria, Zé Gordo, e os fiéis partem. (Anexo 10.27) 

Um andor de Nossa Senhora Aparecida conduzido por um velho Volkswagen 

laranja abre caminho para os romeiros (Anexo 10.28). Em seguida, vêm um carro de 

som e uma ambulância. Os dois bandeiras103 conduzem os romeiros, um grupo 

pequeno que não ultrapassa as 40 pessoas, que certamente deve crescer ao longo 

das quase 10 horas de caminhada. Todos correm para ver o cortejo passar, entre 

tiros de fogos de artifícios. Em 2005, asseguram os fiéis, presentes à porta da igreja 

para acompanhar a saída, participaram mais de 100 pessoas. 

                                                
100 Jipes rústicos construídos apenas na base, sem a carroceria. 
101 O relato foi feito na noite do dia 19 de agosto de 2006, quando todos assistiam a partida da Romaria. 
102 As fotos, em anexos (Anexo 10.26 a 10.28), que registram a saída da romaria, mostram o interior da 

igreja quase vazio. Na verdade, os romeiros ficaram no fundo do pequeno templo, suponho que por 
timidez e os bancos ficaram vazios.  Alguns ocupam timidamente poucos bancos nos fundos. As fotos 
que não são profissionais praticamente não conseguem registrar a presença do povo. 
103 Fiéis encarregados de levar as bandeiras da romaria 



O menino Jefferson Santos Oliveira, de 13 anos, diz que aceitou o desafio de 

acompanhar a romaria a pé para ver como é. Os romeiros deixam a igreja. O cortejo 

se organiza e  sobe a rua São Paulo das Missões até o final. João Gordo ao 

microfone dá as últimas recomendações e a procissão segue devagar ao som de 

música e rojões.  

O cortejo desce a rua Mineração Ouro Branco, entra na Estrada de Caucaia, 

sentido rodovia Raposo Tavares, e os populares correm até lá para ver os passos 

iniciais da procissão. Os romeiros caminham pela noite fria e escura do Tijuco Preto 

entre fogos de artifícios e músicas. 

Na manhã cinzenta de sábado, dia 19 de agosto de 2006, outros 60 fiéis 

fizeram o mesmo percurso de bicicleta e às 11 horas foi o momento das gaiolas 

partirem para a peregrinação. Cantando, soltando foguetes, os romeiros seguiram 

seu caminho tornando o bairro triste e empoeirado mais alegre e com vida. 

Depois de desvendar a vida simples do Tijuco Preto, bairro que fica a pouco 

menos de uma hora da Capital paulista, o presente estudo tem a intenção de 

mostrar um painel do Pentecostalismo no Brasil e no Tijuco Preto e o fenômeno da 

conversão do catolicismo para o pentecostalismo, bastante significativo entre o povo 

simples que reside nas periferias das grandes cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: Brasil: maior país católico e líder pentecostal 

no mundo 

 

Qual a situação do trânsito religioso no Brasil? Há mudanças no perfil 

religioso da população residente no Estado e no Tijuco Preto? Qual a definição de 

trânsito? 

Ronaldo Almeida e Paula Monteiro chamam de trânsito religioso um macro-

processo de contínua síntese e diferenciação.  Segundo os dois autores, há um 

duplo movimento. De um lado pessoas que circulam por diversas instituições 

religiosas descritas por meio de análises sociológicas e demográficas. De outro, há 

uma metamorfose das práticas e crenças das diversas pertenças religiosas 

reelaboradas num processo de justaposição no tempo e no espaço.
104 

 Nos últimos anos, chama a atenção de muitos pesquisadores das ciências 

sociais e das ciências da religião o intenso trânsito religioso das populações 

especialmente das áreas urbanas, tanto das classes de renda baixa como entre os 

segmentos de renda mais alta. Cerca de um quarto dos brasileiros adultos já se 

transferiu para uma religião diferente daquela na qual nasceu.
105 

Champion frisa que o mundo ocidental é hoje caracterizado pelo refluxo 

contínuo das religiões e por adesões religiosas flexíveis. Ela enxerga duas 

tendências opostas. A primeira fundamentalista
106, ou seja, restrita a uma verdade 

absoluta, tem como marca principal a recusa da modernidade. Essa visão não 

entende a religião como matéria opcional e reafirma de forma incisiva a tradição 

específica de cada religião.
107 

A segunda tendência ligada aos desenvolvimentos contemporâneos da 

modernidade caracteriza-se pela tolerância à pluralidade de visões do mundo e dos 

                                                
104 Cf. Ronaldo ALMEIDA; Paula MONTEIRO, Trânsito Religioso no Brasil. São Paulo em Perspectiva, 
p. 92-101. 
105 Cf. Reginaldo PRANDI, Religião Paga, Conversão e Serviço. In: Reginaldo PRANDI; Antonio Flávio 

PIERUCCI, A realidade social das religiões no Brasil, p. 257. 
106 A autora Françoise CHAMPION, na obra Religiosidade Flutuante, Ecletismos e Sincretismos, usa o 
termo integrismo ao invés de fundamentalismo. 
107 Cf. Françoise CHAMPION, Religiosidade Flutuante, Ecletismos e Sincretismos, In: Jean 
DELUMEAU, As grandes religiões do mundo, p. 705. 



estilos de vida e também por composições a partir de arranjos pessoais, ou como 

costumam dizer muitos sociólogos da religião por uma bricolagem.
108  

Prandi chama a atenção para a facilidade com que qualquer um pode mudar 

de religião hoje �sem que o mundo caia�. O próprio conceito de conversão torna-se 

fraco. A conversão já não é vista mais como uma ruptura radical.
109 Há apenas uma 

mudança no estilo de vida do converso especialmente entre os pentecostais.   

O Brasil, considerado por muito tempo o mais católico dos países, apesar de 

ter ainda uma população majoritariamente católica, vai deixando de ser sinônimo 

apenas do catolicismo. Levantamento do Seminário de Teologia Gordon-Cornwell, 

um dos quatro maiores do Estados Unidos, indica que com 24 milhões de fiéis, o 

Brasil é o maior país pentecostal do mundo. O mesmo estudo estima os fiéis 

católicos brasileiros em 138 milhões de católicos.
110 

Nos últimos anos, o País ganha uma outra característica quando o tema é 

religião: um grande exportador de religiões pentecostais. Ari Pedro Oro chama o 

pentecostalismo brasileiro de transnacional. A Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD), Bola de Neve, a Renascer em Cristo, a Igreja Internacional de Graça de 

Deus estão presentes na América Latina, Europa e em outros continentes. 

A Igreja Deus é Amor, a IURD, Renascer  em Cristo e a Internacional da 

Graça de Deus já se instalaram em  136, 80, 11 e 7 países, respectivamente
111. A 

recém-criada Bola de Neve112 em 2005 já anunciava missões na África do Sul e 

Peru.113 

Esses dados dão uma leve idéia da expansão pentecostal. No Brasil não 

poderia ser diferente. No último censo brasileiro, realizado em 2000, a população 

                                                
108  Cf. Françoise CHAMPION, Religiosidade Flutuante, Ecletismos e Sincretismos, In: Jean 
DELUMEAU, As grandes religiões do mundo, p. 705. 
109 Cf. Reginaldo PRANDI, Religião Paga, Conversão e Serviço. In: Reginaldo PRANDI; Antonio Flávio 
PIERUCCI, A realidade social das religiões no Brasil, p. 261. 
110 Cf. Cíntia ACAYABA, Arcebispo da Paraíba critica novo templo da Universal, Folha S.Paulo. 
111 Cf. Ari Pedro ORO, A presença religiosa brasileira no Exterior: o caso da Igreja Universal do Reino 
de Deus, Estudos Avançados, p.139. 
112 Denominação pentecostal voltada  ao público jovem e que surgiu em 1999 a partir de uma cisão da 

Renascer em Cristo, conforme informações obtidas no sítio da Igreja www.boladeneve. Acesso em: 
23/10/2005. 
113  Cf. Andréia MADEIRA; Ivan BARBOSA; Teresinha MATOS, Bola de Neve: o jovem pentecostalismo. 
Trabalho realizado na disciplina Sociologia da Religião � Novos Movimentos Religiosos, p. 9 (mimeo) 

http://www.boladeneve


brasileira que se declarava evangélica era de 15,41%. Os políticos do Partido dos 

Trabalhadores a estimam em 20% em 2006.114 

Flávio Pierucci aponta um declínio das três religiões no Brasil classificadas 

pela sociologia como tradicional: o catolicismo, de berço e de colo, já que está no 

país desde a chegada dos portugueses e ganha reforço com o marianismo em 1930, 

na era Vargas; o luteranismo que desembarca com os imigrantes alemães no 

Primeiro Império, instalando-se etnicamente autocentrado e espontaneamente 

segregado, por fim, a Umbanda, que contou com o empenho da elite intelectual na 

tentativa de normatizar sua especificidade identitária, definindo-a como brasileira, 

porque sincrética. 
115  

As religiões evangélicas crescem no Brasil desde a década de 60. Mas a 

expansão mais forte ocorreu a partir da década de 1980, com a proliferação das 

igrejas pentecostais autóctones
116. 

Em 1940, os católicos eram quase a totalidade dos brasileiros, representando 

95,2% da população do País. Esses números foram recuando paulatinamente, 

passando para 93,7% em 1950; 93,1% em 1960 e 91,1% em 1970. A grande 

redução ocorreu a partir dos anos 80, caindo para patamares inferiores aos 90%. O 

censo de 1991 registrou uma população católica de 83,3% e em 2000 a queda foi 

ainda mais acelerada, chegando aos 73,8%. 

Na mesma proporção cresce o percentual de evangélicos brasileiros. Em 

1940, os que se declaravam evangélicos eram apenas 2,6% dos brasileiros. Esse 

número saltou para 5,8% em apenas três décadas e esse volume se agigantou a 

partir da década de 80. Em 2000, os evangélicos passam a significar 15,4% dos 

brasileiros. (Veja anexo 1) 

   A população sem religião também cresceu de maneira acentuada. Na 

década de 40, do século passado, representavam 0,2% da população brasileira. 

Seis décadas depois eram 7,3% dos brasileiros. Na verdade, muitas dessas 

pessoas, segundo pesquisadores da religião, têm crenças, que compõem num 

                                                
114 Cf. Fábio ZANINI, Lula prepara carta a evangélicos, Folha de S.Paulo,18/08/2006, p. A6, caderno 
Brasil. 
115 Cf. Antonio Flávio PIERUCCI, Bye bye, Brasil. O declínio das religiões tradicionais no Censo 2000, 
Estudos Avançados, p. 17. 
116 De origem brasileira. 



pacote conforme suas necessidades, mas no momento de se declarar no censo 

preferem optar pela alternativa sem religião. 

Já os pentecostais são 10,43% dos brasileiros, ou seja, um contingente de 

mais de 17 milhões de pessoas, ou dois terços dos protestantes, como lembra 

Ricardo Mariano. 117 O estudo do Seminário de Teologia Gordon-Cornewell fala em 

24 milhões de fiéis pentecostais atualmente.
118 

Vários fatores contribuíram para a expansão do pentecostalismo, entre eles a 

crise social e econômica na denominada década perdida � entre 1980 e 1990 �, o 

aumento do desemprego e da violência. De outro lado, há o enfraquecimento da 

Igreja Católica, a liberdade, o pluralismo religioso, a abertura política, a 

redemocratização do País e a rápida difusão dos meios de comunicação. 
119  

Além do número ascendente de brasileiros pentecostais, o número de igrejas 

também cresce. Há 17 mil denominações evangélicas, com em média 1,5 mil fiéis 

cada uma e 150 mil templos espalhados pelo País, ou seja, numa média de nove 

templos por igreja. 120 

Apesar do elevado número de denominações pentecostais no Brasil, Mariano 

ressalta que a Assembléia de Deus, Congregação Cristã do Brasil e Universal do 

Reino de Deus concentram 13 milhões de pentecostais, ou 74% dos seguidores do 

pentecostalismo. São 8,4 milhões os adeptos da Assembléia de Deus, a maior do 

País, 2,4 milhões fiéis na Congregação Cristã do Brasil  e 2,1 milhões seguidores da 

Igreja Universal do Reino de Deus, segundo o Censo de 2000. Isso, segundo esse 

autor, miniminiza a fragmentação denominacional desse movimento ou o 

divisionismo organizacional.121 Por isso, o sucesso dessas igrejas no legislativo 

municipal, estadual e federal, algumas até com o seu próprio partido, como a 

Universal do Reino de Deus, com o PRTB.  

Na campanha presidencial de 2006 não faltou o assédio constante dos 

candidatos à presidência da República aos evangélicos pentecostais. Luís Inácio 

                                                
117 Cf. Ricardo MARIANO, Expansão Pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal, Estudos 

Avançados, p. 121-122. 
118 Cf. Cíntia ACAYABA, Arcebispo da Paraíba critica novo templo da Universal, Folha S.Paulo, p. A9. 
119 Cf. Ricardo MARIANO, Expansão Pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal, Estudos 

Avançados, p. 122. 
120 Cf. Gilson GONDIN, Escolha sua Igreja ou funde uma, Jornal da Paraíba, In: 
http.www.diocesefranca.org,/br/boletim/out.2005/bad-matériasete.htlm. Acesso em: 14/11/2005. 
121 Cf. Ricardo MARIANO, Expansão Pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal, Estudos 

Avançados, p. 122. 



Lula da Silva prometia escrever uma carta pedindo votos e orações, além de 

participar no final de agosto até o final de setembro de 2006 de pelo menos três 

eventos promovidos pelos evangélicos: Expocristã em São Paulo, Marcha para 

Jesus em Sorocaba e um encontro com lideranças no Rio de Janeiro, em 12 de 

setembro de 2006. 122 Geraldo Alckmin, presidenciável pelo PSDB, esteve num 

encontro com líderes da Assembléia de Deus � Belém, no Bom Retiro no início do 

segundo semestre de 2006, conforme informações da mídia, além de encontros 

reservados. 

Portanto, esse assédio aos pentecostais tem razão de ser. Eles ganham 

destaque e visibilidade na sociedade. Na próxima seção vou apresentar a expansão 

dos evangélicos pentecostais nas diversas regiões brasileiras, com destaque para 

os números da região Sudeste e do Estado de São Paulo. 

 

2.1 - Os pentecostais em cada região do Brasil 

Há uma intensa circulação de pessoas entre as diversas religiões existentes 

no Brasil. Entre as próprias caseiras entrevistadas para o presente estudo há casos 

de mulheres que saíram da religião católica e passaram por pelos menos três 

religiões pentecostais diferentes, antes de se fixar numa denominação. Outras 

pessoas deixaram o catolicismo foram para o pentecostalismo e depois voltaram à 

Igreja Católica. Apesar da diferença dos cultos, há fronteiras pouco precisas no 

comportamento dos que freqüentam os cultos. Por quê?  O motivo é a intensa 

circulação dos adeptos pelas diferentes religiões, além da acentuada 

interpenetração entre as seitas.  A constatação é de Almeida e Monteiro a partir dos 

dados da pesquisa Comportamento Sexual da População Brasileira e Percepções 

do HIV/Aids. 

O estudo, de 1998, citado acima revela que 26% dos brasileiros mudaram de 

religião. Foram pesquisadas 3.600 pessoas, com idade entre 16 e 65 anos, de  169 

microrregiões do Brasil. A pesquisa foi feita em parceria pela área de População e 

Sociedade do Cebrap e Ministério da Saúde. Segundo a nota 1 do artigo dos 

pesquisadores, a mostra era de tal forma representativa que tinha uma capacidade 
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de inferência da ordem de 77% do universo, constituído em 1996 por 77.018.818 

indivíduos. 

A divisão regional utilizada no estudo de Almeida e Monteiro difere um pouco 

da habitualmente usada no Brasil pelo IBGE. Os pesquisadores denominam Centro 

X, o Centro-Oeste somado aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, já o Nor-

Nor inclui o Norte e o Nordeste e o Sul X reúne o Sul e o Sudeste menos Minas 

Gerais e Espírito Santo. 

Lançando mão dessa divisão o estudo conclui que o Centro X é a região onde 

o índice de católicos está próximo à média nacional, no Nor-Nor está acima e no Sul 

X abaixo. Essa menor presença de católicos no Sul X é decorrente da forte presença 

de pentecostais, umbandistas e kardecistas. O Nor-Nor está acima da média, 

refletindo a maioria católica do Nordeste, mais populoso. Em contraposição, no 

Norte � regiões de novas fronteiras � há significativa presença de evangélicos, fruto 

da intensa migração do sul para estados como Rondônia, um dos campões 

brasileiros em termos de presença evangélica, Pará e Amapá. O Centro X também 

recebeu fluxo forte de migrantes do Sul há poucas décadas e, portanto, tem 

presença evangélica significativa, mas o forte catolicismo popular de Minas Gerais 

equilibra os números e, assim, a região fica mais próxima da média nacional em 

termos de participação religiosa da população.123 

No Estado de São Paulo, os católicos segundo o Censo de 1991 eram 80,1% 

(ver anexo 2),  ocorrendo uma queda na pesquisa seguinte, em 2000, de quase 10 

pontos percentuais, ficando em 70,8%.124 Com certeza, esse espaço foi tomado pelo 

avanço dos Pentecostais. 

Os dados do Censo de 2000 mostram isso. Os evangélicos representavam 

9,39% da população do Estado de São Paulo em 1991 e cresceram em uma década 

quase 8 pontos percentuais, ficando em 17,29% dos paulistas,  percentual acima da 

média nacional.   

Em outros estados brasileiros do Sudeste e do Norte o avanço pentecostal foi 

ainda mais incisivo. É o caso do Rio de Janeiro e também de Rondônia, estados nos 

quais os católicos hoje já estão perto de representar apenas metade da 

                                                
123 Cf. Ronaldo ALMEIDA; Paula MONTERO, Trânsito Religioso no Brasil, p. 4-5. 
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população.
125 No Rio de Janeiro, por exemplo, a força pentecostal é tanta que os 

três últimos governadores do estado, Benedita da Silva, Garotinho e Rosinha 

Garotinho (que administrou o Rio de Janeiro até 2006)  eram ligados a igrejas 

pentecostais. 

Os pentecostais são o segundo maior segmento da população brasileira, 

representando 11,8% dos brasileiros, superados apenas pelos católicos, com 67,4%. 

No Sul X � definido pelo estudo de Almeida e Monteiro � a participação dos 

pentecostais é ainda mais expressiva, ficando em 13,5%, ante 64,3% de 

participação católica, 4,3% dos protestantes históricos e 3,2% dos espíritas 

kardecistas.  

Esse novo subcampo126 religioso é tão expressivo que a mídia trata 

praticamente diariamente dele com notícias positivas ou desabonadoras para a 

imagem das igrejas. No dia 5 de setembro de 2006 o jornal paulista Diário de São 

Paulo trazia três notícias sobre o tema pentecostalismo em diferentes páginas. Na 

página Brasil uma nota falava que o presidente Lula iria receber o presidente da 

Assembléia de Deus � Madureira e da Convenção Nacional dos Pastores 

Evangélicos, o bispo Manoel Ferreira.  

Na página de opinião, o colunista Ancelmo Góis comentava a denúncia da 

Promotoria Pública Mineira contra 23 pessoas ligadas à Igreja Quadrangular, 

inclusive seu presidente nacional, o ex-deputado Mário de Oliveira. Outro escândalo 

envolvia os líderes da Renascer em Cristo, bispos Estevam Hernandes e bispa 

Sonia Hernandes, que tiveram os bens bloqueados pela Justiça Paulista, a partir de 

denúncia aceita pelo juiz da 1
a Vara Criminal da Capital paulista, Paulo Antonio 

Rossi. Nesse mesmo dia, a Igreja Católica era destaque em apenas uma nota na 

                                                
125 Cf. Antônio Flávio PIERUCCI, Bye bye, Brasil: o declínio das religiões tradicionais no Censo 2000,  
Estudos Avançados, p. 22. 
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capitais específicos, se enfrentam. Qual o objetivo dessa luta? A acumulação das diversas formas de 

capital � como bens de salvação, no caso do capital religioso � que garante a dominação do campo. O 

capital surge ao mesmo tempo como meio e como fim. A estrutura do campo, num dado  momento, 
mostra a relação de forças entre os agentes, ou seja, o campo é um espaço de forças opostas. Essa 

definição está na obra de Bonnewitz.  



mesma coluna de Ancelmo Góis que tratava de recuperação do bispo Dom Aloísio 

Lorscheider.127  

As mulheres são maioria entre os pentecostais. A pesquisa Comportamento 

Sexual da População Brasileira revela que entre os pentecostais 63,7% são 

mulheres, percentual que supera a participação feminina na população brasileira.  

Na Igreja Universal do Reino de Deus a presença feminina está em 80%.
128 

O perfil do pentecostal brasileiro: têm o ensino fundamental incompleto 

(65,2%), contra uma média nacional de 46%; poucos são analfabetos, têm o ensino 

médio completo e a percentagem dos que têm nível universitário é ainda 

menor(2,8%). Outra característica marcante desse grupo é que majoritariamente os 

pentecostais encontram-se nas faixas de população jovem e adultos com até 55 

anos. Os mais velhos estão em religiões como catolicismo e protestantismo 

histórico, dois subcampos religiosos que perdem adeptos. 
129 

O certo é que nas últimas duas décadas o pentecostalismo ganha adeptos. 

Ao mesmo tempo, as religiões católica, protestantismo histórico e umbanda perdem 

espaço. Esse cenário também pode ser observado no Tijuco Preto. É o que a 

dissertação  mostra desse ponto em diante. 

 

2.2 - O trânsito religioso no Tijuco Preto 

Como em outros bairros da periferia da região metropolitana paulista, a 

população de menor poder aquisitivo, em especial as mulheres, busca minorar dores 

físicas e espirituais nas religiões de cura, como são também denominadas muitas 

das igrejas pentecostais. Esses indivíduos também procuram na religião conforto 

para suas dificuldades do dia-a-dia, que não são poucas, como as apresentadas no 

primeiro capítulo do estudo. 

 A presente dissertação tinha inicialmente como objetivo mostrar a veracidade 

desse pressuposto no Tijuco Preto, fato estudado por diversos pesquisadores, entre 

eles Mariz, Machado e Burdick, em diversas regiões do Brasil em períodos variados. 

                                                
127 Cf. Ancelmo GÓIS, Templo é dinheiro, Diário de São Paulo, p. A12; José Carlos MOREIRA, 
Renascer é alvo de ação criminal. Diário de São Paulo, p.A.7; PASTORES DÃO APOIO A PETISTA, 

Diário de São Paulo, p. A13. 
128 Cf. Ronaldo ALMEIDA; Paula MONTERO, Trânsito Religioso no Brasil, p. 7-8. 
129 Cf. Ibid., p. 8. 



Eu entendo que meu trabalho é limitado pelo tempo escasso de pesquisa e pelo 

tamanho da mostra, que dependeu apenas de entrevistas em profundidade 

semidirigidas e entrevistas em grupos.  

Diante desse quadro, abandonei hipóteses iniciais que tentavam questionar 

se a religião funcionaria como um paliativo para a falta de serviços públicos como os 

de saúde, transporte e educação entre a população de caseiras pobres do bairro e 

passei a trabalhar a problemática do trânsito religioso do catolicismo para o 

pentecostalismo das mulheres caseiras. Algumas das questões que orientaram  o 

presente trabalho foram: Por que as mulheres transitaram do catolicismo para o 

pentecostalismo?  O que elas encontraram nessa sua nova religião? O que muda na 

vida dessas caseiras �convertidas�?  

Eu não tenho números específicos do trânsito no Tijuco Preto, mas os 

depoimentos das mulheres pentecostais, que em grande parte saiu do Catolicismo, 

e a chegada de muitas igrejas pentecostais, das mais diversas denominações, 

sinalizam nessa direção. O depoimento da professora Samanta, do colégio estadual 

de ensino médio, dá uma idéia dos números. 

Segundo ela, a maioria dos 798 alunos do E. E. Paulo Soares da Silva é 

católica. Mas são representativos os estudantes que freqüentam a Assembléia de 

Deus, a Congregação Cristã do Brasil, a Comunidade Cristã das Boas Novas e a 

Adventista do Sétimo Dia.  

A própria Samanta, também pentecostal, critica a situação de abandono dos 

católicos: 

 

Enquanto por todo canto os católicos exibem igrejas enormes, no Tijuco Preto 

há apenas um salão paroquial. Padre não tem, ou vem de Cotia ou de 

Caucaia do Alto. Uma mulher é quem acaba atendendo os fiéis que precisam 

de conforto. 130 

 

As práticas religiosas dos católicos no Tijuco Preto são conduzidas pelos 

próprios leigos trazendo as marcas do catolicismo popular.  Os pontos altos são as 

romarias como a que acompanhei no final de agosto de 2006, as novenas de Nossa 

Senhora, como a realizada mensalmente no condomínio Chácara Rincão, onde as 
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mulheres rezam o terço em homenagem a Nossa Senhora e as celebrações 

semanais nos dias em que não há a presença de padre. 

Ao mesmo tempo, ciente da carência da população as igrejas pentecostais 

desembarcam no Tijuco Preto prontas para conquistar fiéis. Sem qualquer vergonha, 

a Ministério da Palavra Comunhão em Cristo abriu as portas no primeiro semestre 

de 2006, dividindo o mesmo quintal com uma oficina de funilaria e pintura.  

Já a Pentecostal Jesus é Amor alugou um modesto salão, no qual antes 

funcionava uma loja de artigos religiosos. �Os próprios crentes me ajudaram a 

transportar as mercadorias para minha casa para ocupar o espaço da loja�, diz dona 

Ema, a proprietária do local.
131 

E eles chegam para ajudar mulheres que sofrem de diversos males físicos e 

psicológicos, enfrentam problemas de drogas com os filhos ou elas próprias, 

alcoolismo e abandono. O depoimento da jovem Elene, 24 anos, mostra que muitas 

buscam no pentecostalismo a cura para suas dores físicas e espirituais: 

 

Comecei a usar droga com o meu irmão mais velho. Ele cheirava cocaína e eu o 

ameaçava caso ele não desse a droga para mim. Daí em diante, viciei-me em 
maconha.  Cheirava cola, usava crack, maconha e cocaína. Sem dinheiro, trocava a 

roupa e o sapato por drogas. Trabalhava na empresa dos meus pais e recebia o 
pagamento no final de semana. Tudo que eu ganhava trocava por droga.132 

 

Elene demorou quatro anos para se �libertar�. Mas, segundo seu relato, a vida 

melhorou bastante depois da conversão: �Eu me converti e meu marido que já era 

da Assembléia de Deus voltou para a igreja. Nossa vida melhorou muito depois 

disso. Larguei de fumar e até dinheiro passou a sobrar�
133.   

Outras choram por causa de filhos com problemas e todas encontram ajuda e 

cura nas religiões pentecostais. Resultado: acabam convencendo marido, filhos e, 

mais tarde a amigos, as acompanharem na mudança. Assim, as igrejas pentecostais 
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ganham adeptos nas classes menos favorecidas e, nessa metade da primeira 

década do século XXI, também entre integrantes das classes médias. 

 

2.3 - Breve história das religiões pentecostais no Brasil 

Os números oficiais do último censo falam em mais de 26 milhões de 

evangélicos, ou 15,4% da população brasileira, com taxa anual de expansão de 

7,9% entre 1991 e 2000, data dos últimos censos. Os pentecostais representam dois 

terços dos evangélicos, ou seja, mais de 17 milhões de adeptos.
134O estudo do 

seminário norte-americano já citado anteriormente fala em 24 milhões de 

pentecostais, ou seja, o Brasil é o maior país pentecostal do mundo. Hoje são 

inúmeras igrejas pentecostais algumas autóctones, com a Universal do Reino de 

Deus, a Brasil para Cristo, a Deus é Amor e a Bola de Neve. 

Mas nem sempre foi assim. O movimento pentecostal desembarcou no Brasil 

quando ainda principiava nos Estados Unidos,  trazido por três missionários norte-

americanos � um italiano e dois suecos � que fundam a Assembléia de Deus e a 

Congregação Cristã do Brasil, no começo do século XX. Começa praticamente ao 

mesmo tempo no Norte e no Sudeste do País.  

De acordo com tipologia de Freston, usada também por Passos e citada por 

Oro, o pentecostalismo pode-se ser dividido em três ondas. A primeira começa em 

1910 e vai até 1950, com a chegada de dois missionários suecos em 1910 � Gunnar 

Vigren e Daniel Berg 135 � que desembarcam em Belém do Pará e fundam a 

Assembléia de Deus. São influenciados pelo pastor Durham, da Igreja Batista de 

Chicago.136 

Vigren e Berg fundam a Assembléia de Deus em 1911, depois de congregar 

numa comunidade batista de Belém, no estado do Pará,  dirigida por um missionário 

sueco. Há um cisma após sete meses, motivado pelas pregações pentecostais dos 
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136 Cf. Oneide BOBSIN, Trabalhadores protestantes urbanos: religião e ética do trabalho, p. 35. 



dois pastores. Eles saem e adotam o mesmo nome das missões pentecostais norte-

americanas, ou seja, Missão de Fé Apostólica
137. 

As pregações sobre o Batismo no Espírito Santo e os dons de cura foram os 

dois motivos da discórdia entre os missionários suecos e o pastor da Igreja Batista 

de Belém � também um missionário sueco -, afastando-os dessa denominação. 

Esses princípios foram negados pelo missionário batista, que os definiu como 

�sonhos e falsas profecias�. 
138 

Daniel Berg, operário e imigrante, foi fundidor nos Estados Unidos, no estado 

da Pensilvânia. Ele abandonou o ofício para não efetuar a filiação obrigatória ao 

Sindicato. Bobsin atribui esse dado a um dos prenúncios das  características do 

Pentecostalismo brasileiro, pouco interessado em questões políticas e a movimentos 

sociais.139 No século XXI, essa postura começa a mudar, com Pentecostais 

comandando partidos políticos, a bancada evangélica e escândalos envolvendo 

pastores, trazidos pela imprensa. 

Em duas décadas a Assembléia de Deus se expandiu para o Sul e Sudeste 

do Brasil. No final da década de 20, já estava na capital paulista e em Porto Alegre e 

em outras capitais do Sul. Em Porto Alegre, o pioneiro foi um pastor sueco, Gustavo 

Nordlung, que chegou por lá em 1924.
140 

 No mesmo ano (1910), no bairro do Brás em São Paulo, o italiano Luigi 

Francescon lança as bases do Pentecostalismo, por meio da Congregação Cristã no 

Brasil, no começo um grupo de 20 pessoas, entre batistas, metodistas e católicos. 

Esses fiéis deixam a Congregação Presbiteriana do Brás, em São Paulo. São eles 

imigrantes italianos e seus descendentes, trabalhadores marcados por lutas 

sindicais. O próprio Francescon tinha trabalhado como operário nos Estados Unidos. 

141 Mas a nova religião não manteve vínculos com o movimento operário, apesar da 

origem do fundador. Bobsin relata pontos da vivência religiosa da Congregação: 
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 Na Congregação Cristã, a ordem do culto e a ausência de pregações públicas 

de caráter conversionista constituem-se em reflexos de concepções teológicas 

e ecliseológicas residualmente presbiterianas.
142 Não há, portanto, como em 

outras igrejas pentecostais, pessoas previamente destacadas para preparar o 
sermão. Quando chega o momento da pregação, a congregação fica em 

oração silenciosa até que o �Espírito revele� alguém para pregar a palavra de 

Deus.  Pretende-se evitar, assim, a interferência humana no serviço divino.
143 

 

Os três pioneiros vêm do movimento do holiness norte-americano, que 

apresenta traços modernos, como a verificação da salvação mediante a 

manifestação imediata dos dons do Espírito Santo no fiel 
144. 

Bobsin aponta três pontos comuns entre as duas pioneiras do 

Pentecostalismo no Brasil: 

 

Seus fundadores passaram por uma experiência religiosa comum na Igreja 

Batista de Chicago, dirigida pelo pastor W.H.Durham; Daniel Berg e Luigi 
Francescon eram operários e desenvolveram trabalhos religiosos no meio do 

proletariado urbano, sem que houvesse por parte deles, em algum momento, a 
busca de vínculo entre a mensagem religiosa e as lutas coletivas dos 

trabalhadores urbanos; ambos iniciaram suas pregações pneumatológicas em 

congregações pertencentes ao Protestantismo missionário de origem norte-
americana.145 

 

Na avaliação de Bobsin, a partir dessas rupturas o pentecostalismo alcança a 

população pobre urbana e do campo, desempenho que outros ramos do 

protestantismo não atingiram com o mesmo sucesso.  

A segunda onda pentecostal tem início nos anos 50 (1950-60) com a 

importação da igreja norte-americana Evangelho Quadrangular. A marca desse 

período do pentecostalismo é a fragmentação e o pluralismo de grupos e 

denominações. Na visão de João Décio Passos ocorre: 

 

 Um reavivamento pentecostal à brasileira; um reavivamento do carisma da 
cura, que vem responder, sobretudo, às necessidades das populações 

empobrecidas das metrópoles, adotando métodos de pregação mais adaptados 
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à linguagem moderna: a oferta dos bens religiosos em pregações públicas e 

através dos meios modernos de comunicação.
146 

 

A Igreja Evangelho Quadrangular  também é originária do núcleo de Chicago, 

a mesma que influenciou os fundadores da Assembléia de Deus e da Congregação 

Cristã do Brasil. Seu nome, se acredita, vem da tese da fundadora, Aimee Semple 

McPherson, que diz: �Os quatro ângulos do Evangelho são: Cristo, o Salvador; 

Cristo, o batizado com o Espírito Santo; Cristo, o grande médico; Cristo, o Rei que 

voltará� 147. 

Já a  Evangelho Quadrangular começa sua pregação em São Paulo, com 

curas divinas, realizadas em tendas de lona, como a Cruzada Nacional de 

Evangelização. 

Nessa esteira, com discurso nacionalista, abre as portas a Igreja Pentecostal 

o Brasil para Cristo (1955). Um de seus slogans �uma igreja de São Paulo não pode 

parar�, aproveitando campanha paulistana do período que �pregava� um crescimento 

constante para a megalópole que começava a se exaurir.
148 Manoel de Mello, 

dissidente de Assembléia de Deus, havia participado da Cruzada Nacional de 

Evangelização
149. 

Essa denominação genuinamente paulista rompe com a tradição Pentecostal 

de não participar da vida política do País. Sob o comando de Manoel de Mello, são 

eleitos deputados. Depois ele aposta na candidatura do filho para vereador da 

capital paulista.O rapaz não se elege e Mello se afasta da política. Ele filia a igreja 

�O Brasil para Cristo� ao Conselho Mundial das Igrejas
150, em atitude pioneira, 

abrindo o Brasil para o movimento ecumênico internacional. O País na época da 

                                                
146 João Décio PASSOS, Teogonias Urbanas:o renascimento dos velhos deuses, p. 127. 
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148 Cf. João Décio PASSOS, Teogonias Urbanas: o renascimento dos velhos deuses, p. 127.  
149 A Cruzada Nacional de Evangelização foi criada por dois missionários norte-americanos da 
International Church of the Foursquare Gospel. Com esse movimento, surge no Brasil, a partir de 1950, 
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verbas humanitárias e educativas, papel que desempenha junto aos povos do Terceiro Mundo que 

lutam por independência política 



filiação ao conselho passava por um período crítico, por isso a importância da 

adesão, pois muitos sofriam com a repressão imposta pela ditadura militar.
151  

Passos também lembra que essa igreja antecipa algumas tendências do 

pentecostalismo de terceira onda, adotando �modernidades� como ajuntamento em 

estádios, utilização de espaços profanos como templos e participação política, já 

enfatizada por Bobsin. Suas marcas: o ufanismo e o populismo.152 

 David Miranda funda em 1962 a Igreja Pentecostal Deus é Amor, ainda hoje 

bastante rigorosa nos costumes. Ele um migrante do Paraná � como muitas das 

caseiras do Tijuco Preto - convertido do catolicismo para a pentecostal Igreja de 

Jerusalém. David Miranda intensifica o uso de elementos carismáticos no culto da 

Deus é Amor, como os dons da cura, glossolalia
153 e exorcismo. De  outro lado, faz 

um controle rígido e minucioso da vida dos fiéis. A caseira Flávia relata sua 

passagem pela Deus é Amor, no final dos anos noventa: 

 

Passei pela Deus é Amor, quando meu marido, com câncer, ainda estava vivo. 

Ele quis, pois é mais rígido e tem mais doutrina. Lá tem muita oração. Mas, em 

compensação, a mulher não pode raspar a perna e nem a axila, usar meia-fina, 
pintar a unha e o cabelo e usar batom. Quando ele faleceu voltei para a 
Assembléia de Deus onde fui batizada.

154 

 

A Deus é Amor tem fiéis entre os mais pobres da sociedade brasileira. Os 

templos são singelos e o carisma rege a  organização dos grupos, definindo a 

distribuição de papéis e funções.   

A terceira onda do Pentecostalismo também denominada de 

Neopentecostalismo começa na segunda metade dos anos 70. As igrejas surgidas 

nesse período � Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Comunidade 

Evangélica Sara Nossa Terra e Renascer em Cristo � ajudam o pentecostalismo a 

ganhar visibilidade. 

                                                
151 Cf. Ibid., p. 38-39. 
152  João Décio PASSOS, Teogonias Urbanas: o renascimento dos velhos deuses, p. 127. 
153 Dom de falar em línguas. 
154 Depoimentos concedidos à autora do trabalho. O primeiro no caderno de anotações, já que a autora 

perdeu a gravação por problemas técnicos e o segundo gravado em aparelho digital. O primeiro no final 
de 2005 e o segundo em fevereiro de 2006. 



Segundo Passos, se acentua a racionalização, com a organização do dízimo, 

instituição da hierarquia e utilização da comunicação de massa, em especial a 

televisão. Essas igrejas se apóiam na Teologia da Prosperidade, têm racionalização 

institucional e organização empresarial.
155 Enfatizam a guerra espiritual contra o 

diabo e rejeitam usos e costumes de santidades pentecostais, tradicionais símbolos 

de conversão e pertencimento ao pentecostalismo.
156 

A Teologia da Prosperidade difunde a crença de que o cristão deve ser 

próspero, saudável e vitorioso em seus empreendimentos terrenos.157 Essa teologia 

surge nos Estados Unidos nos anos 40 e se firma como movimento doutrinário a 

partir dos anos 70.  

A Teologia da Prosperidade158 tem como líder Kenneth Hagin, pastor 

licenciado da Assembléia de Deus até 1949. Nos Estados Unidos, foi rotulado por 

seus críticos, entre outros nomes, de movimento da Confissão Positiva. Entre 1950 e 

1959, Hagin declarou que por oito vezes conversou com Jesus pessoalmente. Hagin 

foi nesse período evangelista itinerante e a partir da Segunda Guerra participou de 

campanhas de cura divina nos Estados Unidos.159 

Cecília Mariz chama a atenção para a controvérsia sobre o que seja 

neopentecostalismo. Em sua opinião, nem todas as igrejas podem ser classificadas 

nessa categoria. Algumas, como a Igreja Universal do Reino de Deus � da qual 

trataremos abaixo -, têm características bastante sui generis, tanto em razão de sua 

capacidade de expansão, como por seu estilo de culto e organização.
160 

Edir Macedo funda a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), em 1977. Ele 

é um dissidente da Igreja Nova Vida, que freqüentou entre 1963 e 1975. Antes havia 

sido católico e umbandista. Edir deixa a Nova Vida, por criticar seu elitismo de 

                                                
155 Cf. João Décio PASSOS, Teogonias Urbanas:o renascimento dos velhos deuses, p. 129.  
156 Cf. Ricardo MARIANO, Expansão Pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal, Estudos 

Avançados, p. 124.  
157 Cf. Ibid., p. 124.  
158 Cf Edin Sued ABUMANSSUR, Morada de Deus: representação arquitetônica do espaço sagrado 

entre protestantes e pentecostais, p. 126. É  marca da Teologia da Prosperidade olhar o presente em 
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dinheiro e atenção à vida terrena.  
159 Cf. Ricardo MARIANO, Expansão Pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal, Estudos 

Avançados, p. 124; IDEM, Neopentecostais: Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil, p.149. 
160 Cf. Cecília Loreto MARIZ, A Pesquisa, Caderno Ceris, p. 13. 



classe média, inicialmente funda a Cruzada do Caminho Eterno. Há nova cisão e 

com outros crentes idealiza a Igreja Universal.161 

A Igreja Universal do Reino de Deus é a terceira em número de adeptos no 

Brasil, com 2,1 milhão, segundo o último Censo do IBGE. São mais de três mil 

templos, quatro cultos diários e está presente em mais de cinqüenta países. 

Inaugura um templo em média por dia.
162  

Essa expansão da IURD foi resultado da sua presença na televisão, no rádio 

e nos jornais. A Folha Universal, informa a própria igreja, tinha em outubro de 2006 

uma circulação de mais de 2,336 milhões de exemplares. Mas as cidades pequenas 

ainda não são o alvo dessa denominação. No Tijuco Preto, por exemplo, há  um 

templo somente da Renascer � entre as pentecostais da terceira onda. 

A Universal dá ênfase em especial à luta contra o diabo e à evangelização. 

Por conta desse crescimento vertiginoso e escândalos envolvendo seus dirigentes, a 

partir de denúncias feitas por ex-pastores, como Carlos Magno de Miranda, essa 

denominação, ao mesmo tempo em que crescia, foi alvo de inúmeras matérias na 

mídia e investigações por parte da Receita Federal, Justiça, Previdência Social e 

Procuradoria Geral de República. Nesse período, o líder máximo Edir Macedo 

passou a viver mais nos Estados Unidos e criou uma hierarquia vertical, reforçando 

a unidade e centralizando a administração.
163  

Diz Mariano sobre as duas pontas onde estão fincadas as bases da IURD: 

 

A Igreja optou por unir conhecimentos e aparatos tecnológicos de ponta nas 

áreas de propaganda e comunicação a crenças e práticas religiosas em 

profunda tensão com saberes, valores e instituições da modernidade. De um 

lado, estão as técnicas de marketing,  as redes de rádio e  televisão, a música, 

os jornais, as revistas, a literatura, a internet, de outro, os dízimos, os ritos 

exorcistas, as curas divinas, as promessas de milagre e de prosperidade 
material.164 

 

A Igreja Internacional da Graça abre as portas em 1980 no Rio de Janeiro. Ela 

surge a partir de cisão da Igreja Universal, sob o comando de Romildo Ribeiro 
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Soares, o R.R.Soares, filho de mãe católica e pai presbiteriano. O menino 

converteu-se ao presbiterianismo aos seis anos, foi batista até deixar a cidade natal, 

Muniz Freire no Espírito Santo.  No Rio de Janeiro, freqüentou a Nova Vida e foi 

consagrado pastor na Casa da Bênção, participou da fundação da Cruzada do 

Caminho Eterno, ajudou a fundar a IURD e saiu em 1980 para iniciar sua própria 

denominação pentecostal
165. 

R.R.Soares já foi sapateiro, engraxate e operador de cinema. Atualmente, é 

proprietário da gráfica Graça Editorial, que mantém um catálogo com centenas de 

livros e 18 deles assinados pelo líder pentecostal. Segundo Mariano, a Internacional 

da Graça é bastante semelhante à IURD. Mantém sempre aberta as portas das 

igrejas, sua mensagem se baseia na cura, exorcismo e prosperidade, usa 

intensamente a televisão e tem líder carismático. Seus pastores são jovens leigos 

arrebanhados entre os fiéis, sem formação teológica.
166 

A Renascer para Cristo surge em 1986. Igreja voltada à classe média urbana, 

foi fundada por um especialista em marketing, com seus slogans, grifes e rockn�roll. 

Foi criada pelos bispos Estevam e Sonia Hernandes, ele um ex-executivo da  Xerox 

e ela uma nutricionista e empresária.   De família católica, Estevam teve na avó a 

primeira pessoa convertida da família, que foi para a pentecostal Assembléia de 

Deus. Estevam se converteu aos 20 anos, depois da mãe e do pai. Sonia, de família 

presbiteriana (independente), foi batizada aos 12 anos. 167 

Essa pentecostal surgiu em encontros de casais de classe média numa 

pizzaria. Depois foram para o Paraíso e para o antigo cine Rivera, no Cambuci, em 

1989. A expansão foi rápida. No final de 1998 já havia 300 templos,  espalhados 

pela Europa, Estados Unidos e América Latina. Em 2004, mantinha templo em onze 

países.
168 

Em 1995, Estevam foi proclamado apóstolo, adotando o governo eclesiástico 

episcopal. Seus pastores em grande maioria exercem atividades seculares 

remuneradas. A Fundação Renascer foi criada em setembro de 1990. Hoje ela 

detém a patente gospel, além de emissoras de rádio, TV UHF, a produtora RGC, a 

editora Renascer, o jornal Gospel News, o Instituto Renascer (escola do maternal ao 
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166 Cf. Ibid., p.100. 
167 Cf. Ibid., p. 101 
168 Cf. Ibid., p. 102. 



3o grau), a gravadora Gospel Records (com centenas de títulos) e comercializa o 

cartão Gospel Bradesco Visa.169 

No começo de 2007, os dois líderes da igreja foram presos nos Estados 

Unidos acusados de portarem dólares ilegalmente. Pesam sobre eles, entre outras 

acusações, a de lavagem de dinheiro. O casal de bispos esteve detido num presídio 

norte-americano na segunda quinzena de janeiro e na primeira de fevereiro de 2007, 

enquanto aguardava julgamento. No dia 5 de fevereiro de 2007, o casal  foi indiciado 

por um júri popular da Justiça Federal norte-americana, respondendo pelos crimes 

de conspiração, contrabando de dinheiro e depoimento falso à polícia. 

Segundo Mariano, a Renascer em Cristo atrai os jovens por causa da postura 

liberalizante em relação aos costumes, marca do pentecostalismo de terceira onda. 

Cerca de um quarto de seus fiéis vem de outras denominações, refletindo essa 

postura liberal nos usos e costumes. Tem ainda grande número de empresários e 

profissionais liberais, reunidos em torno da Associação Renascer de Empresários e 

Profissionais Evangélicos (Arepe). Mantém grupos pequenos (De Comunhão e 

Desenvolvimento), possibilitando uma rede de amizade e sociabilidade, difícil em 

grandes templos. Eles são os embriões dos futuros templos. 
170 

A Renascer realiza trabalhos sociais com crianças e favelados. Ministra 

cursos profissionalizantes na favela de Heliópolis. Politicamente, nos últimos anos, 

apoiou candidatos do espectro político mais conservador como Collor, Rossi, Maluf, 

segundo Mariano.171 

 A mais jovem das pentecostais presente nos grandes centros urbanos e na 

mídia: a Igreja Pentecostal Bola de Neve. Essa igreja tem seu público concentrado 

nas mais diversas tribos de jovens, de surfistas � a marca da denominação � a 

skatistas, roqueiros, motociclistas, rappers etc. Ela foi fundada pelo pastor Rina, 

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira que relata em artigo na página da Igreja na internet 

sua conversão depois de uma quase overdose, seguida de uma hepatite. O rapaz 

batizado na Batista do Cambuci e estudante do Colégio Batista Brasileiro deu o 

pontapé no trabalho evangélico na Renascer, em dezembro de 1993, num ministério 
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para jovens. Em setembro de 1992, foi batizado na mesma igreja.172 Ele próprio 

conta: 

A força explosiva de criação peculiar aos jovens, nos levou a realizar dois 

eventos; duas festas de evangelismo, sem muita estrutura, mas que 
despertaram em muita gente o interesse pelo evangelho contextualizado. Em 
setembro de 94, entramos na cobertura espiritual da Igreja Renascer, mas 
especificamente na Renascer Perdizes. De 09/94 a 02/99, realizamos um 
bonito e atuante trabalho com jovens, que incluía grandes festas e eventos, 

capoeira, jiu-jitsu, evangelismo na madrugada, nas praias, nas pistas de skate, 
peças teatrais e ainda um trabalho de apoio a outras Igrejas, como a de 

Itanhaém, por exemplo. No início de 99, algumas mudanças aconteceram; é 

importante citar o fato, de que sempre amamos os nossos líderes e nunca nos 

rebelamos contra estes, do contrário, fazemos questão de honrá-los sempre 
que possível, e é fato também que nós mesmos resistimos a essas 

mudanças.
173 

 

Inicialmente, a nova denominação ocupou o galpão de uma grife de surfe, a 

Hawiain Dreams (HD), que detinha a licença da grife de surfe Rip Curl. Nos 

primeiros tempos, os cultos foram no galpão dessa empresa, no Brás, na rua 21 de 

Abril. Por isso, a prancha como altar, já que não havia mesa para apoio da Bíblia. 

Recorreram a uma longboard. �Puxamos uma e virou púlpito. Isso ajudou a compor 

a identidade da Igreja�, confessa o apóstolo, também especialista em Marketing.
174 

Dez meses depois, a igreja passou a funcionar na Lapa, na rua Aurélia. Em 

2005, a denominação contava com doze templos, em especial nas praias. Há 

templos em Boiçucanga, Peruíbe, Itanhaém, Mogi das Cruzes, Santos, Praia 

Grande, Mongaguá, Ubatuba, Caraguatatuba, Guarujá, Atibaia e Niterói, além de 

pequenos núcleos, as células, estimadas em mais de 4 mil. Já enviou missões para 

o Peru e para a África do Sul175. 

A Bola de Neve tem um sítio na Internet muito bem-estruturado. Edita a 

revista Crista, com 10 mil exemplares, publicação de bolso para a �galera 

hardcore�,
176 que traz assuntos como saúde, dicas de som, trips e notícias das 

celebridades da Bola. Reportagens esportivas, variedades e assuntos de interesse 
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da comunidade completam o cardápio da publicação. Mantém na página virtual um 

clipping, com notícias de vários veículos sobre sua atuação. O fiel ainda pode baixar 

eletronicamente as cifras para tocar as músicas da Igreja. Outro destaque é a 

Lojinha da Bola, que em breve deve ter uma unidade eletrônica, conforme 

anunciavam em outubro de 2005.177 

A Igreja tem um grupo musical, o Tribo de Louvor, com dois discos gravados 

e músicas compostas pela esposa do apóstolo Rina. A página virtual da Igreja 

destacava em outubro de 2005 eventos promovidos pela Igreja como a 9a Edição de 

Surf Camp Bola de Neve, ou o Christafari. Estão entre os seus adeptos 

especialmente jovens surfistas, skatistas, rastafaris, motociclistas e outras tribos. O 

último evento promovido pela denominação em 2005 foi a 2ª Etapa do Circuito Bola 

de Neve 2005, na categoria Bola de Neve Open, entre outras, que aconteceu na 

praia do Tombo, no Guarujá, nos dias 1 e 2 de outubro de 2005
178.  

Na verdade, a massa de fiéis é formada por jovens urbanos de classe média 

baixa, que vêm da periferia para seus glamourosos cultos. No dia 15 de outubro de 

2005, sábado, um grupo de jovens tinha acabado de fazer um curso bíblico. Entre 

eles estavam os irmãos Elias, 22 anos, motoboy e  Paula, 16 anos, estudantes. Eles 

saem do distante bairro de Taipas, zona Oeste, para os cultos na Bola de Neve, na 

rua Turiassu, Perdizes, bem perto do centro de São Paulo. Filhos de pais sem 

religião, os adolescentes são dois convertidos à nova igreja e tentam convencer uma 

terceira irmã a aderir também. 

�A maioria da galera aqui não surfa. Eu gosto de estar na praia, fazer vigília e 

louvor�, diz o motoboy, que antes era um católico praticante. Da mesma turma é a 

estudante Dirce, 16 anos, que também sai de Taipas, periferia da zona Oeste (uma 

hora de ônibus até o centro de São Paulo). No sábado, eles deixam suas casas 

duas vezes ao dia para participar da escola bíblica e do culto na Bola de Neve. 

Praticamente, a história das caseiras se repete nos jovens da periferia da metrópole 

paulista: pessoas buscando uma vida mais alegre e mais promissora.  

O que esses jovens buscam na Bola de Neve?  A estudante Paula responde: 

�Jovens hoje querem saber de balada e droga. Aqui é diferente. Minha mãe se 

alegra muito com a minha escolha�.  
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Os adolescentes apesar dos cabelos compridos, roupas de moda e outras 

características das tribos jovens entendem as interdições. �No primeiro dia, as 

jovens chegam com roupas curtas. O Espírito Santo vai tocando o coração e eles se 

conscientizam e mudam. Não é licito o que desagrada a Deus�, diz Dirce, criada na 

Igreja Batista  Renovada, e convertida há seis meses à Bola de Neve.
179 

Há outras religiões ou ministérios voltados para as tribos jovens. Reportagem 

de O Globo, de 10 de agosto de 2003, fala do Ministério Gospel Night dirigido a DJs. 

A Caverna do Adulão, de Belo Horizonte, tenta arrebanhar punks, metaleiros e 

roqueiros e a Brothers da Presbiteriana realiza casamento entre homossexuais. O 

Ministério Evangélico Leão de Judá tem entre os adeptos o Clube dos Motociclistas. 

Nesse mesmo rol, estão as igrejas voltadas ao público gay, como Igreja Evangélica 

do Brasil que exibe no púlpito no Largo do Arouche as cores do arco-íris; a Igreja 

Cristã Evangélica do Brasil, no Distrito Federal, especializada no ensino do inglês. 

Um de seus pastores Robson Pereira, faz o culto em inglês, uma forma de treinar os 

fiéis. E, finalmente, a Sara Nossa Terra, a dos ricos, denominada assim, pois é 

freqüentada por uma plêiade de socialites.180 

Essa departamentalização das Igrejas ou segmentação dos rebanhos é 

percebida pelos estudiosos. Para o sociólogo Ricardo Mariano, nada mais é que a 

lógica do capitalismo aplicada à espiritualidade da religião. Essa segmentação faz 

sentido no Brasil atual com forte concorrência entre os grupos religiosos, que para 

sobreviver lançam mão dessas estratégias.
181 Já Antonio Flávio Pierucci, no mesmo 

artigo citado, não acredita que um grupo possa se manter especializado por muito 

tempo. O sociólogo da USP entende que esta seria estratégia de sobrevivência 

inicial. �Ninguém quer ser minoria para sempre�, diz
182. 

Outra característica da Bola de Neve, a exemplo das demais neopentecostais 

que travam a Guerra Espiritual, é a crítica às religiões afro-brasileiras, como 

Umbanda e Candomblé, e à  Nova Era. Durante o culto ao qual assisti num sábado 

do segundo semestre de 2005 , o pastor refere-se o tempo todo ao perigo imposto 

pelo maligno: �Quem sente desânimo? Quem sente tristeza? Quem tem 
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cristianismoonline. http://www.ejesus.com.br/home/exibir.asp?arquivo=5286.  Acesso em: 14/11/2005. 
181  Ibid. 
182  Ibid. 
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depressão?�, questiona os fiéis. Segundo ele, isso é obra do demônio e de bruxaria. 

Recomenda mais oração por causa da comemoração do Dia da Bruxa, 31 de 

outubro de 2005. A luta com o maligno só pode ser vencida com leitura da Bíblia, a 

oração constante e o jejum.  �O demônio só ataca crente frouxo, que não ora e que 

não jejua�, diz o pastor da Bola de Neve. O relato da luta contra o demônio do pastor 

da Bola de Neve inclui uma luta contra uma loja de produtos religiosos para 

Umbanda e outra de produtos esotéricos. Ele resumiu: 

 

 Passava diariamente por lá (loja voltada à comercialização de produtos de 

umbanda) levando o óleo ungido e pensava sempre: vai fechar, vai fechar. Até 

que finalmente baixou as portas. Com a loja de �bruxaria� (produtos Nova Era) 

foi a mesma coisa. Até que ela faliu. 183 

 

A pregação do pastor era entremeada de leituras bíblicas (ele leu Daniel 10, 

1-13; Zacarias 14, 17; João 4, 20-1), onde ele ressaltava o poder do crente. Depois 

de analisar o texto de João ele ressalta:  

 

O que faz a diferença nesses dias é ser um adorador. Adorador, homem ou 
mulher, imbuído de Deus. Tendo o Espírito Santo e os �anjos� do  Senhor. É 

tempo da Igreja se posicionar. Não é tempo de brincar com o diabo. O diabo 

não tem espadinha de plástico. O Senhor chama para ser  santo. Um povo 

santo. 184 

 

O pregador volta a criticar Tranca Rua, Nosferatus e deuses de outras 

religiões: �Que os demônios partam para os quinto dos infernos. Ele é pé-de-chinelo 

diante da autoridade do crente. Por isso, não tenham medo de bruxaria. O reino está 

estabelecido aqui� 185. 

Entremeado por tudo isso não faltou ao final do culto assistido por mim, meu 

filho e a namorada, o comercial de uma empresa de bronzeamento, a New Sun � 

rede de franquia de bronzeamento artificial. Esta oferecia um desconto de 10% aos 

                                                
183 Observação de campo realizada pela autora, culto na Igreja Pentecostal Bola de Neve, Perdizes, 
São Paulo, 15/10./2005. 
184 Observação de campo realizada pela autora, culto na Igreja Pentecostal Bola de Neve, Perdizes, 
São Paulo, 15/10./2005. 
185  Observação de campo realizada pela autora, culto na Igreja Pentecostal Bola de Neve, Perdizes, 
São Paulo, 15/10./2005. 



interessados em ir à praia no verão 2005/2006 já totalmente bronzeados. Nada mais 

Nova Era que isso, já que remetia a um corpo saudável e bonito. 

  Depois de fazer um painel das principais igrejas pentecostais que trata das 

duas históricas � Assembléia de Deus e Congregação Cristã do Brasil � até as 

denominações de terceira onda, que introduziram modernidades como a guerra 

espiritual, como a IURD, Renascer e Bola de Neve, levanto a seguinte questão:  o  

pentecostalismo está chegando às  pequenas cidades e à zona rural? 

 

2.4 - O pentecostalismo nas pequenas cidades e na zona rural  

O pentecostalismo definitivamente está instalado em todo o Brasil. Em seção 

anterior, falei da importância desse subcampo cristão para estados com forte 

economia rural como Rondônia, Roraima e Goiás. As igrejas pentecostais 

tradicionais, como Assembléia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, já vinham  

ganhando espaço em pequenos municípios do agreste Pernambucano, como 

analisa Regina Novaes na obra Os escolhidos de Deus: pentecostais, trabalhadores 

e cidadania, a partir de pesquisas empreendidas entre 1976 e 1977. Mais de uma 

década depois, Cecília Loreto Mariz mostra que esse avanço também ocorre em 

uma cidade da  periferia do Recife, Pernambuco. 

 No Tijuco Preto não poderia ser diferente. O bairro de Vargem Grande 

Paulista � município integrante da região metropolitana de São Paulo � e cercanias 

registram o desembarque acelerado das religiões pentecostais. Primeiro aportaram 

por lá, a Assembléia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, depois foram 

chegando outras e hoje até uma unidade da Renascer, do pentecostalismo de 

terceira onda já está instalada no distrito. Vale destacar que o bairro pobre não conta 

com uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus a mais vistosa das 

pentecostais de terceira onda. Ao contrário, a Assembléia de Deus, por exemplo, 

apenas no bairro de São Judas tem quatro ministérios � a AD ministério do Belém, 

de Madureira, da Filadélfia e do Ferreira.
186 

Estudando o pentecostalismo no Rio Grande do Sul, Ari Pedro Oro diz que o 

pentecostalismo está mais presente nos pequenos municípios do que nas grandes 

                                                
186 Conforme observação de campo, realizada pela autora, durante caminhada com as caseiras em 
mar/2006. 



cidades. Segundo esse autor, é preciso prestar atenção para a existência de um 

protestantismo, especialmente do tipo pentecostal, radicado não somente nas 

periferias das grandes cidades, mas também no campo e em pequenas cidades e 

vilas interioranas. 187 

 Em nota de rodapé, Oro esclarece que a situação da Igreja Universal do 

Reino de Deus é exceção. Esta está presente unicamente em cidades de porte 

médio e grande.
188 Em Caucaia do Alto, subdistrito de Cotia próximo ao Tijuco Preto, 

há uma unidade dessa igreja bem defronte à principal igreja católica do povoado. Ele 

aponta dois motivos: a dinâmica dessa Igreja que lida com número elevado de fiéis e 

a inexistência das religiões mediúnicas nas pequenas cidades, já que a IURD 

constrói sua identidade atacando essas crenças. 
189 

     Oro volta a destacar os crescimento das denominações evangélicas 

(exceto IURD) nos municípios de porte médio-baixo e nas pequenas cidades do 

interior do RS. Os motivos: maior presença evangélica no interior do Estado, 

especialmente nos últimos cinco anos e também a menor competição religiosa 

nesses pequenos municípios em relação à capital e cidades populosas. Nessas 

últimas, as religiões espíritas e afro-brasileiras estão implantadas.
190 No Tijuco Preto, 

a presença evangélica se acentuou nos últimos cinco anos e as religiões afro-

brasileiras e espíritas, se existem, funcionam de forma muito discreta. 

A expansão evangélica é um fato inquestionável em todo o Brasil, inclusive no 

RS, de acordo com Oro. Está claro que atualmente não são somente as massas 

urbanas desajustadas das periferias das metrópoles que buscam as religiões 

evangélicas. A conversão pentecostal alcança a população urbana não 

necessariamente das classes mais baixas da sociedade. E essas religiões proliferam 

nas cidades de pequeno e médio portes.
191 

   Ari Pedro Oro diante desses dados diz: �Isto mostra que o pentecostalismo 

está se constituindo numa importante força religiosa nesse final de século�
192.  A 

hipótese do autor é de que este fenômeno resulta menos das carências e 

                                                

187 Cf. Ari Pedro ORO, Avanço Pentecostal e Reação Católica, p. 26-36. 
188  Cf. Ibid., p. 35. 
189  Cf. Ibid., p. 35. 
190  Cf. Ibid., p. 39. 
191  Cf. Ibid., p. 100 e ss.. 
192 Aqui o autor está se referindo ao século 20, já que sua obra é de 1999.  



insuficiências das religiões tradicionais, ou do modelo da sociedade em vigor, e mais 

dos méritos próprios daquele segmento religioso que atinge um público maior, que 

leva uma mensagem que faz sentido, uma dinâmica ritualística eficaz e enfrenta de 

forma convincente, segundo os seguidores, as questões financeiras, de saúde e do 

cotidiano193. 

    Depois de destacar alguns poucos pontos do avanço do Pentecostalismo 

nas cidades pequenas e médias, vou agora abordar uma pouco a questão de 

gênero, já que a dissertação trata da conversão de mulheres. As caseiras do 

presente estudo são trabalhadoras da região periférica da metrópole, na maioria 

migrantes e que se converteram, em geral, do catolicismo para o pentecostalismo. 

 

2.5 - Outras religiões populares do Brasil  

Pierre Sanchis  destaca três  matrizes no campo religioso popular brasileiro. 

As duas primeiras são mais comuns: a católica e a africana. Já a terceira, a 

pajelança indígena, pode ser percebida especialmente na região amazônica. Estas 

matrizes primordiais entram em processo de articulação �tanto do ponto de vista da 

concepção de um universo povoado de mediações, quanto do ponto de vista dos 

mitos informadores da ação e modelos para ela: da ética�.  Esse autor lembra que 

no decorrer da história religiosa do Brasil outras matrizes se juntam, como o 

espiritismo.194 

Esse rico campo religioso brasileiro detalhado por muitos sociólogos da 

religião como Camargo, Sanchis e Queiroz desemboca numa diversidade de 

religiões, com destaque nas duas últimas décadas do século XX para o 

pentecostalismo.  Para Passos, o �habitat religioso� do povo brasileiro prioriza no 

seu dia-a-dia uma cultura catolicizada, ou seja, um catolicismo culturalizado. Na 

verdade, uma nova religião surge a partir da colonização portuguesa e das trocas 

com a cultura local. 195 

Existe um catolicismo plural no Brasil, em especial no modo de ser, que 

configura diferentes jeitos de ser, católico, no modo de participar. Brandão aponta os 

                                                
193 Cf. Ari Pedro ORO, Avanço Pentecostal e Reação Católica, p. 100 e ss. 
194 Cf. Pierre SANCHIS, O campo religioso contemporâneo no Brasil, In: Ari Pedro ORO; Carlos Alberto 
STEIL, Globalização e Religião, p. 105-106. 
195 Cf. João Décio PASSOS, Teogonias urbanas: o re-nascimento dos velhos deuses, p. 182. 



católicos que vão à igreja apenas a procura de sacramento e que eventualmente 

participam das missas, os que freqüentam a missa dominical, integram as pastorais 

e movimentos leigos e os que são católicos por serem batizados ou pertencerem a 

uma família de tradição católica, mas não são comprometidos e nem participam das 

atividades de sua comunidade ou paróquia. 
196 

Mas o catolicismo no Brasil chega com os portugueses. No Brasil colônia, 

essa religião ressurge de três formas diferentes, segundo Eduardo Hoornaert, que 

utiliza a categoria sincretismo.  A primeira é a religião obrigatória imposta pelo 

regime do padroado. Há ainda o catolicismo patriarcal adotado ou cooptado pelos 

senhores de engenho e o catolicismo popular, ainda hoje fortemente praticado no 

Brasil197. 

Na segunda metade do século XIX é implantado no País o catolicismo 

romano, imposto por �bispos reformadores�. Eles introduzem esse catolicismo 

universalista  com a colaboração do clero trazido da Europa.
198 O catolicismo 

romano vem substituir o catolicismo luso-brasileiro que sofria com o regime do 

Padroado, com bispos funcionários públicos, dependendo do governo imperial; com 

as ordens religiosas em franca decadência, com  jesuítas expulsos do Brasil em 

1759 e franciscanos e beneditinos em lutas internas e com o clero secular em 

estado deplorável do ponto de vista eclesiástico, já que praticavam o concubinato e 

se interessavam mais por política do que pelo rebanho
199. 

O catolicismo romano, segundo José Manuel Sanz Del Castillo, foi um 

processo violento. Por quê? Foi realizado num curto espaço de tempo � entre 1880-

1920 � e de forma acelerada. Com isso, ocorreu nas paróquias conflitos com as 

instituições leigas, com o catolicismo popular, com os projetos históricos dos 

movimentos socioreligiosos, com os padres liberais e com os vigários tradicionais.
200 

                                                
196 Cf. Carlos BRANDÃO apud Maria das Dores Campos MACHADO, Carismáticos e Pentecostais, p. 
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198 Cf. Pedro A. Ribeiro de OLIVEIRA; J. Edênio VALLE; Alberto ANTONIAZZI, Evangelização e 
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eclesial do século XIX e XX, In: Fernando Torres LONDOÑO (org.), Paróquia e Comunidade no Brasil 
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Até a década de 60, o catolicismo popular, ou seja, aquele praticado pelo 

povo era visto como sinônimo de ignorância religiosa. Mesmo se declarando no 

censo e nas pesquisas �católico apostólico romano�, a população brasileira tem uma 

prática religiosa bastante independente da definida pela hierarquia da igreja, ao 

contrário dos pentecostais, que obedecem rigidamente as imposições ditadas por 

pastores.201 

          Essa religião era a praticada pelas caseiras do Tijuco Preto, que não 

freqüentavam a missa, desconheciam as regras oficiais da religião e do clero. Boa 

parte das caseiras afirma com todas as letras que não tinham religião, pois não 

freqüentavam as atividades regulares das paróquias, como as missas, uma 

exigência do catolicismo romano. 

�Não me achava católica. Não freqüentava�, diz a caseira Flávia, que 

reconhecia ter participado da igreja católica pela última vez no batizado da filha, ou 

seja, era uma católica que procurava a igreja apenas nos momentos dos 

sacramentos como a maioria dos brasileiros se declara. Heloísa também reconhece 

que os pais eram católicos não-praticantes. Ela explica: 

 

Não, não, eu nunca fiz porque a gente... num fez isso..(primeira eucaristia) na 

minha casa. Acho que ninguém fez, chegou a fazer... Os pais da gente era 
católico mas não era...assim...de ir à igreja, antigamente, a turma não era 

assim muito...assim ! Meus pais não eram assim de ir à igreja. 
202 

 

Joana e Clotilde afirmaram que foram praticantes, fizeram catequese e 

receberam os sacramentos. Joana admite ter sido um tempo �gostoso�, enquanto 

Clotilde reclama que não havia alegria e nem paz
203, ou seja nada: �No meu mundo 

católico que conheci e cresci foi gostoso.  Fiz catecismo, crisma e casei.  Eu fiz 

                                                
201 Cf. Pedro A. Ribeiro de OLIVEIRA; J. Edênio VALLE; Alberto ANTONIAZZI, Evangelização e 

comportamento religioso popular, Cadernos de Teologia e Pastoral, p. 22 e 23. 
202 Flávia, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Agreste, Vargem Grande Paulista, 

4/03/2006. 
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na boca. Já na cultura hebraica o shallon (paz) significa a totalidade dos bens necessários para ser feliz. 

Clotilde durante a entrevista fala que no tempo católico lhe faltava tudo (alimento, saúde etc), inclusive a 

paz. 



tudo... casei na igreja católica...era vida normal�204.  Ou ainda: �Eu era batizada, 

crismada e fiz primeira comunhão na igreja católica. Minha vida religiosa...nem sei 

se era vida religiosa. Por quê?  Não tinha alegria, não tinha paz, não tinha nada. 

Nem sei que vida era aquela� 205.                                                    

Entretanto, as caseiras praticavam o catolicismo popular, com seus santos e 

rezas. Freqüentavam santuários como o de Aparecida do Norte, uma das marcas 

dessa religião no País. As caseiras preferem não relembrar passagens da vida 

católica e só falaram abertamente sobre isso quando aconteceu a entrevista em 

grupo. Elas não admitem nunca terem freqüentado terços e procissões, práticas 

comuns no interior do Brasil, onde residiram na infância.  

Joana ainda fala do tempo que freqüentava o santuário de Aparecida do Norte 

com saudades: �Eu nunca ajoelhei diante de uma imagem. Passear em Aparecida do 

Norte como cidade turística é gostoso, mas sem ir atrás de idolatria de imagem� 
206. 

 

2.5.1- Catolicismo popular 

O catolicismo popular pode ser entendido como todas as crenças e práticas  

religiosas praticadas pelos católicos que não obedecem os padrões propostos pela 

hierarquia. Um exemplo dessa �ruptura� de regras está na confissão dos pecados 

dos praticantes do catolicismo popular feita diretamente aos santos e a Deus, 

enquanto a hierarquia diz que a confissão dos pecados deve ser feita a um padre.
207 

Pedro A. Ribeiro de Oliveira, J. Edênio Valle e Alberto Antoniazzi, preferem 

abandonar a categoria catolicismo popular e �falar em catolicismo do povo�. Esses 

três autores lembram que o processo de romanização introduziu o hábito da prática 

sacramental entre os católicos e um comportamento moral a ela adequado. 
208 

Segundo eles, somente entre 10%e 15% da população católica adotou a 

prática sacramental. Foram somente aqueles fiéis que tiveram contato com agentes 

                                                
204 Joana, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Agreste, Vargem Grande Paulista, 

9/09/2006. 
205 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 
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207 Cf. Pedro A. Ribeiro de OLIVEIRA; J. Edênio VALLE; Alberto ANTONIAZZI, Evangelização e 

comportamento religioso popular, Cadernos de Teologia e Pastoral, p. 24. 
208 Cf. Ibid., p.24-25. 



do catolicismo romano por meio de colégios católicos, associações e atividades 

religiosas209. Os três autores explicam: �Para o restante da população o catolicismo 

romano sofreu um processo de reelaboração, guardando elementos tradicionais e 

reinterpretando os elementos romanos numa modalidade própria� 
210. 

Esses autores consideram que hoje convivem no Brasil dois tipos de 

catolicismo; o tradicional que é praticado no interior do país. Nessa modalidade 

religiosa católica são constituídos grupos sem organização formal, que se reúnem 

em torno da figura dos festeiros. Eles organizam festas, como a Folia de Reis, Festa 

do Divino ou romarias, muitas das quais têm um calendário próprio e que 

prescindem da presença do padre ou qualquer autoridade eclesiástica. O papel dos 

leigos é preponderante nessas festas, ficando estes responsáveis pelo levantamento 

de verbas, preparação dos festejos e até pela celebração. Tudo é feito 

informalmente. 211 

O exemplo da romaria do Tijuco Preto a Bom Jesus do Pirapora pode ser 

considerado uma prática do catolicismo tradicional. Os preparativos, a convocação, 

a organização e os recursos vêm da própria população católica local e os líderes da 

peregrinação comandam as orações ao longo do caminho.  

Naquela região, saem muitas romarias a diversos santuários católicos. Podem 

ser observadas romarias em Cotia e Vargem Grande Paulista. Moradores do Tijuco 

Preto, de Caucaia do Alto, bairros pertencentes aos municípios de Vargem Grande 

Paulista e Cotia, fazem romarias a Bom Jesus do Pirapora e Aparecida do Norte. Há 

romarias a pé, a cavalo, de moto, gaiola e ônibus fretados para esses santuários. A 

própria prefeitura de Vargem Grande cita entre as �atividades culturais� da cidade as 

romarias. 

Segundo Oliveira, Valle e Antoniazzi, a modalidade mais comum do 

catolicismo, praticada por entre 70% e 80% dos fiéis dessa religião, é a privatizada. 

Trata-se de religião de caráter privado e que também tem como característica a 

devoção aos santos. Essa devoção é direcionada não somente aos santos oficiais 

                                                
209 Cf. Ibid., p.25. 
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comportamento religioso popular, Cadernos de Teologia e Pastoral, p.25. 
211 Cf. Ibid., p. 26-27. 



da igreja católicas, mas a todas as denominações de Maria, de Jesus, santos locais 

e familiares.212 

São duas modalidades básicas de relação entre o fiel e os santos: a 

devocional e a contratual. A primeira pode ser estabelecida pela consagração no 

batismo, por voto ou por tradição familiar. O santo desempenha as funções de um 

padrinho celeste, estando mais próximo do fiel que Deus, que é um  Deus distante e 

todo poderoso. Cada devoto pratica sua devoção ao santo à sua maneira, podendo 

oferecer pão, acender velas, dar esmolas ou rezar o terço dependendo das 

particularidades de cada santo. Essa relação entre santo e devoto não se encerra 

nem mesmo com a morte. 213  

Passa a existir uma relação contratual entre o santo e o devoto. O santo 

oferece proteção sobrenatural num perigo e o fiel, por sua vez, cumpre sua parte no 

contrato mostrando seu reconhecimento cumprindo uma promessa. A promessa 

pode ser uma reza, mandar celebrar uma missa, ou imprimir folhetos, faixas, 

depositar flores nos pés dos santos, entre outras ações. O contrato firmado com o 

santo é transitório e termina quando a graça é alcançada, já a devoção ao santo é 

permanente. A principal marca dessa relação é a proximidade entre fiel e santo. O 

protetor é uma figura familiar (minha Nossa Senhora) e está ao alcance imediato do 

fiel nas imagens, no santuário, em estampas etc. 
214 

 Essa proximidade favorece o relacionamento próximo e pessoal  entre o 

devoto e o seu santo de devoção. Isto é a privatização da religião. O catolicismo 

privatizado, definido pela proximidade entre fiel e santo, é complementado pelas 

práticas sacramentais do catolicismo romano (batismo, primeira comunhão, 

casamento e funeral), as festas de santo e da semana santa. O catolicismo 

privatizado não é um outro catolicismo, mas vem como reação do fiel ao processo 

de romanização, mas reação que aceita em parte e reinterpreta, elementos do 

catolicismo tradicional transmitido pela família.
215 

As caseiras católicas, todas ex-praticantes do catolicismo privado e do 

tradicional, criticam de forma bastante dura o culto aos santos.  Disse Clotilde: 
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É bíblico. Posso ler a Bíblia? São deuses. Não precisa de santos e nem de 

Pedro e Aparecida. Ninguém vai ao Pai se não for através Dele. Não há outros 

deuses. Ele (a estátua) não se move sozinho. Para mover tem que carregar. 

Como um Deus desse vai fazer? 216 

 

Mas na verdade o Pentecostalismo absorveu diversos elementos do 

catolicismo do povo, como preferem chamar os autores acima. Os pentecostais não 

têm santos para recorrer, mas eles mantêm uma relação íntima com o Senhor 

Jesus. Suas exigências de diversos tipos são encaminhadas diretamente, sem 

intermediários. As caseiras pedem um emprego para si ou para seus maridos, ajuda 

para resolver problemas de saúde, entre outras solicitações que encaminham ao 

Senhor Jesus, como costumam dizer. 

 �Jesus, eu não tenho dinheiro pra ir, eu tenho o dinheiro do pão, eu vou 

pegar esse dinheiro e vou. Eu vou e creio que o Senhor vai dar.� Essa fala de 

Clotilde é mansa, mas há momentos que o pentecostal tem uma linguagem forte e 

bastante direta, exigindo do �Senhor Jesus� os mais diversos benefícios. Lígia 

reclama ao Senhor: ��Senhor!! Eu não agüento mais ...o Senhor tem que me curar 

desses �problema� pai!� Comecei a pedir ao senhor... Quando passado uns �dia� 

depois, eu fui fazer os �exame� aí no exame não deu mais nada� 
217. 

  Alguns autores estudados no presente trabalho dizem inclusive que os 

pentecostais fazem trocas, prometendo como nas promessas do catolicismo do povo 

o pagamento do dízimo, por exemplo. 

E os pentecostais têm consciência do poder que adquirem com essa relação 

direta com o �Senhor Jesus�. Clotilde, Joana e Lígia durante a entrevista coletiva 

destacaram essa relação direta sem a interferência do pastor ou qualquer autoridade 

da igreja: �Se você precisar de uma oração, qualquer um da igreja, um irmão pode 

fazer�, esclareceu Joana sobre o poder de intercessão do próprio crente, como os 

católicos populares, que prescindem da intermediação do clero. 

 

                                                
216Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 03/03/2005. . 
217 IDEM, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 23 /09/2006. 



2.5.2 - Umbanda 

 A umbanda é uma religião mágica que se utiliza do conhecimento e do uso 

de forças sobrenaturais para intervenção no mundo, privilegiando o rito e 

valorizando o segredo iniciático
218. Ela está enquadrada entre as religiões afro-

brasileiras, que chegaram com os escravos.219 

Surge no Rio de Janeiro a partir do início do século XX, mesclando religiões 

tradicionais africanas, como o candomblé banto e de caboclo, trazidas da Bahia, 

com o espiritismo kardecista e traços do catolicismo branco. Cândido Procópio 

Ferreira de Camargo diz que a umbanda será a religião afro-brasileira que se tornará 

universal. 220 

A partir dos anos 60, essa religião ganha destaque no País, com muitos 

intelectuais e artistas passando a se declararem umbandistas. A religião se espalha 

pelo Cone Sul e ganha visibilidade. 

Voltando poucas décadas atrás, ou melhor, ao período de modernização da 

sociedade brasileira, que se intensificou nos anos 30 e 40, quando aconteceram as 

reformas urbanas na capital federal, implantação de política sanitarista e depois 

eugenista para todo o País, as religiões afro-brasileiras eram estigmatizadas e 

perseguidas pela polícia e pelo poder judiciário, que as acusam de �curandeirismo� 

fato denunciado pelas corporações médicas.
221 

O negro e sua cultura passam a ser incorporados de modo positivo pela 

sociedade brasileira depois da publicação, em 1933, da obra Casa-grande & 

senzala, de Gilberto Freyre. O viés racista dos teóricos marcados pelo espírito 

evolucionista é abandonado para dar lugar à valorização da miscigenação. Adotam 

essa linha de estudo Freyre, depois Arthur Ramos e Edson Carneiro, seguidos por 

Roger Bastide e Pierre Verger.222 

Nesse cenário surge a umbanda. Essa religião, segundo Montes, viria a ser 

uma das mais populares religiões brasileiras. Com a chegada no Brasil do 

                                                
218 Reginaldo PRANDI, O Brasil com axé: candomblé e umbanda no mercado religioso, Estudos 

Avançados, p. 228. 
219 Brígida Carla MALANDRINO, Umbanda: mudança e permanência: uma análise simbólica, p. 93. 
220 Candido Procópio Ferreira de CAMARGO apud Reginaldo PRANDI, O Brasil com axé: candomblé e 
umbanda no mercado religioso, Estudos Avançados, p. 223. 
221 Cf. Maria Lucia MONTES, As figuras do sagrado: entre o público e o privado, In: Fernando A. 
NOVAIS; Lilia Moritz SCHWARCZ, História da Vida Privada no Brasil 4, p. 94-95. 
222 Cf. Ibid., p. 94-95. 



espiritismo de Allan Kardec, que não se opõe à ciência, mas procura incorporá-la em 

benefício de suas crenças, há uma reapropriação das religiões mediúnicas afro-

brasileiras. Quem faz isso é a classe média branca, urbana e letrada, que objetiva 

criar uma religião autenticamente brasileira. 
223 

A umbanda incorpora do kardecismo a possibilidade de comunicação com os 

mortos, dos bantos a tradição do culto aos ancestrais e do catolicismo as virtudes 

cristãs, em especial a caridade. Além disso, a nova religião é expurgada das 

heranças da religiosidade afro-brasileiras consideradas mais �bárbaras� e próprias 

de religiosidade �inferior�, como sacrifício. Por outro lado, adota a cura de doenças 

físicas e mentais e o aconselhamento familiar. 224 

Por isso, a exemplo de algumas vertentes do pentecostalismo, é vista como 

religião de cura. O pentecostalismo de terceira onda � em especial a Igreja Universal 

do Reino de Deus � usa elementos da umbanda e do candomblé de forma invertida. 

A todos os deuses do panteão afro-ameríndio, os pentecostais chamam de �tinhoso� 

e os tratam de forma caricatural. Durante o culto pentecostal, no qual chegam a 

atuar ex-pais e ex-mães-de-santo, os deuses afro-brasileiros são �exorcizados� pelo 

poder de Deus para não mais voltar a atormentar aquela pessoa.225 

A umbanda é organizada em pequenos terreiros, geralmente instalados na 

própria casa do pai ou mãe-de-santo, seus sacerdotes, ou em modestos salões 

alugados, reunindo uma comunidade que se conhece e se ajuda. Os terreiros são 

autônomos e auto-suficientes e o pai ou mãe-de-santo são a maior autoridade na 

hierarquia. Por isso, segundo Prandi, há falta de funcionalidade nas federações de 

umbanda, já que cada �casa� tem lideranças e regras próprias. 

Essa estrutura pequena e independente foi um dos fatores que impuseram 

perdas no número de fiéis da umbanda na década de 80.
226 Os terreiros passaram a 

perder cada vez mais fiéis para as vistosas religiões pentecostais, que reuniam 

multidões em estádios e em templos gigantes postados em grandes avenidas. A 

presença forte na mídia eletrônica dos pentecostais e seu intenso trabalho de 

marketing  também contribuíram para diminuir o percentual de brasileiros nos 
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terreiros de umbandas. Os pentecostais recrutam seus fiéis nas camadas populares, 

que antes recorriam aos terreiros para resolverem suas dificuldades cotidianas.  

Esse embate entre pentecostais e umbandistas e os demais seguidores das 

religiões afro-brasileiras está no Tijuco Preto também. Os dados apresentados 

formalmente pela prefeitura de Vargem Grande Paulista não citam a presença de um 

único terreiro, seja de umbanda ou de candomblé e também não fazem referências a 

nenhum centro espírita, como são comumente chamados os locais onde se praticam 

a religião kardecista. 

O que é  conversão? Como ela acontece? O que muda na vida do fiel? As 

respostas serão fornecidas com o apoio nas obras das duas principais teóricas que 

embasam essa pesquisa: Maria das Dores Campos Machado e Cecília Loreto Mariz, 

além, claro, de recorrer a outros autores que ajudaram a pensar no presente 

trabalho. 

 

2.6 - Conversão 

Houve um tempo no Brasil que conversão significava a ruptura com um 

passado religioso. Regina Novaes fala desse tempo na cidade de Santa Maria nas 

proximidades do Recife227 e a mudança de vida entre os agricultores daquela região, 

pesquisados em 1976 e  1977. Segundo essa autora, essa ruptura se traduz em 

relações exclusivas com o sobrenatural e em um novo estilo de vida.
228 

Novaes lembra que a conversão significa um ponto final na relação com a 

religião da família (ou lei dos pais) e também exige do indivíduo um entendimento 

para �prover sua própria salvação�. Cada converso faz uma opção exclusiva e passa 

a ter uma identidade religiosa única, oferecendo aos demais bom testemunho de 

vida e disposição para evangelizar.
229 Clotilde, uma das caseiras entrevistadas, é um 

verdadeiro �Dom Quixote�  visita doentes e vizinhos à noite, enfrentando a escuridão 

e o perigos do isolamento no Tijuco Preto. 

                                                
227 Nome fictício do município, conforme diz a autora. 
228 Cf. Regina NOVAES, Os escolhidos de Deus: Pentecostais, trabalhadores e cidadania, Cadernos do 

Iser, p. 47. 
229 Cf. Ibid., p. 69. 



O crente, indivíduo único, só se coloca por meio da comunidade de irmãos na 

fé, segundo Novaes. Esta permite a criação de laços entre pessoas que se 

reconhecem pela opção, experiência e missão comum. 
230 

A Assembléia de Deus de Santa Maria, região agrícola de Pernambuco, nos 

anos 70  estava organizada e mantinha uma dinâmica de trabalho voltada para 

atender aos pobres. Regina Novaes, entretanto, observa que apenas um grupo 

limitado de agricultores se convertia. Para os crentes, isso acontecia porque poucos 

são os escolhidos e esses escolhidos devem trazer os demais, assegurando a 

possibilidade de existência da comunidade. 
231 

A adesão à comunidade de irmãos é marcada por diversos pontos que se 

processam de forma diversa para cada indivíduo. A primeira delas diz respeito ao 

crer pelo ouvir.232 �Não é mudança de religião. Encontrei o Deus vivo. Você clama e 

ele responde�233, diz Clotilde, que também ouviu um anjo que a desafiava, em outro 

trecho do seu discurso. 

O discurso apocalíptico dos crentes que fala da proximidade do fim dos 

tempos e da próxima vinda de Cristo ressalta a necessidade da conversão. Mas 

ouvir uma pregação não significa que o indivíduo vai se converter. Ele só toma essa 

decisão impulsionado por problemas, entre os quais doença, dificuldades 

econômicas, desilusões e problemas familiares.
234 Nos depoimentos das caseiras 

observa-se conversões por doença na família e das próprias entrevistadas. 

A conversão pode acontecer também quando o crente ergue a mão durante a 

participação num culto. Esse gesto significa o sim a Jesus e é incentivado pelos 

participantes dos cultos. Depois que aceita, o converso adota os códigos da nova 

religião e o aprendizado da Bíblia.
235 

                                                
230 Cf. Ibid., p. 69. 
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Os crentes sentem-se escolhidos por Deus apenas após o batismo no Espírito 

Santo, que é um sinal diferenciador mais radical e nem sempre acontece logo após 

a conversão.
236 Clotilde relata quando recebeu o Espírito Santo: 

 

O meu momento bom, vou falar bem a verdade pra você, foi quando eu senti 

mesmo que o Senhor Jesus acenou com o Espírito Santo pra mim. Nesse dia... 

esse foi o dia mais alegre da minha vida. Que eu senti mesmo a presença de 

Deus; não tem nada, material, nada. 237 

 

Finalmente, Novaes lembra que o ciclo da conversão se fecha com a 

pregação, que deve ser uma constante na vida do crente. Eles precisam ter bom 

testemunho e pregar em qualquer momento que surja uma oportunidade. Segundo a 

autora, em geral os conversos ouvem, aceitam, são batizados no Espírito Santo e 

depois pregam a Palavra. Mas essa ordem pode se inverter, com o crente sendo 

batizado no Espírito Santo logo após ouvir a Palavra.
238 

A conversão que já não representa uma ruptura radical na vida, mas provoca 

mudanças, segundo entendem alguns teóricos. As caseiras falam ao longo do 

trabalho de suas vidas transformadas após aderirem à religião pentecostal.  Prandi e 

Pierucci concordam que houve um tempo em que mudar era romper social e 

culturalmente, incluindo aí a própria identidade, mudança de valores, visão de 

mundo e novos modelos de conduta. Reforçam os dois autores: 

 

A conversão era um drama, pessoal e familiar, representava uma mudança 

drástica de vida. O que significa hoje mudar de religião, quando a mudança 

religiosa parece não comover ninguém, como se mudar de religião fosse um 

direito líquido e certo daquele que se transformou numa espécie de 

consumidor, consumidor religioso, como já se chamou esse converso?239 

 

As caseiras entrevistadas já foram católicas e antes de aderir à religião a qual 

se fixaram na época das entrevistas circularam por outras. A jovem Pâmela passou 

                                                
236 Cf. Ibid.,  p. 92. 
237 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 23 /09/2006.. 
238 Cf. Regina NOVAES, Os escolhidos de Deus: Pentecostais, trabalhadores e cidadania, Cadernos do 

Iser, p. 94 
239 Cf. Antonio Flávio PIERUCCI; Reginaldo PRANDI apud Reginaldo PRANDI, O Brasil com axé: 

candomblé e umbanda no mercado religioso, p. 231 e 232 



por pelo menos quatro denominações diferentes. A filha de Clotilde, nascida católica 

e criada na Assembléia de Deus, agora é de outra denominação, a do marido que 

freqüenta a Congregação Cristã do Brasil. A própria Elene que passou por uma 

conversão traumática e se batizou, acabou abandonando o pentecostalismo. Enfim, 

pessoas em mudanças religiosas constantes, ou nômades da fé.
240 

A conversão ao pentecostalismo, por sua vez, é marcada por uma mudança 

radical no estilo de vida. �Uma pessoa �crente� é antes de tudo a pessoa de um 

crente, e todos os outros qualificadores de sua identidade...ou são secundários, ou 

são reescritos�, diz Carlos Rodrigues Brandão
241 

Essa mudança acontece no plano individual, com o fiel migrando de uma 

religião para a outra, adotando ao longo da vida diferentes crenças e práticas, ou 

ainda no plano coletivo. Nesse último caso, é decisiva a dimensão temporal, 

expressando uma correlação de forças entre as religiões em disputa, alterando a 

identidade dos grupos confessionais.242 

Segundo Machado, a conversão de indivíduos nascidos em lares já 

evangélicos é menos traumática do que a realizada por pessoas nascidas em 

famílias católicas. Essa autora lembra que, no esforço de recrutar fiéis entre os 

católicos, os protestantes destacavam que a verdadeira família está na comunidade 

adotada e que em caso de conflito entre os valores das duas (carnal e de fé) o fiel 

deve optar pelos da família de fé. Portanto, amizade e companheirismo só podem 

ser encontrados na família de fé apartando os crentes de outros segmentos sociais. 

Ela reforça a condição de minoria dos crentes. 
243 

 

Dentro da lógica durkheimiana, a condição de religião minoritária no Brasil 

certamente favoreceu ainda mais essa conexão entre salvação, 

comportamento e �policiamento ético� nos grupos protestantes, e distanciou 

seus adeptos dos valores e da cultura social mais ampla � numa palavra: da 
moralidade católica.

244 
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E, em seguida, questiona se com o passar dos anos e crescimento do 

pentecostalismo não houve uma aproximação do modo de ser pentecostal do ethos 

católico. 

 Machado chama a atenção ainda para duas hipóteses sobre os efeitos da 

conversão ao pentecostalismo nas relações intrafamiliares no Brasil: 

Uma leva em conta a primazia da família de fé na doutrina pentecostal e 

destaca a possibilidade da aflição religiosa provocar dissensões na família de 

�sangue�. A outra enfatiza a influência positiva da conversão a este tipo de 

expressão religiosa sobre a vida familiar, diminuindo os conflitos e 

consolidando este pequeno grupo social.245 

 

Para a autora, a primeira hipótese centra-se no caráter exclusivista, no 

ativismo e proselitismo dos crentes, o que poderia ocasionar conflito nas famílias 

com membros de várias religiões. Mas ela própria esclarece que pesquisas 

realizadas nos anos 80 no campo e nas cidades descartam essa hipótese. 

Já a outra que trata da consolidação das famílias crentes mostra que as 

orientações morais e rígidos padrões de condutas estimulados pela doutrina 

pentecostal fortalecem a posição da mulher na família e desestimulam o 

comportamento aventureiro dos homens, deixando para trás os ranços da família 

patriarcal. Nessa caso, a família inteira converte-se depois da afiliação de um dos 

membros.246 

Machado segue discutindo os efeitos da conversão de apenas um dos 

membros (marido ou mulher) ao pentecostalismo. No meu trabalho, no qual 

entrevistei mulheres das camadas populares, todas as caseiras foram seguidas 

pelos parceiros após a conversão. Só Flávia teve um relacionamento com um não-

crente após se afiliar a Assembléia de Deus e enviuvar. Depois ela se separou do 

parceiro, reclamando que a vida desregrada desse impediu um compromisso mais 

sério. 

Machado lembra que a conversão solitária da mulher provoca sempre reação 

negativa dos parceiros, provocando inicialmente uma série de desavenças. Ela 

questiona mesmo se a conversão, com a �entrega ao Senhor� não seria um ato de 
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desobediência. Muitas mulheres, de qualquer classe social, segundo essa autora, 

mudam de religião em busca de resolver conflitos com os parceiros.
247 

As caseiras do Tijuco, de modo, geral apontaram os problemas de saúde 

como principal causa para mudar de religião. Mas nas entrelinhas do discurso, pode-

se perceber Lígia dizendo que o marido se aventurava com prostitutas e Clotilde que 

travava uma batalha com o marido, pois era nervosa e batia e gritava com os filhos.  

Cecília Loreto Mariz concorda com muitos dos pontos defendidos por 

Machado. Em sua obra, Coping with Poverty, ela define o pentecostalismo como 

uma religião racional e que contribui para o bem-estar econômico do crente. 

Segundo ela, o pentecostalismo é racionalizado porque no desenvolvimento da 

experiência religiosa, este requer do converso não somente experiências individuais 

do Espírito Santo, mas também que os adeptos estudem a Bíblia  e compreendam a 

racionalidade.248 

Mariz também reforça ao longo de todo seu trabalho que após a conversão o 

indivíduo passa a ter um comportamento saudável, com os homens deixando bebida 

e jogo. Esse novo jeito de viver também pode ser visto entre as caseiras 

entrevistadas no estudo. 

Mas, apesar das limitações do meu trabalho, discordo das alegações de Mariz 

que diz que, apesar do alívio que a conversão representa para os pobres, esses não 

são felizes. Eu, ao contrário, encontrei mulheres felizes, que trabalham, praticam a 

religião e prosperam, adquirindo inclusive alguns bens de consumo também 

sonhados pela classe média. 

Para Mariz, que comparou pobres do Recife e do Rio de Janeiro convertidos 

ao Pentecostalismo, ou freqüentando as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)
249 

e religiões afro-brasileira, o pentecostalismo é atrativo, levando muitos a se 

converterem para essa religião porque ajuda o fiel a solucionar muitos dos seus 

problemas. As caseiras do Tijuco resolveram problemas de saúde, desemprego e 
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vícios dos maridos. Elas admitem problemas, mas acreditam num Deus � o Deus 

dos pentecostais - que resolve os problemas individuais dos pobres.250 

As caseiras falam o tempo inteiro num Deus que �resolve�, Deus que �age',  

Deus que �responde�,  Deus que �dá�o dinheiro, Deus que �dá� máquina fotográfica, 

entre outras ações praticadas por esse Deus.  

Mariz chama atenção para a falta de oportunidades para os pobres no Brasil e 

para a possibilidade dos convertidos pobres ascenderem socialmente: 

 

Apesar dos exemplos de melhorias econômicas, para as pessoas pobres do 

Brasil há poucas oportunidades econômicas para melhorar um pouco a 
elevação da mobilidade. Há carência de oportunidades igualmente grande para 

essas famílias que têm como chefe de família donas de casa, são indivíduos 

doentes, alcoólatras, mulheres maduras ou  solteiras. 
251 

 

A autora de Coping with Poverty discorda de Machado em um ponto. 

Segundo ela, mesmo quando a  conversão da mulher se dá individualmente, esta 

não enfrenta problemas em casa. Em seu entender, o pentecostalismo, em nome do 

Espírito,  torna  a mulher mais passiva e silenciosa contra a religião e o sistema 

social. Por isso, as caseiras em geral preferem ignorar as dificuldades com saúde, 

educação e transporte e admitem que preferem sempre ser obedientes. �Tem que 

ser obediente�252, diz Clotilde. 

Mariz diz que tanto na família nuclear como na família estendida há grande 

diversidade religiosa, com os membros pertencendo a diversas religiões e 

denominações, considerando o universo da pesquisa dessa autora. Ela teve 

dificuldade para encontrar uma religião homogênea nas famílias pentecostais.
253 

Apesar das limitações do meu trabalho, em geral as mulheres entrevistadas 

revelaram que praticamente todo os membros de suas famílias são pentecostais. 

Além disso, essas  também converteram os membros de suas famílias estendidas. 

Clotilde contou: 
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Converti muitas pessoas, através do Evangelho que falamos de Jesus. Já 

converti outros. Falo do Evangelho de Jesus. Através de mim veio minha mãe 

(que era rebelde), irmã, o Lúcio Caio (que morava com a senhora, o Lú da 

Elene) e vizinhos que aceitaram Jesus. 254 

 

Outro benefício da conversão ao pentecostalismo para o pobres é a cura. 

Eles freqüentemente entendem que aconteceu uma cura, quando a conversão 

resulta na melhoria da saúde. Para esse grupo religioso, Deus está ativo no mundo, 

punindo o pecado e recompensando o virtuoso.  Os pentecostais encontram signos 

óbvios das bênçãos de Deus e do espírito de salvação. As mulheres entrevistadas 

por Mariz e também as caseiras enxergam na doença punição de Deus. As caseiras 

percebem os problemas de saúde, especialmente os de ordem psiquiátrica como 

coisa do demônio.
255. 

Waldo César lembra que a origem da palavra conversão, do hebraico e do 

grego, traz a idéia radical de mudança de caminho, de volta, de afastamento do mal 

e volta para Deus.256 As caseiras, como citei acima, falam nesses termos quando 

questionadas sobre a conversão.   

César lembra que essa revolução pessoal do pentecostal tem sido pouco 

estudada por pesquisadores em sua significação integradora como parte de um 

processo que aponta para outros valores e outra visão de mundo. A conversão de 

modo geral  é vista dualisticamente, num embate entre dois mundos: o sagrado e o 

profano, a religião e a fé, espiritual e material. No entender desse autor, aí há uma 

armadilha que muitos teólogos caem quando são indiferentes a esses estranhos 

produtos da fé que remove montanhas e conduzem muitos fiéis para as igrejas 

pentecostais257. 

Na opinião de Waldo César, compartilhada por Mariz, a simples conversão ao 

pentecostalismo não tira da pobreza as famílias brasileiras. Essa experiência 

religiosa leva a uma vida ascética, favorecendo a poupança econômica e criando 

                                                
254 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 03/03/2005. 
255  Cf. Cecília Loreto MARIZ, Coping with Poverty, p. 66 e 67.  
256 Cf. Waldo CÉSAR; Richard SHAULL, Pentecostalismo e Futuro das Igrejas Cristãs: Promessas e 
Desafios, p. 47. 
257 Cf. Ibid., p. 47-48. 



melhores condições de sobrevivência em meio à pobreza crônica da maioria dos 

crentes.258 

 Nem mesmo os mecanismos de solidariedade e ajuda mútua  diminuem os 

níveis de pobreza dos pentecostais. O autor reconhece que no seu cotidiano os 

pobres enfrentam dificuldades que são cumulativas e crescentes. Os dados de 

pobreza do País mostram isso, com um exército de pessoas em situação de fome, 

desemprego, concentração de renda e milhares de trabalhadores na economia 

informal.259 

Waldo César diz que na verdade a sobrevivência dos pobres, crentes ou não, 

depende de uma luta diária, com os primeiros cortando gastos e os segundos 

transformando-se em assaltantes ou morrendo de inanição.  

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) do período entre 1996 

e 2006260 revelam que os jovens e as mulheres eram os mais atingidos pelo 

desemprego. Naquele ano, havia 81,8 milhões de mulheres desempregadas (eram 

81,5 milhões em 2005) e os jovens entrem 15 e 24 anos representavam um 

contingente de 86,3 milhões de desempregados no mundo. Segundo o estudo da 

OIT, denominado Tendências Mundiais do Emprego em 2007, os jovens têm mais 

dificuldades de arrumar emprego, enquanto as mulheres encontram menos 

oportunidades de colocação no mercado. 
261 

César cita Mariz para lembrar que Weber assinalava certas afinidades entre 

crença religiosa e melhora material como resultado de um novo estilo de vida. 

Weber, a exemplo de Marx, entendia que a substituição da razão pelo mito pode 

ajudar o pobre a encontrar soluções para os seus problemas. Segundo Mariz, as 

religiões, especialmente as seitas, contribuem para o indivíduo ter uma atitude crítica 

em relação ao sistema econômico e político como um todo. Eu discordo em parte 

dessa posição, com base nas caseiras. Apesar delas criticarem os políticos, 

afirmando que apenas Deus resolve os problemas, essas preferem se isolar e 

buscar ajuda nos crentes e não reivindicar nada dos poderes públicos 

                                                
258 Cf. Ibid., p. 48. 
259 Cf. Waldo CÉSAR; Richard SHAULL, Pentecostalismo e Futuro das Igrejas Cristãs: Promessas e 
Desafios, p.48. 
260 Os números de 2006 são estimados. 
261 Cf. http://agênciabrasil.gov.br?noticias?2007/01/24/materia.2007-01-24.7259937144 Acesso em: 
25/01/2007. 
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constituídos
262. Os problemas sociais e econômicos do País, do Estado e do 

município são resolvidos ou não de acordo com a �fúria de Deus�, numa visão 

milenarista263.  

Falando da violência do Primeiro Comando da Capital (PCC), que atacou a 

população paulista indiscriminadamente em maio de 2006 as caseiras do Tijuco 

demonstram bem sua visão de mundo: �Essa matança que teve aqui em São 

Paulo...pra nós, mesmo, que estamos na Igreja, a gente viu que esse PCC que 

atacou São Paulo, aí, não é por acaso, não... já é a fúria de Deus, Deus que permitiu 

isso aí�
264 .                                                 

Joana ainda descreve a eleição e a postura dos candidatos à presidência da 

República do Brasil no pleito de 2006 como se fossem uma decisão divina e reclama 

da insatisfação constante dos eleitores: 

 

Eu vejo debate lá no trabalho da minha patroa, eles procuram um presidente, 

um governo melhor, e eles não conseguem encontrar. Tipo o Lula, agora. Eles 

falam muito do Lula, que não fez nada, e o que entrar vai ser como os outros 

também, que não fez nada, porque as pessoas nunca estão contentes com o 

governo que entrou.  265     

        

Na verdade, elas temem o reino de Satanás e em seguida anunciam a chegada 

de Jesus, numa verdadeira atitude militarista de volta do reino de Deus: 

 

Por que Satanás vai reinar... Jesus falou que pra ele reinar, ele vai destruir 
tudo, vai ter que matar todos esses aí, vai ter que morrer tudo... ele que vai ter 

o governo. E as pessoas falam: �Será que vai ter um governo melhor?...�.  Eu 

não acredito, porque a Bíblia fala que não tem, não vai ter, é um pior do que o 

outro.  É bíblico. Às vezes entra até crente mesmo, mas não vai ter. É 

bíblico.
266   

                                                
262 Cf. Cecília Loreto MARIZ apud Waldo CÉSAR; Richard SHAULL, Pentecostalismo e Futuro das 

Igrejas Cristãs: Promessas e Desafios, p. 48-49. 
263  O milenarismo se refere ao fim dos tempos com a luta contra o demônio e a chegada de um novo 

tempo. Os primeiros cristãos tinham essa visão e essa postura foi retomada em diversas épocas, com  

a pregação de Joaquim dei  Fiori, no século XII. No Brasil, vamos encontrar diversos movimentos 

desse tipo, em especial Canudos. Os pentecostais costumam anunciar a chegada de um �novo céu�, 

conforme diz Ibid., p. 179. 
264Joana, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 23 /09/2006. 
265 IDEM, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Santa Mônica, Vargem Grande 
Paulista, 23/09/2006. 
266 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 23/09/2006 



Em Mateus 24 em diante, fala todinha da vinda dele... Ele vai vir buscar aqui só 

aquele que aceitou a Ele. Quem não aceitou Ele, vai ficar aqui. E aquele que 
ficar aqui... não vai prestar. E a vinda Dele está próxima, porque, pode ver, é 

terremoto, é pai contra filho... muitas coisas estão acontecendo, tudo que ele 

falou na Palavra está acontecendo...  267      

 

Qual o papel da mulher de baixa renda na sociedade, no mercado de trabalho e 

religioso no Brasil? É o que abordo a seguir.  

 

2.7 - A mulher de baixa renda: na sociedade, no mercado de 

trabalho e religioso no Brasil 

 As mulheres representam a maior parcela das pessoas que vivem em 

situação de pobreza, segundo dados da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 

realizada em 1995, em Beijing, na China. Essa participação feminina nos índices de 

pobreza aumentou na última década de forma desproporcional.
268  

O documento Tendências Mundiais do Emprego em 2007, da OIT, destaca 

que as mulheres não têm tantas oportunidades quanto os homens no mercado. Para 

elas, o trabalho com carteira assinada é escasso. Segundo enfatiza esse relatório,  

�o trabalho decente é uma forma de reduzir a pobreza de forma sustentada e, por 

isso, a meta de emprego com carteira assinada será agregada aos objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio em 2007�.269 

A crise da dívida externa dos países da América Latina forçou as mulheres a 

entrarem no mercado de trabalho. De um lado a redução dos serviços sociais e de 

outro aumento do desemprego, afetando especialmente as mulheres e queda de 

renda familiar. De outro ocorreu, aumento no preço dos alimentos e dos produtos de 

primeira necessidade � com a hiperinflação.
270 

                                                
267 Lígia, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 23/09/2006 
268 Cf. Maria Beatriz Lisboa GUIMARÃES, Feminização da Pobreza e Religiosidade, In: Victor Vincent 
VALLA; Eduardo Navarro STOTZ; Eveline Bertino ALGEBAILE, Para Compreender a Pobreza no Brasil, 
p. 169-170. 
269 http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/01/24/materia.2007-01-24.7259937144/view. Acesso 
em: 26/01/2007. 
270 Cf. Maria Beatriz Lisboa GUIMARÃES, Feminização da Pobreza e Religiosidade. In: Victor Vincent 
VALLA; Eduardo Navarro STOTZ; Eveline Bertino ALGEBAILE, Para Compreender a Pobreza no Brasil, 
p.170-171. 
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A entrada da mulher no mercado de trabalho foi aumentando 

progressivamente. Na década de 80, elas ocupavam 37,2% dos postos de trabalho, 

enquanto os homens detinham 81,5%. Na década seguinte do século vinte, essa 

participação saltou para 45,15%, enquanto a dos homens subiu somente um ponto 

percentual.271 

A maioria das trabalhadoras brasileiras está na faixa de idade entre 25 e 45 

anos, são mulheres casadas e têm filho. Lisboa Guimarães chama a atenção para a 

extensa jornada de trabalho dessas trabalhadoras, que às 44 horas de jornada de 

trabalho fora de casa somam 30 horas de trabalho doméstico,
272 sobrecarrengando-

as. Além disso, cuidam do orçamento da casa e da educação dos filhos. Lisboa 

Guimarães completa: 

 

O trabalho não remunerado, predominantemente de caráter feminino, não é 

mensurado em termos quantitativos nem é valorizado e registrado nas contas 

nacionais. Nele se inclui, o trabalho na agricultura, o trabalho doméstico e 

comunitário não-remunerado, bem como o cuidado às crianças e aos velhos, a 

preparação de alimentos, a proteção aos animais e ao meio ambiente e a 
prestação de assistência voluntária a pessoas e a grupos vulneráveis e 

desfavorecidos. 273 

 

Essa é uma das formas de subestimar a contribuição e o reconhecimento do 

trabalho da mulher na sociedade274 Já Acelí de Assis Magalhães, em Histórias de 

Mulheres, lembra que apenas recentemente as análises econômicas começam a 

projetar estudos sobre os custos econômicos dessa contribuição. Um exemplo: os 

custos da cesta básica.
275 

Pesquisas econômicas realizadas nos Estados Unidos apontam que a 

produção doméstica não-mercantil representa de 25% a 30% do Produto Nacional 

Bruto (PNB) daquele país. Caso o trabalho feminino fosse agregado à produção de 

                                                
271 Cf. Ibid., p.171. 
272 Maria Beatriz Lisboa GUIMARÃES, Feminização da Pobreza e Religiosidade. In: Victor Vincent 
VALLA; Eduardo Navarro STOTZ; Eveline Bertino ALGEBAILE, Para Compreender a Pobreza no Brasil, 
p. 171. 
273 Ibid., p.171. 
274 Cf. L. T. SOARES apud Maria Beatriz Lisboa GUIMARÃES, Feminização da Pobreza e 
Religiosidade. In: Victor Vincent VALLA; Eduardo Navarro STOTZ; Eveline Bertino ALGEBAILE, Para 

Compreender a Pobreza no Brasil, p. 171. 
275 Cf. Acelí de Assis MAGALHÃES, História de Mulheres: considerações sobre a privação e a 

privacidade na história das mulheres, p. 43. 



bens e serviços não mercantis esta produção aumentaria o PNB, em 1965, em 

48%.276 

 As caseiras do Tijuco Preto, em sua maioria, estão dentro desse padrão 

feminino descrito acima, considerando idade, número de filhos e tipo de jornada. 

Elas não ultrapassam os 50 anos, têm filhos e exercem dupla jornada. Além disso, 

sofrem discriminação e não podem exercer a profissão sozinhas.  Ainda recebem 

salários inferiores aos do marido.  

É o caso Flávia, que quando ficou viúva foi forçada a deixar o trabalho de 

caseira, situação imposta pelo patrão. Em setembro de 2006, ela novamente 

encontrava-se exercendo a função de empregada doméstica, depois de ter atuado 

nessa mesma categoria profissional e, em seguida, como faxineira de uma 

transportadora. Flávia conta: 

 

O patrão achava que eu, mulher, não ia dar conta de cuidar da chácara...eu 
fazia o serviço direito. Mas eles achavam que sem o homem na casa, a 
chácara não iria para frente. Mesmo assim eu trabalhei um ano e pouco como a 

caseira, já que ele estava doente, com câncer nos ossos. Limpava a piscina, 

cortava a grama, tratava do cachorro e limpava a casa do patrão.
277 

 

Apesar de possuírem em geral mais escolaridade, as mulheres no Brasil 

continuam a ganhar menos do que os homens. Em 2002, as mulheres que haviam 

atingido 11 anos de estudo eram 24,9% das brasileiras, enquanto os homens com 

esse mesmo nível de escolaridade somavam 21,7%.  

Mesmo em igualdade de condições de educação com os homens, as 

mulheres têm salário inferior. Em média, recebem 25% menos do que os 

trabalhadores do sexo masculino. Isso acontece mesmo em profissões tipicamente 

femininas.278  

Esse fato não impede muitas mulheres nessa primeira década do século XXI 

de comandarem o lar, como chefe de família. Entre 25% e 30% dos lares hoje são 

                                                
276 Cf. H. P. MELLO; M.V.J. PENNA apud Acelí de Assis MAGALHÃES, História de Mulheres: 
considerações sobre a privação e a privacidade na história das mulheres, p. 43. 
277Flávia, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Agreste, Vargem Grande Paulista, 

04/03/2006. 
278 Cf. Maria Beatriz Lisboa GUIMARÃES, Feminização da Pobreza e Religiosidade. In: Victor Vincent 
VALLA; Eduardo Navarro STOTZ; Eveline Bertino ALGEBAILE, Para Compreender a Pobreza no Brasil, 
p. 171. 



chefiados por mulheres, aumentando ainda mais a pobreza nessas casas. Das seis 

mulheres entrevistadas para a minha dissertação, duas chefiam o lar. 

Entre as caseiras, o salário menor é uma constante. Geralmente, elas ficam 

responsáveis pela limpeza da casa principal � ou do patrão � da chácara, além de 

lavar e passar a roupa dos patrões e cozinhar. Algumas recebem um salário por 

esse trabalho, em outros casos o salário fica embutido no do marido, o caseiro. 

Um caso ilustrativo é o do caseiro Manoel e sua mulher. Ele e a mulher 

recebiam cerca de R$ 750,00 pelo cuidados com a chácara, segurança e pelo 

trabalho doméstico na casa do patrão, em uma chácara num condomínio no Tijuco 

Preto. A mulher de Manoel o abandonou, pois não suportou as dificuldades do 

trabalho de caseira e o caseiro continuou responsável pelo trabalho doméstico da 

família dos patrões, mas teve seu salário reduzido.279 

Pâmela também deixou o serviço de caseira por não suportar a pressão da 

função calada: 

 

Sinceramente não gosto de trabalhar como caseira. Precisa de muita paciência. 

Um crente precisa saber conversar, ter muita calma. Eu não acho legal ser 

caseira porque eu não respondo, eu engulo. Daí eu fico muito nervosa. Eles, os 

patrões, fazem e falam alguma coisa que machuca a gente. E a gente não 

pode responder e nem ir com agressão. Não atacar. Então, eu prefiro guardar 

para mim e contar para Jesus para ele resolver.280 

 

Discriminadas enquanto mulheres, enquanto profissionais, as caseiras vão 

encontrar alívio para essa situação de abandono nas religiões, em especial nas 

religiões pentecostais. Maria das Dores Campos Machado diz que é possível 

identificar duas abordagens. A primeira considera as relações  entre  comunidade 

religiosa e  a sociedade mais ampla e destaca as conseqüências diferenciais da 

conversão para o gênero feminino em razão da abertura ou resistência dos grupos 

às mudanças sociais. A segunda, destaca a ambivalência da doutrina pentecostal e 

indica que a conversão ao pentecostalismo  pode resultar num aumento de auto-

                                                
279 Manoel, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácaras do Rincão, Tijuco Preto, 

20/08/2006. 
280 Pâmela, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista,  25/03/2006. 



estima das mulheres e até numa redefinição do comportamento masculino, 

beneficiando as primeiras e suas famílias.
281 

 Machado vai buscar no trabalho de Gouveia exemplos para a primeira 

abordagem.  As igrejas pentecostais Congregação Cristã do Brasil e O Brasil para 

Cristo têm visão patriarcal e androcêntrica do mundo, mas enquanto a primeira 

reforça a opressão da mulher, a segunda tem uma postura mais aberta, oferecendo 

mais oportunidades às mulheres para pregar e ensinar.
282 

Na Assembléia de Deus � Belém do Tijuco e do bairro de São Judas, onde já 

participei de atividades duas vezes como visitante, mulheres como Clotilde 

conduzem o canto das crianças e das mulheres como regentes e ainda podem dar 

depoimentos no púlpito sobre suas vidas, a exemplo do que fazem os homens.
283 No 

Tijuco Preto, também são as mulheres que ensaiam e conduzem o coral infantil. 

A segunda abordagem destaca as mudanças que a conversão ao 

pentecostalismo provoca no comportamento de homens e mulheres, afastando-os 

das definições de gêneros dominantes na sociedade brasileira. A ideologia 

pentecostal centrada na igualdade espiritual, rompe com os padrões machistas da 

cultura brasileira. A essa constatação de Willems, Campos Machado acrescenta a 

visão de Brusco para quem as mudanças provocadas pela conversão do casal ao 

pentecostalismo redefine a participação de homem e mulher na esfera privada e 

coloca a casa e a família no centro da vida dos dois.284  

O pentecostalismo na verdade serve aos interesses práticos das mulheres, 

que assim �domesticam seu cônjuges�, que após a conversão abandonam o 

consumo de bebidas alcoólicas, o cigarro e visita às prostitutas, canalizando o 

dinheiro para a família e suas demandas. 
285 

Entre as caseiras do Tijuco detectamos esse tipo de mudança na vida de 

Clotilde, Flávia e de Lígia. Os maridos das duas primeiras abandonaram o vício do 

                                                
281 Cf. Maria das Dores Campos MACHADO, Carismáticos e Pentecostais: Adesão Religiosa na Esfera 

Familiar, p. 121. 
282 Cf. Maria das Dores Campos MACHADO, Carismáticos e Pentecostais: Adesão Religiosa na Esfera 

Familiar,  p. 121. 
283  Participei da escola dominical infantil em 25 de março de 2006 e assisti ao culto das quintas-feiras 
no dia 7de setembro de 2006. 
284 Cf. Maria das Dores Campos MACHADO, Carismáticos e Pentecostais: Adesão Religiosa na Esfera 

Familiar, p. 122.  
285 E. BRUSCO apud Maria das Dores Campos MACHADO, Carismáticos e Pentecostais: Adesão 

Religiosa na Esfera Familiar, p. 122. 



cigarro e a bebida. Já o de Lígia, que era mulherengo, segundo me confidenciou 

Clotilde, deixou a bebida e a infidelidade à mulher. 

A religião pentecostal condena também o orgulho, a arrogância e o uso da 

violência, reforça a passividade, a generosidade e a humildade entre homens e 

mulheres. Dessa forma, muda o poder relativo de marido e mulher, resultando em 

novo �ethos familiar� alternativo à tradicional família patriarcal. Brusco chega a 

comparar o pentecostalismo ao movimento feminista e diz que na prática, na 

América Latina, o primeiro tem se mostrado mais eficaz.286 

Mas quando apenas a mulher se converte, por causa do apego às regras de 

santificação, verifica-se uma submissão feminina, ao invés de uma redefinição de 

papéis na esfera privada, com novo arranjo familiar aproximando homens e 

mulheres. A empregada doméstica Joana, convertida à Igreja Evangélica 

Pentecostal Reviver, conta uma história que pode ilustrar: �Uma amiga convertida 

estava com muita raiva do marido, que continuava adorando santos, ou seja, no 

catolicismo. Eu disse, tenha paciência. Um dia você também não fez o mesmo?� 287.   

Mônica Tarducci enxerga um discurso contraditório em relação ao papel da 

mulher que ela foi buscar nas publicações cristãs fundamentalistas. De um lado há 

um discurso andrógino, negando as diferenças entre sexos e igualando homem e 

mulheres como irmãos na fé. De outro, há o discurso da família cristã que não 

concebe a mulher adulta fora do matrimônio. A mulher tem o papel de esposa ou 

mãe ou os derivados destes, como �viúva ou separada�.
288 

Nessa segunda visão, considerada fundamentalista por Tarducci, o papel da 

mulher casada é o de se submeter ao marido como ao Senhor. Os evangélicos, 

segundo a autora, vão justificar a submissão da mulher em textos bíblicos como 

Efésios 5,21-33, Primeira Carta de Pedro 3, 1-7 e outros, que ressaltam o papel do 

esposo como a cabeça e a obrigação de obediência ao marido e obrigação de 

conduta casta e virtuosa para as mulheres, aparência de humildade e que os 

maridos as tratem como �um vaso frágil� .
289  

                                                
286 Cf. E. BRUSCO apud Maria das Dores Campos MACHADO, Carismáticos e Pentecostais: Adesão 

Religiosa na Esfera Familiar, p. 122-123. 
287 Joana, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 23 /09/2006. 
288 Mônica TARDUCCI, O senhor nos libertou, Cadernos Pagu, p. 154. 
289 Cf. Ibid., p. 154-155. 



Entres as caseiras ouvidas no presente trabalho por diversas vezes elas 

ressaltam a necessidade da virtude da paciência, da mansidão e da humildade. �Eu 

era uma pessoa que não tinha paciência assim, com criança...�, disse a caseira 

Clotilde. 

Também se recomenda à mulher evitar mexerico e gastar o dinheiro do 

marido em coisas desnecessárias. Já os maridos não têm autoridade ilimitada, pois 

todos estão sob a liderança de Jesus e todos se submetem ao poder de Deus. Um 

homem convertido adquire características socialmente �femininas�. Ficam para trás a 

agressão, violência e soberba  e ganham espaço automoderação e humildade. 
290   

Assim, a mulher pentecostal apesar de ainda ganhar menos que o homem, 

característica da sociedade no século XXI que ainda paga pior as mulheres e impõe 

barreiras à sua participação em cargos de comando, tem presença ativa na 

sociedade familiar e religiosa.  

O trânsito religioso entre as caseiras do Tijuco Preto e a transformação que a 

nova religião provoca na vida das caseiras compõem a lista da problemática 

analisada no capítulo final da dissertação. Por que as caseiras do Tijuco Preto 

transitaram do catolicismo para o pentecostalismo? O que essas mulheres 

encontraram nessa nova religião? Suas vidas mudaram depois disso? Sei das 

limitações do meu trabalho, mas vou tentar confirmar essas hipóteses. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
290 Cf. Mônica TARDUCCI, O senhor nos libertou, Cadernos Pagu, p.154-157. 



CAPÍTULO III: Caseiras: vidas transformadas 

 

3.1 - Perfil das caseiras
291

 

Por que as caseiras do Tijuco Preto mudaram de religião? Essa é a pergunta 

que vou tentar responder ao longo do presente capítulo da dissertação.  Minha 

pesquisa limita-se a um universo restrito de mulheres, com as quais fiz entrevistas 

semidirigidas. Também considerei na análise do resultado uma entrevista em grupo, 

feita de maneira informal, já que foi realizada na casa de uma das caseiras.
292  

Em outubro de 2004 iniciei os primeiros contatos com as caseiras, fazendo 

algumas entrevistas testes � sem gravá-las � para me inserir no universo dessas 

caseiras pentecostais. Adotei essa estratégia, pois eu não tinha qualquer 

conhecimento dele fora das abordagens teóricas da literatura especializada. 

Entrevistei previamente por duas vezes a caseira Elene, que me relatou sua história 

de uma conversão traumática
293 para a Assembléia de Deus.  

A jovem migrante do Paraná no passado havia se embrenhado no mundo das 

drogas. Elene morou por algum tempo no Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista, 

quando a entrevistei. Ela voltou ao Paraná e, em 2006, residia em Curitiba. Segundo 

a caseira Clotilde, tia de seu marido, ela se afastou do pentecostalismo. 

A primeira entrevista realizada formalmente para o presente trabalho foi 

gravada em 3 de março de 2005. Foi ouvida a caseira Clotilde, uma espécie de líder 

informal do grupo, que foi me indicando algumas outras amigas e conhecidas 

também convertidas do catolicismo ao pentecostalismo. Alguns meses depois fui 

entrevistar Flávia, hoje residente no Parque Agreste, bairro popular de Vargem 

Grande Paulista. Nessa ocasião perdi essa gravação ao manusear o gravador 

                                                
291 O perfil das caseiras está disposto em um quadro detalhado no Anexo 11 (p.199), com local de 

nascimento, idade, número de filhas e filhos, escolaridade, escolaridade dos pais, ocupação, renda 

familiar e se tem ou não casa própria. 
292 A pretensão inicial era trabalhar com a técnica do Grupo Focal, mas como as condições não eram 

ideais para essa modalidade de entrevista não obtive os resultados esperados. A pesquisa empírica foi 

feita com a colaboração espontânea das pesquisadoras Ângela Maria Quintiliano e Valéria Melki Busin, 

ambas mestrandas em Ciências da Religião da PUC de São Paulo. 
293 Cf. Luis Roberto BENEDETTI, Estudo de Caso em Campinas: Pentecostalismo, Comunidades 
Eclesiais de Base e Renovação Carismática Católica, Cadernos Ceris ano I, ao contrário diz que as 

conversões da Igreja Católica à Assembléia de Deus em geral não são traumáticas. 



eletrônico. Foram longos meses de trabalho parado até que finalmente consegui 

retomá-lo em março de 2006, quando fiz as demais entrevistas. 

As entrevistas de Elene, por não serem gravadas, foram desconsideradas nas 

análises, mas há trechos citados no trabalho. Na verdade, entrevistei seis caseiras: 

Clotilde, Flávia, Heloísa, Pâmela, Lígia e Joana (conforme Anexo 11). O marido de 

Heloísa, Israel, que estava presente no momento em que a ouvi também foi 

considerado na análise do material coletado. 

Todas essas mulheres trabalham ou em algum período de suas vidas já 

exerceram a profissão de caseira no Tijuco Preto e cercanias. Joana é uma 

exceção. Apesar de trabalhar em uma chácara no Tijuco, ela atua há dez anos como 

empregada doméstica mensalista numa chácara, voltando para sua casa 

diariamente, no bairro Agreste, em Vargem Grande Paulista, no qual reside. Israel 

também é um caseiro convertido à igreja Assembléia de Deus, adesão feita ainda na 

infância, quando seus pais também se converteram ao pentecostalismo.   

Todo o universo pesquisado é composto de seis mulheres
294 migrantes do 

interior do Paraná e que vieram para o Estado de São Paulo em geral no início da 

década de 90. A exceção nesse caso é a Pâmela, jovem que migrou de Guanabi, 

interior da Bahia, na adolescência para residir com uma das irmãs. Já Flávia, 

nascida paulista de Guaimbé, migrou com a família ainda na infância para o interior 

do Paraná e na juventude veio para a Região Metropolitana de São Paulo. Clotilde, 

Lígia, Joana e Flávia na infância e na juventude trabalharam na zona rural no Interior 

do Paraná. Elas atuaram como bóias-frias295 ou colonas em fazendas de café, 

lavoura de cana e plantação de algodão.  

Todas cursaram apenas o primeiro grau, não chegando a completar essa 

etapa da educação formal. Do grupo de mulheres entrevistadas quatro são casadas. 

Apenas Joana é separada há um ano, fato que consiste em um problema para essa 

simpática e falante empregada doméstica e que será abordado mais adiante. Já 

Flávia é viúva e morou depois da morte do marido, por um curto período, com um 

                                                
294  São elas: Clotilde, Heloísa, Lígia, Pâmela, Joana e Flávia. Israel o marido de Heloísa também foi 

considerado na análise de dados. 
295 Trabalhador rural que sai diariamente da zona urbana para trabalhar no campo e que não tem 

contrato de trabalho formal nas fazendas ou na empresa de agronegócio. Ele leva sua marmita (ração 

diária) fria, por isso esse nome. 



companheiro � não-pentecostal. Essa caseira teve mais um filho com esse novo 

companheiro. 

São mulheres trabalhadoras na faixa dos 40 anos de idade e com família 

pequena, em média, cada uma dessas famílias têm dois filhos. Pâmela, com 20 

anos, tem uma filhinha na primeira infância, e Lígia e Flávia, três filhos.  

As caseiras entrevistadas em meu trabalho se converteram à maior e mais 

tradicional igreja pentecostal brasileira, a Assembléia de Deus. Algumas antes de se 

filiarem definitivamente a essa denominação passaram por outras igrejas, o que é 

bastante comum conforme a literatura. Cecília Loreto Mariz relata fato semelhante: 

�Muitos já participaram de outras religiões e/ou igrejas diferentes das que estão 

agora� 296. 

Clotilde inicialmente freqüentou uma outra denominação para então aderir de 

vez à Assembléia de Deus: 

 

Comecei a ir à Igreja Evangélica em Cotia. Não gostei muito. E fui em outras. 

Falava assim: a única que não queria aceitar Jesus era na Assembléia. E lá 

mesmo que Deus chamou. Não queria ir.  Lá mesmo o Senhor me chamou. 

Fez o querer dele, não fez o meu.297 

 

A baiana Pâmela na ocasião da entrevista freqüentava há um ano a 

Assembléia de Deus, Ministério do Belém, do bairro São Judas, em Vargem Grande 

Paulista. Convertida ainda na infância, a menina nessa fase da vida e na 

adolescência percorreu várias denominações conforme relata: 

 

Eu fui da Assembléia, depois sai da Assembléia por causa da minha mãe. Eu 

era muito nova, então, a gente vai onde a mãe está. Já fui pra Adventista, 

depois fui pra Congregação e parei agora na primeira igreja que eu era antes, 
que é a Assembléia. 298 

 

                                                
296 Cecília Loreto MARIZ, A pesquisa, Caderno Ceris, p. 19.         
297 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 3/03/2005. 
298Pâmela, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 25/03/2006. 



Joana convertida adulta é a única que não freqüenta a Assembléia de Deus. 

Ela, que mora no bairro Agreste, é adepta da Reviver da Paz. Mas antes dessa 

opção, a convertida havia freqüentado inicialmente a igreja Gideão
299, em Cotia. A 

distância e as dificuldades de transporte, que nem todas gostam de externar no 

discurso (pois crente sempre consegue tudo), a fizeram optar pela igreja Reviver da 

Paz, que tem uma unidade no seu bairro. Ela conta: 

 

Saí do Gideão e vim para a Reviver da Paz em Cotia. Era longe, às vezes, o 

carro quebrava na estrada. Tinha dia que o meu marido não podia ir. E eu não 

ia porque ele não ia. E por ser longe tinha que ir de ônibus. E se congregasse 

aqui seria mais fácil. No meu lado da fé, falei com Deus que queria congregar 
perto.300 

 

Flávia chegou a freqüentar a Deus é Amor antes de enviuvar. Seu marido, 

doente, foi atraído pelo �rigor da doutrina�, conforme conta. Apenas Lígia e o casal 

Heloísa e Israel nunca passaram por outra igreja. 

Essas famílias moram
301 em pequenas casas destinadas aos caseiros em 

chácaras em condomínios fechados, na verdade residências construídas em 

terrenos de mil a dois metros quadrados, como a que trabalhava Lígia no dia que a 

entrevistei. Já Clotilde e o marido João trabalham há seis anos num pequeno sítio, 

que tem um capão de mata, preservado pelo proprietário, que prefere não cultivar 

frutas e verduras. Essas propriedades, no geral, servem de área de lazer para os 

paulistanos nos finais de semana. Mas muitas famílias passaram a morar nessas 

pequenas chácaras, fugindo da violência da capital paulista. 

Essas chácaras praticamente as mantêm isoladas da comunidade local, pois 

para as caseiras entrevistadas chegarem à igreja a qual pertencem em geral exige 

uma boa caminhada (nunca inferior a meia hora) a pé até o bairro Tijuco Preto, 

localidade que estudei, ou ao Parque Agreste, ou ao centro de Vargem Grande 

Paulista. Essa caminhada está mais detalhada no relato feito no capítulo primeiro, 

                                                
299 Denominação neopentecostal com igreja em Cotia, município vizinho de Vargem Grande Paulista.  
300Joana, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Agreste, Vargem Grande Paulista, 
9/09/2006. 
301 As famílias nas quais as mulheres ainda exercem a profissão de caseiras. Flávia era, em 2006, 

empregada doméstica e Pâmela havia optado por alugar uma casa e ser apenas dona-de-casa. 



quando apontei as dificuldades que essas mulheres têm para freqüentar suas 

igrejas. 

Apesar de algumas dessas caseiras, como Lígia, se recusarem a falar em 

dificuldades e só podermos observar esses problemas dessas famílias em falas 

sutis, a maioria reconhece que enfrenta dificuldades no transporte, na saúde e para 

educar os filhos, diante da infra-estrutura precária na localidade, que tem somente 

um posto de saúde e um hospital sem internação, no município-sede, Vargem 

Grande Paulista. Em seguida, o trabalho detalha quais são as carências e como 

essas mulheres as enfrentam.  Apesar de toda essa problemática, elas buscam um 

só objetivo: alcançar a felicidade. 

 

3.2 - Convertidas e felizes 

O processo de conversão acelerado das populações católicas às igrejas 

pentecostais e, em especial às igrejas neopentecostais, aconteceu a partir dos anos 

80, realidade que se firmou na década de 90 e na seguinte, conforme já apresentado 

no segundo capítulo desse trabalho. Clotilde, Lígia, Flávia e Joana se converteram 

na segunda metade da década de 90. Clotilde e Flávia são convertidas há 9 anos, 

Joana há 7 anos e Lígia há 6 anos. Somente Pâmela e Heloisa e o marido têm mais 

tempo de conversão, completaram 16 e 15 anos de conversão, já que adotaram a 

nova religião na infância e na juventude. 

Nesse momento, vou fazer uma pausa para falar da categoria neopentecostal 

utilizada nessa dissertação apenas de modo prático, a exemplo do que fez Cecília 

Mariz em seu trabalho referido em seguida. Mariz diz que essa categoria é residual e 

pouco homogênea e que a adotou por falta de uma melhor. Segundo ela, as igrejas 

neopentecostais se distinguem do pentecostalismo tradicional ou clássico, das 

igrejas mais tradicionais como Assembléia de Deus. Essas igrejas neopentecostais 

são bem distintas entre si. Ela acrescenta: 

 

A distinção entre pentecostalismo e neopentecostalismo também chamado 

como pentecostalismo autônomo por alguns, também é muito controversa. 

Muitas vezes como neopentecostal estão classificadas igrejas que surgiram do 



rompimento de igreja já pentecostal e outras se referem a uma renovação de 

uma igreja histórica.
302

 

 

A própria Cecília Mariz, em outra obra, diz que o fenômeno neopentecostal é 

a pentecostalização ou o pentecostalismo renovado, que surge no interior da igreja 

protestante histórica. Essa nova igreja pentecostal é mais preocupada com a cura. 

Essas igrejas têm sido identificadas na literatura sociológica como pentecostalismo 

periférico ou movimento de cura divina
303. Os exemplos de destaque entre essas 

denominações são a Igreja Universal do Reino de Deus, Casa da Bênção e Igreja 

Internacional da Graça Divina
304.  

Retomando o tema da conversão, inicialmente vou definir o conceito já 

estudado por muitos autores. Na verdade, vou adotar a definição de Mariz e de 

Maria das Dores Campos Machado.  Esta última foi buscar a definição de conversão 

de Pierucci e Prandi: �Da mesma forma que no plano social conversão expressa 

uma quebra de norma, enquanto no plano individual representa uma ruptura na 

própria biografia do converso� 305
. 

Machado também recorre a Mariz para definir o conceito. Segundo esta 

última, a experiência de conversão pressupõe �uma opção consciente do indivíduo�. 

Ou seja, a pessoa passa a acreditar que pode �mudar sua vida e assumir um 

comportamento não fatalista� 306.  

 As caseiras falam inúmeras vezes em mudança de vida. �Ah, minha vida é 

completamente diferente da vida que eu levava antes!�, diz Lígia.  Pâmela reforça 

essa idéia de mudança: �Ah!! Tudo é diferente ..tudo...tudo na vida da gente muda, 

você sente que Deus tá mais com você, tá mais do teu lado..é isso!!� 

Machado traz ainda a questão da dependência da mulher em relação ao 

marido ou ao pai no universo extradoméstico, processo que em seu entender é 

inerente à condição feminina, apesar de se notar atenuação desses fatores por 

causa da escolaridade e inserção da mulher no mercado de trabalho. Mesmo assim 

                                                
302 Cecília L MARIZ, A pesquisa, Caderno Ceris, p. 31.     
303 MENDONÇA; VELASQUES apud Cecília Loreto MARIZ, Coping with Poverty, p. 26. 
304 Cecília Loreto MARIZ, Coping with Poverty, p. 25-26. 
305 Antonio PIERRUCI; Reginaldo PRANDI apud Maria Das Dores Campos MACHADO, Carismáticos e 

Pentecostais: Adesão Religiosa na Esfera Familiar, p. 28. 
306 Cecília Loreto MARIZ apud Maria das Dores Campos MACHADO, Carismáticos e Pentecostais: 

Adesão Religiosa na Esfera Familiar, p. 93. 



essa autora reconhece que mesmo mulheres escolarizadas enfrentam dificuldades 

no processo de individuação em sociedades com características patriarcais, como a 

brasileira.307 

 Então Machado questiona se a conversão das mulheres não constituiria uma 

reação dessas à posição que lhes foi reservada na ordem hegemônica dos gêneros. 

O objetivo de �se entregar ao Senhor�, ou à �obra do Senhor�, não seria uma forma 

da facilitar a desobediência?, discute essa autora, que lembra a opção individual da 

conversão dessas mulheres
308. 

Entre as caseiras entrevistadas não se pode concluir nada a respeito dessa 

tentativa de reação à posição subalterna. Todas elas, apesar de inseridas no 

mercado de trabalho, têm baixa escolaridade. Além disso, todas conseguiram, em 

seguida à própria conversão, a adesão dos maridos. 

A liderança de Clotilde na comunidade nos faz pressupor que ela tem uma 

posição de destaque na comunidade. Ela dirige o coral feminino é líder na escola 

dominical das crianças, enquanto o marido é apenas um convertido. João é 

analfabeto e apenas sabe a Bíblia de ouvir e sempre abre mão de ir à Igreja em 

favor da mulher, pois suas obrigações de caseiro nem sempre permitem que o casal 

tire folgas juntos.   

Para o pentecostal converter-se é curar tanto a alma quanto o corpo.
309 As 

caseiras entrevistadas nesse trabalho em sua maioria ressaltam problemas de 

saúde para a mudança de religião. Mesmo que essa conversão tenha ocorrido na 

infância e por decisão da família � caso de Heloísa e de Israel � sempre há uma 

história excepcional de cura na família. Heloísa relembra a cura excepcional de seu 

filhinho e o anúncio da gravidez: 

 

É meu filho que é uma bênção que Deus deu na minha vida. Eu tinha medo de 

engravidar por causa de problemas...Fui numa festividade do círculo de oração. 

Deus usou uma missionária, que estava na igreja, que veio pregar. Deus usou 

ela pra falar. Ela falou assim: que tinha uma irmã que tinha medo, medo de 

engravidar, só que Deus estava dando um filho pra ela naquele dia e ainda é 

um menino, porque mostrou assim o sapatinho azul... Então daí �passou� 

                                                
307 Maria das Dores Campos MACHADO, Carismáticos e Pentecostais: Adesão Religiosa na Esfera 
Familiar, p. 93-94. 
308

 Ibid., p. 93-94. 
309 Cecília Loreto MARIZ, Alcoolismo, Gênero e Pentecostalismo, Religião e Sociedade, p. 86. 



poucos dias, uns dois meses assim...depois desse trabalho. E eu engravidei. 
Foi uma gestação assim um pouco �meia� complicada...O parto foi complicado, 

passou da hora de nascer, daí ele foi direto pra UTI, daí ficou internado..Ficou 

19 dias internado, com pneumonia... Os médicos não davam garantia de vida. 

Ele (o bebê) ficou no balão de oxigênio. Daí todo dia eu ia lá eu estava no 

hospital e ia lá só que ele não se alimentava e ele tava lá deitadinho, respirava 

pelo aparelho, daí eu pegava a mão e �ponhava� assim na barriguinha dele 

assim no peito dele assim e ficava esfregando e, naquele momento, falando 
com Deus pedindo que...porque se Deus ia operar um milagre, porque quando 
Deus fala ele cumpre, então daí eu ficava lá o tempo que eu entrava lá porque 

não podia sair do balão de oxigênio, eu �ponhava� minha mão em baixo 

daquela portinha abria, punha a mão e ficava passando, esfregando e, no 

momento, que eu ali, falando com Deus, falando com Deus. Depois de 19 dias, 
ele saiu da UTI e foi pro risco médico. Ele já começou a mamar e em poucos 

dias que ele passou pra lá, ele começou a mamar lá, daí já foi recuperando, 

recuperando. Daí logo ele saiu e graças a Deus até hoje ele tem saúde.  

Graças a Deus, Deus tem abençoado...310 

 

As mulheres em geral têm investido em novas formas de expressão religiosas 

em busca de nova visão de mundo (ethos social). Essa nova visão leva em conta os 

atributos femininos e apresenta maior afinidade com características femininas, pois 

essas igrejas valorizam emoções, sensibilidade e afetividade. São religiões que 

afirmam a centralidade do feminino relacionado à gestação, ao crescimento e à  

proteção da vida e da família. Além disso, apontam a mulher como a responsável 

pela saúde da família, nos papéis de �curandeiras, benzedeiras, parteiras, curiosas e 

rezadeiras�. Resultado: a conversão das mulheres acontece de forma natural, não 

exigindo uma mudança radical no seu estilo de vida.
311 

As caseiras entrevistadas no meu trabalho, no geral, sentem assim. Elas se 

sentem mulheres privilegiadas, respeitadas e felizes. Ao longo do trabalho das 85 

páginas de entrevistas, pelo menos, 38 vezes elas utilizaram as expressões �sou 

feliz�, contente, alegre, felicidade e gozo. Assim, se expressa a caseira Clotilde: �E 

Deus deu a vitória. Para a honra e glória do Senhor Jesus eu estou aqui, �feliz�, 

meus filhos �casou� tudo, estou feliz aqui com meu esposo aqui nesse lugar e Deus 

está dando vitória por que ele é Deus na minha vida� 312
. 

                                                
310 Heloísa, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Haras Bela Vista, Vargem Grande 

Paulista, 25/03/2006. 
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A obrigação de ser feliz deixa numa situação dúbia Joana, a empregada 

separada do marido há um ano. Em seu discurso Joana reconhece que nem sempre 

é feliz, mas a �ditadura� da felicidade vivenciada pelos pentecostais impõe esse 

papel.  

 �Por arrasado que esteja, pode estar chorando, pode estar triste, sempre 

estou sorrindo porque sei que vou vencer. Eu hoje penso assim. Não foi fácil a gente 

achava que não ia vencer�, diz a pentecostal Joana
313. Mais adiante ela relata que, 

na verdade, a tristeza existe, mas o crente consegue superá-la com a oração: 

 

A oração é diferente. Tem dia que eu vou para a igreja e quando eu saio, eu 

nem preciso pedir para Deus, quando eu volto para casa acabou a tristeza. 
Tem dia que eu chego do serviço cansada, com os ossos todos doendo, eu 
falo: �ah, Deus... eu não vou para a Igreja não, estou muito cansada�. Mas eu 
vou me arrastando, eu fui trabalhar antes. Menina, sem mentira, eu saio de lá e 

não tem dor nenhuma, sumiu a dor.314   

 

Ricardo Mariano diz que diante da crença de que devem ser prósperos, 

felizes e gozar de saúde, os fiéis tendem a se sentir culpados quando adoecem, 

ficam desempregados ou enfrentam algum infortúnio. Crentes (lideranças) dessa 

�teologia�315 chegam a adoecer e esconder sua doença, a fim de não escandalizarem 

os seus discípulos. Eles acreditam que os males significam falta de fé ou atos de 

desobediência a Deus, tornando os crentes vulneráveis à maldade do diabo.
316 

As caseiras pesquisadas no presente trabalho, em especial as que 

participaram da entrevista em grupo, não admitem terem qualquer tipo de doença. 

Elas se consideram mulheres felizes e fortes. O máximo que alegam ter tido é uma 

�gripizinha�. 
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�Nem gripe esse ano eu peguei ainda�, diz a empregada doméstica Joana
317. 

�Gripinha de nada eu pego, mas doenças pesadas...�, reafirma Clotilde
318. 

As caseiras pentecostais e neopentecostais se converteram de fato e por 

quê? Como eu já adiantei, antes, boa parte delas foi em busca de cura para elas ou 

para marido e filhos. Mariz enfatiza que em geral a entrada na nova religião tem um 

único motivo: a busca por soluções de problemas do cotidiano. Os fiéis tentam 

resolver suas aflições, que vão de questões de saúde física e mental (o motivo mais 

constante entre as caseiras), problemas familiares (solidão, separação, briga na 

família) e sobrevivência material (dinheiro e emprego). 
319 

O caso de Flávia é bastante traumático. Na primeira entrevista, gravação que 

eu perdi por problemas técnicos, ao relatar a história uma das filhas do jovem 

caseiro começou a chorar diante do discurso emocionado da mãe. Flávia e seu 

marido se converteram ao pentecostalismo em busca de cura para um câncer ósseo 

que atacou o jovem caseiro e que consumiu sua vida em poucos anos: 

 

Ia antes. Mas fui mesmo depois que ele ficou doente. Meu marido até ele 

mesmo dava risada e dizia que os crentes falam demais. Dizia que nunca ia ser 
crente (e eu dizia: não fala isso...).  E ele acabou por aceitar Jesus. Foi mais 
por ele que me converti. Após a doença, ele falou vamos parar de fumar e 

vamos ser crentes.320 

 

Flávia faz esse relato e continua: �Por causa da dor. Ficou doente e começou 

freqüentar a Igreja. Aceitou Jesus. Morreu, mais morreu com Jesus�.321 

Em muitos relatos os pentecostais apontam esse fator, a dor, como um dos 

motivos para a conversão. Esse mesmo motivo aparece entre os integrantes da 

Renovação Carismática Católica, como no texto de Benedetti, Estudo de caso em 

Campinas: Pentecostalismo, Comunidades Eclesiais de Base e Renovação 
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Carismática
322.  Cecília Mariz diz que o pentecostalismo é um instrumento eficiente 

para obtenção de saúde, ou para explicar as razões da doença, especialmente entre 

os pobres com carência de serviços médicos.
323 

O relato de Joana, a empregada doméstica convertida há 6 anos, é bastante 

emblemático e curioso. O filho de Joana, ainda na infância, sofreu de depressão, o 

que praticamente desestabilizou a família, que precisou buscar ajuda médica e 

espiritual. Apesar de exercer a profissão de empregada doméstica, Joana se mostra 

uma mulher mais esclarecida e é a pentecostal que toma mais cuidados às críticas 

proferidas aos fiéis de sua antiga religião, a igreja católica.  

 Os relatos de Joana em geral são os mais longos, já que as caseiras 

entrevistadas são mulheres bastante fechadas e só falaram mais na entrevista em 

grupo, quando achavam que estavam fazendo um trabalho na tentativa de converter 

as pesquisadoras. Eis o relato da conversão de Joana: 

 

Ele passou com a psicóloga em Pinheiros, acho que no km 11 (da Raposo 

Tavares), e foram bastante esforçados. Deram carteirinha de passe livre pra ele 
ir, com direito a acompanhante. Então, eu vejo assim, que a ajuda de Deus pra 

gente, naquela época, que a gente estava novo no bairro, que só o meu marido 

trabalhava... e ele trabalhava em firma, não podia estar saindo também... Então 

foi uma ajuda assim, tão fácil, aquele tratamento que a gente precisava e a 

gente não sabia nem por onde começar, porque pra nós era um caso novo, 

uma criança pequena, a gente nunca tinha visto assim nada estranho, inclusive 

nem nos irmãos, na família que tinha ficado pra trás, nós dois encarar num filho 

um tratamento assim, a gente não sabia nem por onde pegar. Mas então a 

gente viu que Deus encaminhou tudo. Pra médico, psicólogo, psiquiatra, e na 

escola, também, a compreensão da diretora, dos alunos, porque ele parecia 
uma criança retardada. �Mas essa criança não mexe com drogas?�, ele era 

assim, tão perturbado, a gente via que ele era perturbado espiritualmente, ele 

parecia pessoa envolvida com droga. Era coisa assim, estranha, o 
comportamento. Ele era inquieto, quebrava o telhado do vizinho, quebrava o 
vidro, e brigava na escola com os outros alunos, e chutava. Lembra o Elke, da 
Alda? Às vezes ela (a Alda) reclamava pra mim:  �ah, ele chutou o Elke�. Eu 

procurava cuidar desse jeito dele agressivo assim, com as pessoas do meu 
jeito, eu não sabia como curar. Se fosse uma doença, que a gente nunca tem 

um filho assim, perturbado. E a gente via que não era normal, mas a gente não 

sabia que era espiritual. E era espiritual o caso dele, não era um caso assim 

pra medicina. Apesar de a medicina não acreditar, não ver que existe esse lado 

espiritual, que é uma doença que a medicina não cura. Ele não conseguiu 

chegar a nenhum lugar pela medicina. Só quando a gente foi pra Igreja e 
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determinou e ficou em oração. Aconteceu de ter mudança na vida dele assim, 

de um dia para o outro, com oração.324 

 

A saúde do filho foi um dos motivos que levou Clotilde a aderir definitivamente 

ao pentecostalismo. Segundo seu próprio relato ela faz uma troca com o Senhor 

Jesus325 prometendo a conversão, desde que o menino nunca mais adoecesse: 

 

Tive o meu primeiro filho, depois veio o segundo, e eu sempre assim, ajudando 
meu esposo. Só que o meu segundo filho, era doente, tinha uma farmácia 

dentro de casa. E eu falei, �quer saber de uma coisa, vou acabar com essa 
farmácia, vou aceitar Jesus e Deus vai resolver, meu Pai, tem misericórdia de 

mim�. E meu moleque era doente, até chegou um dia no hospital e o médico 

disse: �olha, essa criança aí, nunca deixe ela pegar gripe, que chegue até a 

pneumonia, que ela morre�. E eu falei: �o senhor (o médico) pensa assim, mas 

eu não penso. Deus vai me dar a vitória�. Daí, um dia a febre dele estava tão 

alta, e eu tinha aceitado a Jesus, e eu aceitei Jesus e não foi pra brincar. E eu 

falei: Ele dá direito, de você pedir pra Ele com autoridade...E um dia ele estava 
com tanta febre e meu marido falou (ele não era convertido ainda): �esse 

menino vai morrer!�. E eu falei: �não vai morrer, eu aceitei Jesus e Ele vai ter 

que curar!�. Fiz uma oração pro meu filho e falei, bom, meu marido não 

acredita, eu vou lá fora pegar uma hortelã pra ele ver que eu fiz um chá pro 

menino. Aí eu fui lá fora... Depois nós dois dormimos. Quando eu acordei, o 

meu menino não tinha um pingo de febre. Até hoje... O meu menino não podia 

tomar um refrigerante, o meu menino não podia abrir uma geladeira, não podia 

beber água gelada, nem andar descalço. Então, olha que milagre que Deus 

fez... Operou um milagre na minha vida e dali em diante... nós �mudou� ali do 
Roberto (chácara no Rincão) e começou a mudar a situação.

326 

 

A própria Clotilde reconhece que sofria de depressão e que a conversão 

contribuiu na superação desse problema. Segundo ela, a �vitória� contra a 

depressão é fruto da oração de toda a igreja. Veja seu relato abaixo: 

 

E tem outra coisa também, eu quando cheguei pro Senhor Jesus, eu tinha 
depressão. Eu fazia tratamento com a psicóloga, lá em Cotia. Você sabia que 

depois que eu aceitei Jesus, eu larguei todo esse lado? Até hoje... Melhorou... 

Eu ficava nervosa, ia trabalhar na casa do patrão, eu andava quebrando a 
vassoura no chão, sério mesmo. Eu batia nos meninos. E o João fala: �ai, como 

eu gosto dessa mulher crente!�. Deus transformou, Tereza, Deus transformou 
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minha vida da água pro vinho, sabia? Esse é o Deus que eu deveria ter 

aceitado há muito tempo. 327 

 

Lígia, a mais entusiasmada das convertidas do Tijuco Preto e que nunca 

admite qualquer tipo de problema, revela que sua adesão ao pentecostalismo também 

foi fruto da procura por cura de um problema de coração, surgido em sua última 

gravidez.  A pentecostal era uma ex-fumante. Ela conta: 

 

Aí depois eu fui pro Paraná. Lá eu comecei assim...fazer o tratamento...tudo 
certinho!! Aí foi um dia eu falei: - Senhor!! Eu não agüento mais. O Senhor tem 
que me curar desses �problema�, Pai! Comecei a pedir ao Senhor. Quando 
passado uns �dia� depois, eu fui fazer os �exame�, aí no exame não deu mais 

nada. Fiz vários exames. Sarei, graças a Deus!!!
328 

 

Os convertidos ainda na infância também têm diversas experiências de curas 

para relatar. Heloísa falou da enfermidade do filho recém-nascido e Israel contou 

relatos de cura vividos pela mãe e pelo irmão: 

 

Porque eu tiro o exemplo de mim, minha mãe, as �bênção� que minha mãe 

recebeu, minha mãe tinha nós quatro mais �veio� . Ela tava pele e osso, 

quase... Foi Deus que curou ela. Ela parou de fumar, ela era magrinha, 
magrinha, aí ela foi liberta de tudo isso. Hoje, ela é mãe de onze filhos.De 

quatro pra onze (filhos) !!! Quer dizer que hoje ela é uma pessoa forte.  Então... 

se ela contasse mesmo o que ela recebeu... O meu irmão! O meu irmão mais 

velho tinha começo de �acesso�. O médico diz que ele tem que tomar o 

remédio, o remédio direto pra não dá a crise nele. Ele fez uma campanha na 

igreja aqui em Vargem Grande, por um mês, ele vinha sozinho tinha 14 anos. 

Ele foi curado. Até hoje ele num deu aquele ataque mais, nem precisou tomar 

remédio. 
329 

 

Pâmela, a mais jovem das caseiras pentecostais, disse que não lembrava de 

nenhuma experiência de cura.
330 
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3.2.1 - Conversão: palavra e canto atraentes 

 

Mas muitos outros motivos pesaram no momento da conversão das caseiras 

do Tijuco Preto. As alegações vão da procura da nova crença por curiosidade, 

porque parte da família já era evangélica e até no interesse pelo canto e pela 

palavra clara dos pastores, em geral homens saídos do meio popular tanto quanto 

os fiéis das camadas baixas, como pode ser observado na literatura. 

Clotilde admite que os primeiros passos no caminho da conversão foram 

definidos também por influência da família e por curiosidade. Ela conta: 

 

A minha família, a metade, é evangélica e eu não queria saber nada com nada. 
E através disso Deus foi trabalhando o coração. O povo evangélico foi 

chamando. Fui por curiosidade. Cheguei lá e acabei aceitando Jesus como 

único salvador meu.
331 

 

Waldo César diz que a palavra no culto pentecostal vai além do sermão. Na 

verdade, o autor ressalta que �nem sabe se pode falar em sermão num culto 

pentecostal, uma vez que toda a liturgia parece ter a mesma ênfase, a mesma força 

doutrinária e catequética�
332 

A palavra se complementa com os demais atos do culto e vai além da simples 

exegese do texto bíblico. Também é usada para reforçar compromisso com o 

dízimo, de evangelização e normas de conduta. O tema central é a luta contra o mal, 

embate realizado por meio da santificação pessoal.
333 

Lígia faz um relato desse embate entre o mal e a vitória do �Deus do 

impossível�: 

 

Às vezes a gente vê uma pessoa igual um mendigo, no mundo das drogas, 

no mundo das bebidas, no mundo dos hippies, porque muitas coisas 
acontecem, então, a gente vê aquela pessoa, aquele cabelo, parece que 
nunca viu um pente, nunca viu uma água, então, gente que é homem, que é 

humano, vê aquilo e pensa �não tem mais jeito�. Mas aquele homem que está 
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caído ali, Deus faz dele um grande homem. Porque na casa do Senhor tem 
desse tipo de gente, que Deus tirou ele do lamaçal, que aquilo ali é um 

lamaçal do pecado, porque ele está ali no lamaçal, o diabo está oprimindo ele 

ali.  Então ele é arrancado dali e feito um grande homem. E hoje em dia você 

olha aquelas pessoas, tem homens assim na casa do senhor, ele foi tirado 
debaixo da ponte e hoje é um grande homem, ele é um homem de luz, é uma 

pessoa que brilha, é uma pessoa bonita, que anda bem arrumada. Às vezes, 

tem a rapaziada que usa drogas, você passa e vê, aquele rapaz drogado, 

mas aquele jovem, Deus faz ele um grande jovem na presença d�Ele. 
Quantos jovens eram desse jeito e hoje em dia estão na casa do Senhor, 

libertos, louvando e purificando na casa do Senhor. Ali, Deus separa algo 
maravilhoso pra ele, Deus tem plano na vida daquele jovem. Às vezes a 

gente olha assim, �ah, não tem jeito�, mas o nosso Deus é o Deus do 

impossível, Ele alcança coisa que o homem não alcança. 
334 

 

A atração pela música cheia de significado dos pentecostais leva muitas 

pessoas a aderirem a essa religião. O canto, com forte poder de comunicação
335, é 

parte importante no culto pentecostal dizem os autores. Waldo César ressalta que o 

canto no pentecostalismo é sempre doutrinário, tem letras e melodias muito simples 

e interpõe-se ao longo de todo o culto.336 

Nas Assembléias de Deus, visitadas337 para o meu trabalho, pude perceber 

claramente a dedicação dos crentes com essa atividade e seu papel nos cultos. As 

tardes de sábado nas igrejas pentecostais costumam ser destinadas ao ensaio dos 

corais infantis e das mulheres. Clotilde e Heloísa se dedicam muito ao ensaio do 

coral infantil e das mulheres no bairro de São Judas em Vargem Grande Paulista. 

Na Assembléia de Deus do Tijuco Preto as tardes de sábado também são tomadas 

pelo ensaio das crianças, como pude perceber numa das visitas. 

Flávia lembra que a maneira do pastor pregar a Palavra e os hinos 

evangélicos contribuíram para sua opção pelo pentecostalismo. Ela relata: �Comecei 

ir para a Igreja e gostar de ver o pastor pregar e dos hinos que cantavam. E comecei 

a ir e aceitei Jesus e com meu marido também aconteceu a mesma coisa� 
338. 
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Chegar mais perto de Deus, ou seja, eliminar os intermediários, é um dos 

motivos alegados por essas mulheres pentecostais para a mudança de religião. 

Podemos ver isso no discurso de Lígia e Clotilde: 

 

Olha, eu converti assim, eu tinha a vontade assim, de conhecer Deus, de 
chegar mais perto de Deus! Mais perto, aí eu pedi a direção de Deus, pra que 

Deus �vinha� mostrar os �caminho� verdadeiro, porque eu tava indo na igreja 
católica e não tava sentindo. Porque quando a gente vai numa igreja, tem que 
sentir.o amor de Deus! Eu falei: Senhor!! venha mostrar pra mim qual é o 

caminho certo. Senhor!! Pra que eu sirvo?    339                 

Não é mudança de religião. Encontrei o Deus vivo, você clama e ele responde. 
Deus vivo. Antes clamava e nada acontecia. Clamava para o Deus errado... É 

clamar e Ele te responder... Encontrei o Deus que precisava.  340 

 

Os convertidos, em especial das camadas sociais mais baixas, buscam no 

pentecostalismo solução para seus problemas cotidianos, como os citados acima. 

Os crentes tentam resolver questões que os afligem que vão de doenças, tanto 

físicas quanto espirituais, desemprego, falta de dinheiro. Mariz lembra que esse tipo 

de solução é uma opção tanto para os pentecostais, como para os carismáticos 

católicos, definidos por muitos autores como católicos bastante próximos dos 

pentecostais.341 

Outra vez fui buscar no discurso das caseiras expressões que indicassem 

esse modo de pensar também entre essas convertidas ao pentecostalismo . Nas 

falas das caseiras são comuns verbos que mostram um Deus ativo, que �faz�,  que 

�opera�, que �dá�, que �cura�, que �supre� , que �resolve�, que �manda dar pão�, entre 

outros benefícios. 

O Deus ou Senhor Jesus das caseiras entrevistadas no Tijuco Preto �abre as 

portas� 342 de emprego e da moradia. No mínimo, oito vezes essa expressão foi 

usada nas entrevistas para se referir a um Deus que ajuda a resolver problemas de 

desemprego e de saúde na família. 
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�Eu pedia para Deus me dar um emprego..e foi Deus que abriu aquela porta�,  

disse Joana343. �Nessa parte, eu acredito que Deus abriu as portas para o 

tratamento�, prosseguiu a empregada doméstica.
344  

�A gente pede pro Senhor e Ele abre uma porta de emprego para a gente�, diz 

a alegre e entusiasmada Lígia. �Quando um irmão nosso está desempregado todos 

entram em campanha e oração para Jesus abrir a porta e até um ímpio é usado�, 

completou a caseira Clotilde345. 

Uma das expressões mais freqüentes nas falas das caseiras entrevistadas na 

pesquisa é �Deus dá�. Segundo o discurso delas, Deus dá saúde, dinheiro, comida, 

carro, vitória, pão, bênçãos, casa e condições para uso do transporte.  Esse verbo 

foi o usado com mais constância pelas mulheres e homens entrevistados. 

�Penso em construir a casa e tenho um carro que Deus deu�, fala Clotilde
346.  

...�Tudo que falta que �nóis� pede, Deus dá !!�, completa Lígia.
347  ...�Deus estava 

dando um filho para ela naquele dia...�, diz Heloísa. 
348 

�Ah, Deus, se o Senhor quer que eu mude de vida, tem que me dar condições 

de eu ir de ônibus. E deu, hein�, conta Joana
349, relatando a história que a levou a 

abandonar o uso de calças compridas, uma das exigências da santidade 

pentecostal.350 

Outra expressão comum às caseiras pentecostais é �Deus faz�, citada pelo 

menos nove vezes nos discursos das mulheres ouvidas na pesquisa. �aí Jesus, o 
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Senhor vai fazer um milagre!!�, diz Clotilde
351, referindo-se à definição de uma vaga 

de emprego para a qual ela tinha pouca chance. 

A expressão �Deus cura� é comum no discurso dos pentecostais.  �Foi Deus 

que curou ela�, comenta Israel
352, relatando a cura de sua mãe, uma ex-fumante, 

bem magrinha. Já Lígia lembra que o �Senhor tem que me curar� desse 

�probrema�
353. 

As caseiras do Tijuco Preto usam ainda outros sinônimos para o verbo �fazer�, 

como �operar�, para ressaltar os benefícios da conversão e as soluções 

proporcionadas por ela para os problemas de saúde, desemprego e falta de 

alimentos na mesa. Disse Lígia:  o Senhor �opera� maravilhas (curas).
354 

 

3.3 - Tempo católico: vida de sofrimento 

O tempo católico inicial praticamente é apagado da vida dessas mulheres, 

que em todas as entrevistas dizem não se lembrar de nada. �Lembrar mesmo eu 

não lembro muito! Porque eu ainda era bem nova�, diz Heloísa
355, caseira 

paranaense convertida ainda na infância.  

�Da infância eu não lembro�, diz Clotilde 
356, que repetiu essa frase pelo 

menos duas vezes no dia da entrevista. Heloísa
357 também repetiu esse refrão por 

duas vezes. Enfim, todas as caseiras se recusaram a falar da vida religiosa antes da 

conversão. 

Esse �mistério� foi desfeito no dia da entrevista em grupo. Todas elas 

concordaram em falar do tempo passado em uma espécie de pacto, na tentativa de 
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fazer proselitismo com a pesquisadora. Essa reação é percebida e explicada nos 

discursos de Joana e de Clotilde sobre o tema. 

 

Sim, nós vamos ter que falar a verdade porque um dia elas vão precisar, igual 

nós estamos precisando hoje. Como ela falou, Deus ainda vai trabalhar na vida 

dela, e isso a gente viu desde o começo, que a gente não está aqui por acaso, 

nem um simples encontro, foi Deus quem preparou.358 

Eu não tenho muita saudade de pequena, não. Uma, que eu passava uma 

fome tremenda, e eu não gosto de lembrar disso. E Deus fala, no momento que 

nós aceitamos Ele, as coisas passadas vão para o esquecimento, mas hoje eu 

vou falar para a honra e a glória d´Ele. 359
 

 

A partir do pacto, durante a entrevista em grupo realizada na casa de Clotilde, 

para a qual todas as caseiras entrevistadas na pesquisa haviam sido convidadas, as 

três mulheres pentecostais passam a falar da infância. São algumas das falas mais 

longas das caseiras do Tijuco Preto.   

No relato emocionado tanto de Clotilde, como de Lígia, a memória é de um 

tempo de muito sofrimento, fome e vida dura. Elas também reclamam que não eram 

felizes.  Somente Joana admite que tinha uma vida normal: 

 

...Começamos tudo novinho, trabalhando na roça. Meu pai já era morto, 

quando minha mãe botou eu pra trabalhar na roça, com nove anos de idade, 

pra trabalhar. Ali comecei trabalhar, com onze anos, trabalhava e estudava. 
Depois, minha mãe comprou uma casa no Patrimônio

360 e nós fomos morar no 

Patrimônio, e minha mãe largou o trabalho nessa fazenda. Aí nós fomos 

trabalhar numa fazenda de cana. Ali, trabalhei, trabalhei, até a idade de 18 

anos...361 

 

O relato acima é de Lígia, que em outro trecho da sua história de vida do seu 

tempo de católica admite que não era uma pessoa feliz: 
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Quando ele estava com 11 meses, eu voltei pro Paraná de volta grávida dessa 

menina... Aí lá, eu tive essa menina minha. Aí lá nós ficamos um bocado de 

tempo, eu comecei a trabalhar na casa de algumas mulheres... Quando ela 
estava com uns quatro anos, aí eu aceitei Jesus. Foi nessa época que eu 

aceitei Jesus. Eu não era feliz antes... A  minha irmã já era crente, a outra 

quando foi daqui pra lá (no Paraná) já era convertida ao Senhor também... e 

elas começaram a me falar do amor de Deus... e aí eu ia na Igreja Católica 

assim e pensava, �meu Deus, eu venho na Igreja Católica, mas não tem 

aquelas palavras bonitas...�, os católicos não têm essas palavras bonitas que 

vêm do coração. 362 

 

Já a descrição da infância de Clotilde é �carregada�de emoção. A caseira 

conta com muitos detalhes a vida de sofrimento na roça e queixa-se da falta de 

Jesus na sua vida. Em nenhum momento as caseiras rememoram qualquer 

passagem ou participação em eventos do catolicismo popular, bastante comum no 

interior e em fazendas, como novenas, procissões ou romarias a lugares santos. 

Clotilde relembra a vida dura de criança, tendo enfrentado �o cabo da enxada� a 

partir dos oito anos de idade: 

 

Não foi um mar de rosas não, mas Deus me deu vida até aqui. Quando eu tinha 

oito anos, eu comecei a trabalhar na roça. Depois, quando eu tinha treze anos 

o meu pai morreu. Eu sentia uma tristeza... Via a minha mãe assim, aquele 

monte de criança passando necessidade... Ai, que tristeza... Tinha dia que nós 

ia trabalhar, e não tinha nada o que comer. Hoje, que eu tenho meus filhos 

assim, eu imagino o que que ela pensava em nós, naquela situação. Então, 

naquela época não tinha Jesus, não, mas eu cria num Deus todo-poderoso. E 
minha mãe �ponhou� tudo nós na roça, porque não tinha outra solução. O 

patrão maltratava muito nós, minha mãe ficou viúva e ele maltratava muito a 
minha mãe. Daí, eu comecei a falar com Deus, porque na Bíblia diz que 

primeiramente a gente tem que falar com Jesus, e Jesus vai até Deus, que 

ninguém vai a Deus sem passar por Ele. E eu já ia diretamente, porque eu não 

conhecia o Senhor: �meu Deus, eu queria que o Senhor separasse uma 

casinha pra minha mãe... Se com o meu pai ela não conseguiu, imagina agora, 

mas eu acredito que o Senhor vai dar...�. E comecei a orar, orar não, que eu 

rezava, sempre. Rezar, nesse sentido, porque se a pessoa tem fé, ele 

responde. Comecei a rezar nesse sentido, pra que Deus desse uma casa pra 
minha mãe, pra que ela saísse daquela escravidão. O patrão maltratava 

demais, até nós, e a gente não podia sair porque era tudo cheio de contrato. 

Tinha que passar fome ali e não podia sair pra outro canto. Daí, eu comecei a 

orar... o patrão, que nós morava perto da casa dele, pra sair de perto da casa 
dele, empurrou nós pra um café que ele tinha, no meio de uma pedra, que 

aquilo não tinha nem folha. Eu falei, �eu creio que Deus vai fazer�, eu tinha uma 

fé danada, �eu creio que Deus vai fazer e nós vamos sair dessa fazenda�. E foi 
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coisa de Deus, Deus operou um milagre, que até hoje eu não soube agradecer 

Ele, que agora que eu estou relembrando. Naquele ano, foi o café que deu 

mais, minha mãe pegou aquele dinheiro e foi lá e comprou uma casa. E foi a 

hora que nós saiu, e na hora que a gente saiu de lá, eu falei pra minha mãe, 

�olha mãe, a senhora pega esse contrato e entrega pra aquele homem lá, que 

ele que vá trabalhar, porque eu não vou trabalhar nessa fazenda com fome, 

não, que eu quero mudar a vida da senhora�. Daí, minha mãe �ponhou� nós pra 

trabalhar em cana, que era um pouquinho melhor, toda semana tinha dinheiro. 
E nós começou a trabalhar na cana e a situação foi melhorando; a minha mãe 

pôde comprar colchão, que nós dormia em coisa de palha, que até o barbeiro 

me picou... O meu pai morreu disso, que o barbeiro picou; ele me picou 
também, mas até hoje não aconteceu nada, fiz um exame esses dias e o 

médico disse que está tudo ok...
363 

 

Ao contrário, Joana admite que sua vida na infância não foi difícil e que a 

adolescência foi tranqüila. A empregada convertida diz que �teve sua religião� e 

conta em breves palavras que fez a primeira comunhão e foi crismada. Eis o relato: 

 

Eu nasci em Paranavaí, mas fui criada em Tapejara do Oeste, que é perto de 

Cruzeiro D�oeste. Morava na roça, então eu cresci na roça, não vi como eu �fui 

transportada da cidade pra roça�, mas eu cresci na roça e trabalhei até os 

quinze anos na roça. Na roça,... em casa. Assim, a minha infância foi na roça. 

Não foi difícil... era num sítio e foi gostoso. Ali onde eu estudei um pouco, tive 
as minhas amizades,  tive a �minha religião�.  Fiz a primeira comunhão, fui 

crismada. Aí, quando eu tinha quinze anos, a minha mãe mudou pra cidade. O 

meu pai morreu e aí ficou só eu e ela. Aí, eu comecei a trabalhar para ajudar 

em casa, aí ela aposentou e só tinha nós duas. Aí, ela vendeu a casa e veio 

pra São Paulo; nesse intervalo eu casei, ela veio pra São Paulo morar aqui, eu 

casei e fiquei um pouco lá também e já vim pra São Paulo. Então,  não foi difícil 

a minha infância, minha adolescência, foi tranqüila. Depois que eu casei, aí é 

uma vida diferente...364 

 

3.3.1 - Tempo católico: vícios e problemas 

O tempo católico é relembrado pelas caseiras entrevistadas como um período 

de opressão, pelo cigarro, pela bebida; de dificuldades, de preocupações, de briga, 

de desespero, de desânimo, de falta de alimentos, de doença e de igreja fechada, 

entre outras mazelas.  Em especial Lígia reclama da opressão, que significava os 

vícios do cigarro e da bebida em sua vida. A literatura mostra que muitos convertidos 

fazem a opção pelo pentecostalismo para se livrar desses vícios. 
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No artigo Alcoolismo, gênero e pentecostalismo, Mariz diz que há elementos 

específicos na visão de mundo dos pentecostais que são bastante úteis no combate 

à pobreza e ao alcoolismo.
365 Mônica Tarducci confirma � baseada em Molineaux -  

que essa religião serve ao interesse prático das mulheres e um desses benefícios 

proporcionados pela conversão é o fim de condutas masculinas nocivas para as 

mulheres como violência, alcoolismo e infidelidade.
366 O depoimento de Lígia 

confirma essa tese da autora: 

 

Era uma vida oprimida. Eu vivia no vício do cigarro! �Muitas veis� não tinha 

assim, não tinha serviço, �as veis� pro meu esposo assim. Meu esposo também 

vivia na mão da bebida, no mundo do vício, do cigarro, então assim. Foi pra 

mim uma vida muito difícil, muito difícil mesmo! Mas graças a Deus hoje eu sou 

feliz.367 

 

No tempo católico, os maridos de Lígia, Flávia, Clotilde e Heloísa bebiam. Os 

maridos de Clotilde e Flávia também fumavam. Todos deixaram esses vícios para 

trás. As caseiras entrevistadas asseguram que seus maridos não eram violentos 

antes da conversão. �Não, era calmo�, conta Lígia
368, falando que mesmo alterado 

pela bebida alcoólica seu marido nunca praticou qualquer tipo de violência em casa. 

Joana, por exemplo, diz que ela e o esposo bebiam apenas socialmente: 

 

Não posso explicar, sempre fui abençoada (na vida material). Meu marido e eu 

bebíamos socialmente. Não éramos de vícios. Meu marido nunca teve vício. 

Tudo era socialmente e quando passamos a ser evangélico esquecemos e 

nem vimos que fez falta.  Hoje, bebo refrigerante e tomo café.  Primeiro que faz 

é ir para a Igreja. Não convivo com as pessoas do �mundo� e não vou a festas. 

Passou a não ser importante. Esquecemos festa no sábado, com cerveja. 
Jovem bebe e larga a lata. A gente não dá importância quando vê os outros 

beberem. 369 
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Israel370, marido de Heloisa, fala da diferença do período em que deixou o 

pentecostalismo na juventude e da vida evangélica. Muitos jovens crentes na 

adolescência e juventude abandonam a religião e depois retornam ao modo de vida 

pentecostal. Mariz destaca o afastamento dos jovens da Igreja, confirmando o relato 

de Israel.371 

 

Quando eu tinha meus 18 anos eu andava nos �bar� bebendo, eu fumava, eu 

andava �farreando�. Hoje não faço nada disso. Agora é de casa na igreja e às 

vezes saio para dar um conselho pra uma pessoa. A gente fala:  o que pode 
fazer e o que não pode. Então, se eu tivesse no �mundo� do jeito que eu ia 

indo, talvez eu não estaria mais vivo. Muitos �colega� meu já �foi�, da minha 

idade já �foi� e no caso se eu tivesse junto até hoje, provavelmente  eu nem 

existiria mais. 372  

 

O relato de Israel apresenta claramente a diferença da vida no tempo católico 

e no tempo evangélico para os homens das classes populares. As mulheres também 

deixam para trás o tabagismo, bebidas alcoólicas e a depressão. 

       Outra dificuldade no tempo católico para essas mulheres convertidas é a 

falta de dinheiro para comprar remédio, para alimentos e para material escolar, 

enfim suprir necessidades básicas para uma família. Clotilde reclama: 

 

Doença era assim, ia ao médico e ele passava a receita e chegava em casa e 

guardava, pois não tinha dinheiro para comprar o remédio. E escola também 

passava o uniforme e também não comprava uniforme. Passava aquela 
humilhação. Não tinha como comprar o uniforme. Trabalhava. Trabalhava e 

nada dava. Era uma humilhação.
373 

 

Clotilde reclama não apenas da falta do dinheiro, mas também da falta de 

bênçãos sobre os alimentos, que minguavam de repente: �Faltava tudo, 

praticamente tudo, especialmente o leite do meu filho. Tinha doença. Faltava leite 
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para os filhos. João comprava leite e não era suficiente para quinze dias. Antes do 

final do mês o produto acabava� 
374. 

Ao contrário, Joana admite que mesmo no tempo católico sua vida �era normal� e ela não 

passou dificuldades, já que o ex-marido trabalhava em empresas formais e depois foi trabalhar por 

conta própria. Esclarece a empregada residente no Parque Agreste: �Mesmo quando 

eu não trabalhava, meu marido sempre  me deu de tudo, pros meus filhos, inclusive 

viagens... Eu sou do Paraná, meus pais são de lá, todo ano ele pagava a passagem 

pra mim e pros meus filhos viajarem� 375. 

Lígia é outra que não admite momentos ruins em sua vida. Ela reforça que 

mesmo no tempo católico seus filhos não ficavam doentes: �Não lembro�
376.  A 

caseira apenas dá respostas monossilábicas quando é para falar do tempo anterior 

à conversão.
377 

Um relato bastante inusitado é o de Clotilde que compara o valor do dinheiro 

para o católico e para o crente. Segundo ela, numa tarde de compras no comércio 

popular de Pinheiros, São Paulo, com a mesma quantia em reais (R$ 50,00) sua 

irmã, uma crente da Assembléia de Deus, e ela, uma católica, trouxeram diferentes 

quantias de compras. Nos relatos na literatura especializada eu não encontrei nada 

parecido: 

 

Clotilde vamos até Pinheiros fazer compras de roupa? (minha irmã convidou) 

Vamos?, respondeu ela. Saímos as duas com R$ 50,00. Ela comprou, comprou 

muita roupa com seu dinheiro e eu voltei com duas coisas.  Jesus mostrava o 
que era o dinheiro de um crente e o do ímpio. Deu tristeza no coração. 

Perguntei para a minha irmã e ela explicou: �O meu (dinheiro) é abençoado e o 

seu não, pois eu dou o dízimo. O seu não tem multiplicação�.  
378                                

 

Faço outra pausa, agora para falar do dízimo. Waldo César reforça que a 

doutrina do dízimo faz parte do compromisso moral da maioria dos fiéis pentecostais. 
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Esse autor cita a pesquisa do Iser �Novo Nascimento�, que indica que a prática de dar 

10% do salário na igreja é comum até mesmo entre  fiéis das igrejas protestantes. 

Segundo ele, a contribuição faz parte do orçamento familiar ou pessoal. 
379  As 

caseiras do Tijuco levam bastante a sério essa doutrina e a utilizam como moeda de 

troca sagrada, como acontece com a promessa dos católicos populares. Clotilde 

explicou claramente como entende o dízimo: 

 

Não sei.. Igual a Bíblia fala .Tem gente que ignora
380, que estamos dando 

dinheiro para o irmão. Quando se é católico não entende muito isso. Uns 

entendem até, mas não fazem. Começa a dar o que é do Senhor e as coisas 

multiplicam-se. Tudo multiplica, Nada Deus deixa faltar. Se você não tem. 

Traga o dízimo na casa do Senhor para não faltar alimento na sua casa e 

para fazer prova de mim. Se não dá o dízimo para o Senhor, como é que se 

faz a prova?  E se não fizer prova, como ele vai te dar (que é 10%). É Dele? 

Hoje eu dou tudo certinho o que é d�Ele e clamo o Senhor, Teresa, e Ele 
responde. A minha fé é grande nisso aí.

381 

 

Quase todas mulheres entrevistadas admitem que o tempo católico era um 

tempo sem religião, sem sacramentos e sem igreja. A única que admite um pouco 

de felicidade no tempo católico é Joana.  Por que essa negação? A igreja estava 

sempre de portas fechadas, de forma verdadeira, ou simbolicamente, já que estas 

reclamam da frieza com que eram recebidas ou tratadas. Vamos acompanhar 

algumas das falas dessas mulheres.  

 

Vou falar bem a verdade. Eu vim aqui pra São Paulo, e eu acho que eu fui 

umas três vezes na igreja no Tijuco. Sempre que eu ia, estava fechado... �Ah, 

isso não é coisa de Deus não, vou procurar outra em Deus, porque uma igreja 

fechada? Tanta gente precisando de uma oração, tem que estar aberto pra 

pessoa entrar e conversar com Deus. E ficava fechado....        382 
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A crítica de Clotilde é completada pela de Joana, menos contundente: �Dia de 

semana, você chega, não é qualquer hora que está aberta a Igreja católica�.
383 Já 

Flávia admite nunca ter freqüentado e ido à igreja católica apenas no dia do batismo 

das filhas: �Nunca fui à Igreja Católica, quando morava no Tijuco. Sabia que tinha 

igreja. Mas não ia. A última vez que fui, foi no batizado da Joyce (a filha que em 

2006 tinha 16 anos). Agora Joyce batizou na Assembléia de Deus� 
384. 

Para as caseiras convertidas o tempo católico era um período sem 

sacramentos. Elas não admitem terem freqüentado a missa e muito menos terem 

feito a primeira eucaristia, sacramento ministrado aos católicos praticantes ainda na 

infância: 

 

Não, não, eu nunca fiz porque a gente... num fez isso..(primeira eucaristia). Na 
minha casa acho que ninguém fez, chegou a fazer.... assim.... Porque é assim,  

os pais da gente eram católicos, mas não era de ir na igreja. Antigamente, a 

turma não era assim muito de freqüentar. Meus pais não eram de ir na igreja. 
385                                        

Não, nunca fiz a Primeira Comunhão. Minha mãe nunca deixou. Eu lembro que 

ia 386 .Fazer primeira comunhão é tomar hóstia?  Lembro que minhas 

coleginhas �tavam tudo� fazendo e ainda me �zuavam porque eu não fazia, 

entendeu.�...387                                               

 

Enquanto Pâmela (acima) se queixa da chacota feita pelas coleguinhas por 

ela ser �diferente� no Interior da Bahia, Joana é uma das poucas a admitir ter 

recebido os sacramentos no seu tempo de catolicismo: 

 

No meu mundo católico que conheci e cresci foi gostoso
388 Fiz catecismo, 

crisma e casei.  Eu fiz tudo... casei na Igreja Católica...Era vida normal. Me 
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converti. Na conversão há um chamado para servir a Deus. Não há opção. E foi 

num momento de dor...389 

A mais entusiasmada das convertidas, a caseira Lígia, reconhece que às 

vezes ela assistia a missa390: �Não, eu ia naquele negócio que eles 

�fala�...missa...só. não participava da comunidade católica�. 
391 

As mulheres pesquisadas também falam somente de sentimentos negativos 

quando admitem relembrar qualquer passagem do tempo católico. Segundo elas, 

além das dificuldades materiais, as convertidas enfrentavam desunião, tristeza, 

timidez, desamor, falta de carinho e opressão. Esta última palavra é citada inúmeras 

vezes pelas entrevistadas. Mônica Tarducci, que pesquisou mulheres pobres 

convertidas ao pentecostalismo, também destaca que as mulheres da periferia de 

Buenos Aires são pobres, oprimidas pelas dificuldades e desesperanças.
392 Na 

sabedoria de mulheres simples, as caseiras do Tijuco se reconhecem oprimidas: �eu 

era uma pessoa oprimida, eu era uma pessoa triste�,  disse Lígia.
393 

Joana reclama da falta de diálogo na família: 

 

Porque quando a gente era católica, não tinha união em casa, tinha contenda, 

um não entendia o outro... É uma vida totalmente diferente (após a conversão), 

pra falar a verdade. Se o marido quer discutir com a mulher e a mulher com o 
marido, ele vai pensar duas vezes...394 

 

�Um tempo sem Deus, sem graça e sem o caminho certo�, assim as mulheres 

convertidas definem o tempo católico. �Não tinha um Deus�, reclama Clotilde.
395 ...�e 

antes não tinha o caminho certo�, acrescenta Lígia.
396 
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As caseiras do Tijuco Preto convertidas ao pentecostalismo colocam � com 

muitas poucas exceções � o tempo católico e o tempo evangélico em dois 

patamares diferentes. No primeiro impera a opressão, o sofrimento, a falta de 

emprego e de dinheiro. No segundo período, descrito a seguir, é feito somente de 

benesses. 

   

3.3.2 - Tempo evangélico: vidas transformadas 

As seis caseiras entrevistadas na presente pesquisa dizem que tiveram suas 

vidas transformadas após a conversão. De uma vida de sofrimento, segundo elas, 

passaram a uma fase de vida na qual a alegria passou a predominar. Ficam 

literalmente para trás as faltas e carências e passam a vivenciar período de �fartura� 

material e espiritual. 

O tempo evangélico, categoria usada na pesquisa, tem uma preponderância 

de �situações� positivas. Esse tempo é um período onde reina o amor, a paz, a 

felicidade e a libertação dos vícios, concordam todas. Nesse novo tempo Deus age, 

atende aos pedidos dessas mulheres, acontecem curas. Com a conversão, as 

mulheres entrevistadas já não temem dificuldades, enfermidades, fracasso, a 

timidez, a falta de emprego. Ao mesmo tempo, as mulheres pentecostais passam a 

ser protegidas pelos santos (irmãos), têm uma vida plena, totalmente preenchida de 

atividades e regrada. 

     As caseiras entrevistadas no trabalho referem-se praticamente somente a 

ganhos na vida depois da conversão. �Eu tive religião no passado. Agora eu tenho 

Jesus�, decreta exultante Clotilde
397. �Hoje sou alegre, feliz (para mim tudo que eu 

tenho, Jesus me dá)�, acrescentou a caseira
398. 

As caseiras objetos do presente estudo concordam que hoje elas têm espaço 

para sentimentos como amor, paz, satisfação, união e felicidade. Mas elas 

concordam que continuam se deparando com lutas.  
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�Lutas, todos nós temos. Se o crente não tiver luta, ele tem que orar, porque 

Satanás não está preocupado com ele�, afirmou Clotilde
399. �Vocês podem não estar 

passando por luta, mas eu estou�, decreta Joana
400, que vivenciava na época da 

pesquisa uma dolorosa separação do marido, também um neopentecostal 

convertido à igreja Reviver na paz: �O católico tem luta, mas ele não expressa luta... 

�Ah, o meu pai está doente�, isso é uma luta. �Ah, o meu filho está doente�, isso é 

luta, �Ah, eu estou desempregado�, isso também é uma luta pra pessoa� 
401. 

Essa é no entender da empregada doméstica Joana o significado de luta. 

Apesar de estar vivenciando, um período de luta, a convertida pentecostal relembra 

que no geral o povo crente não tem tristeza e nem qualquer tipo de depressão: 

 

Tanto que eu não sei se, eu não conheço, eu desconheço um crente passar por 

psicólogo, psiquiatra, por ter depressão. Tanto que desde a separação do meu 

casamento, eu acredito que se eu fosse uma católica, eu já tinha que ter ido 

procurar médico. Pra depressão, pra alguma coisa, porque mexe muito; eu 

estou só na igreja, porque Deus é o médico dos médicos.  
402

 

 

O tempo evangélico é um tempo de saúde, de libertação dos vícios, de 

fartura, de cura, entre outros benefícios materiais e espirituais. Israel fala desse 

tempo sem dificuldades de maneira muito clara: 

 

Ah!! Eu falo assim porque os �problema�, as dificuldades, pra mim, �acabou� 

tudo, melhora muito tanto faz, na vida financeira, na vida da gente de doença, 

de enfermidade. Tudo melhora muito. Então, a gente cada vez a gente vai 

melhorando mais. Eu xingava!!! Eu não podia dar um tropicão que eu xingava... 

Hoje não, hoje eu caio, bato, bato aí eu to falando...Oh! meu Deus do céu, e a 

palavra de xingar não vem então. Muda muito, a gente...Deus transforma a vida 

da gente de uma maneira!!!403 
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Clotilde relembra em um único episódio que ela arrumou um jeito de pagar 

uma operação e seu marido conseguiu um emprego: 

 

Eu estava doente e clamei ao senhor. Cheguei do hospital  nervosa.  Me deu 
uma ira.  O médico mandou fazer papéis e queria cobrar (pela cirurgia). Deu 

um nervoso e esqueci que eu tinha Deus vivo. Cheguei e joguei o papel e 
sentei e coloquei  a perna embaixo da cama. Me ajoelhei e clamei:�Senhor 

Jesus preciso de duas bênçãos: emprego para esposo e operação, se deitar o 
que vou comer?� Dormi.  Ouvi em sonho que Senhor estava com duas bênçãos 

para dar. Busquei. Desci em oração e fui buscar em oração e antes de levantar 

o joelho alguém bateu palmas no portão. Era um �irmão� que veio perguntar o 

que havia acontecido com a operação. Eu disse: �Não deu certo� Depois veio a 

vereadora e eu disse que ela pagasse.  Ela (a vereadora) disse que arrumava 
tudo para mim. �Glória a Deus, a pessoa já chegou�, eu disse. Daí o dia já tinha 

passado. Eram dez horas e já havia dormindo e naquele dia não fui à Igreja. A 

irmã veio dizer:  Clotilde liga para meu marido amanhã,  que ele vai pegar ele (o 

João)  para trabalhar no asfalto. Ele trabalhou por três meses. Tempo suficiente 

para eu levantar (durante três meses) e pegar na jornada. Ele (meu marido) 

arrumou emprego E foi coisa que nunca arrumou, para ganhar tão bem. Coisa 

de Deus.404 

 

As caseiras convertidas ressaltam a importância da libertação no tempo 

evangélico, tanto dos vícios quanto das doenças. �Aceitei Jesus e pedi primeiro 

minha libertação e depois liberta meu filho dessa enfermidade�, clama Clotilde
405. 

Ela relembra a libertação do marido do vício do cigarro, num evento cheio de 

emoção e dor: 

 

Meu marido também foi liberto do cigarro. Ele fumava, que ele fumou desde 

criança. Daí, um dia, porque Deus é assim, você aceitou Jesus, você tem que 

�conhecer a Verdade e a Verdade vos libertará�. Então, você está indo à igreja, 

você está conhecendo a Verdade. Do momento que Deus viu que você está 

conhecendo a verdade... Daí um dia, Deus deu uma enfermidade no ouvido 

dele, ou você vem pelo amor, ou vem pela dor. Ele deitou dentro do bosque, 

ele estava trabalhando, e não estava escutando, e ele disse: �Olha, Senhor, o 

Senhor cura meus ouvidos, que de hoje em diante, eu não ponho um cigarro na 

boca!�. Você sabe que nunca mais... nunca mais, sabia? 406                 
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Flávia, Lígia, Clotilde e Israel relatam passagens de libertação do cigarro e da 

bebida sua, de seus cônjuges e parentes. �Cigarro não gosto de ver nem o cheiro 

mais, Graças a Deus, Deus me libertou�, diz Flávia
407. Todos concordam que depois 

disso, no tempo evangélico, a vida delas ou de seus entes queridos melhoraram. 

Episódios semelhantes são relatados em toda a literatura especializada relatada por 

autores como Mariz, Campos, Tarducci e Burdick. 

Vidas de pessoas livres e com bens. Assim, as caseiras entrevistadas em 

minha pesquisa enxergam o tempo evangélico. Apesar de continuarem com seu 

modo de vida simples e ocupações de empregados domésticos, ou seja, 

trabalhando como caseiros, ou de empregada doméstica em casas de famílias ou 

em chácaras, as caseiras conseguem fazer um pé-de-meia e adquirem casa própria, 

terreno e carro usado. 

�Penso em construir a casa e tenho carro que Deus deu, nem pensava em 

conseguir. Casa que é sonho de qualquer um de nós�
408. O discurso de Clotilde409 

sobre a casa própria é parecido com as das demais caseiras. Joana e Flávia 

também destacam a casa própria como momento material mais importante de suas 

vidas.410 

Apesar de pertencerem à Assembléia de Deus, igreja pentecostal tradicional, 

as caseiras valorizam bastante a aquisição de bens e em seus discursos são vistos 

como bênçãos, ou seja, quem não tem casa, carro etc não é abençoado. Com 

certeza, isso pode significar que a Teologia da Prosperidade adotada pelos 

neopentecostais começa a ganhar espaço entre os freqüentadores de igrejas 

pentecostais clássicas. 

Essa Teologia, segundo Mariano, faz relação entre pentecostalismo e 

sucesso econômico. Esse autor destaca, entretanto, que essa teologia está distante 

do puritanismo calvinista. As riquezas obtidas pelos protestantes mostravam seu 

estado de graça ou eleição à vida eterna, conforme Weber. Eram resultados do 
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trabalho cotidiano, metódico e racional somado à severa disciplina do fiel. Este 

abdicava dos prazeres e das paixões do mundo e se desinteressava das coisas 

materiais.411Mariano explica: 

 

No pentecostalismo, o crente não procura a riqueza para comprovar seu estado de 

graça. Ele quer enriquecer para consumir e usufruir de suas posses nesse mundo. 
Sua motivação consumista, notadamente mundana, foge totalmente do 

protestantismo ascético, sobretudo da vertente calvinista. 
412 

 

 

Esse autor reforça que isso não significa que o neopentecostalismo ou a 

Teologia da Prosperidade não tenha afinidade com o capitalismo. Tem uma 

afinidade, mas esta é diferente da adotada no puritanismo. Aqui abandona a crença 

no trabalho como vocação e no ascetismo intramundano. Para esses crentes 

brasileiros, a poupança é vista como algo legítimo e desejável ao cristão. Ela 

defende o estímulo ao consumo e ao progresso individual e um acentuado 

materialismo.413 

Essa teologia nasceu nos Estados Unidos. Para Mariano, ela não faz uma 

única crítica ao capitalismo, à injustiça ou à desigualdade social, nem aos 

desequilíbrios econômicos do mundo globalizado. Para esse autor, na verdade essa 

teologia é altamente pré-capitalista. Em seu entender, ela propõe ao indivíduo � não 

ao coletivo � elementos de natureza psicológica que o ajudam de maneira 

acentuada na melhora da auto-estima, aumento da autoconfiança, vontade de 

prosperar e esperança no futuro.
414 

Isso pode ser percebido claramente na fala das mulheres entrevistadas ao 

longo do meu trabalho. Antes elas não possuíam casa, carro e terreno. Agora elas 

têm e acreditam que vão conseguir esse objetivo. Clotilde relata a história do marido 

que consegue um empréstimo do patrão e não precisa obter um financiamento na 

loja de material de construção: 
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Vou cortar o assunto dela... eu pensando que eu poderia ter a minha casa. Eu 
pensava, por onde eu vou começar, é tão cara, as coisas. Daí, o João falou, 

�vamos fazer um empréstimo�. Olha como Deus trabalha. Pra nós conseguir 

fazer esse empréstimo, precisava do CPF dele [do patrão]. Eu falei: �ih, João, 

isso aí ele não vai dar nunca. Ele é bom em tudo, mas nessa parte�... Mas eu 

falei, vai lá e tenta. E lá foi ele com a folhinha, orando a Deus. Aí, ele chegou 

lá...�olha, João, o meu CPF, eu não empresto, só que eu vou fazer melhor pra 
vocês, você me traz a folha pro depósito que eu vou ver como é que fica. Daí, 

ele pegou a folha do depósito e falou, �não, esse dinheiro do depósito, eu te 

arrumo, você paga de pouquinho pra mim� 
415 

 

Outros benefícios materiais como emprego, moradia, compra de carros e até 

abundância de alimentos são vistos pelas caseiras pentecostais como marca do 

tempo evangélico.  O sonho de um emprego para o marido é pedido por Lígia e 

entendido como um benefício concedido por Deus.  Lígia conta a experiência de 

desemprego do marido e a estratégia para conseguir novo trabalho: 

 

Eu estava na casa do meu patrão, limpando, e o meu marido, fazia um ano que 

ele estava desempregado. Aí, eu falei pro Senhor, �Senhor, tanta gente que 

serve ao Senhor, tem sonhos. Eu também tenho sonhos, realiza meus sonhos, 
Pai. O sonho que eu mais queria, Senhor, era um emprego para o meu 
esposo�. Três dias depois, Deus abriu a porta. E nós também tem que ter o 

sonho de Deus. Cada um de nós tem um sonho, só que tem que falar pra 

ele.416 

 

Clotilde, mesmo após a conversão e a conversão do marido, viveu várias 

experiências de falta de emprego e ela sempre recorreu ao Senhor e à ajuda dos 

irmãos crentes: 

 

Chegava eu e outro irmão orando. Chegava cedo. Pedia: �Jesus abre a porta 

de emprego e moradia�. Nós estávamos quase perecendo. Temia o mal, que 

não se pode temer. Pedia ao Senhor que abrisse portas do emprego e Deus 

abriu. Foi aqui nessa chácara. Tudo trabalhado por Deus.417 
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Flávia também reconhece que sua vida no tempo evangélico melhorou 

muito, deixando de faltar emprego. Um tempo com emprego e com a casinha. Eis 

seu relato: �Mudou bastante. Antes faltava serviço para trabalhar. E agora se falta 

um, eu já arrumo outro. Deus tem me abençoado. Agora tenho as coisas e a 

casinha�. 418 

O tempo evangélico para as caseiras entrevistadas é um tempo de felicidade, 

alegre e feliz, onde �tudo é maravilha�, mas essas trabalhadoras reconhecem que 

mesmo nesse período enfrentaram preconceitos de diversas formas, desde os de 

ordem religiosa, até os de gênero. Flávia, por exemplo, diz que ela e o marido 

perderam o emprego de caseiros depois que o patrão soube que eles haviam se 

convertido: 

 

Falamos que íamos nos batizar. E ele disse se fossemos para Igreja, ele não ia 

aceitar na chácara, ia mandar embora. E meu marido disse: seja o que Deus 
quiser. E a gente chegou e o patrão mandou embora. Mandaram embora 

porque éramos evangélicos e eles católicos e o meu marido estava doente. 
419                     

 

  Flávia enfim queixa-se da discriminação que sofreu já no tempo evangélico 

por causa da religião, da doença do marido e ainda por ser mulher.
420 As outras 

caseiras, ao contrário, dizem que se sentem respeitadas enquanto mulher e 

enquanto crentes. 

�A gente se sente respeitada sim�, falou Lígia
421. Clotilde reforça isso e mostra 

que o pentecostal, homem ou mulher, tem uma forte auto-estima: � 

 

Sinto que tenho valor como mulher. Todas me tratam bem, com carinho. Você 

se vê com outros olhos. É valiosa a sua presença. Sente um amor. Quando se 

tem amor, vemos as coisas com outros olhos, outro sentidos. Antes não tinha 

amor. 422 
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Flávia que continuou no comando da família, após a morte do marido, 

reclamou da falta da confiança do patrão no trabalho da mulher: �O patrão achava 

que eu não ia dar conta da chácara. Eu fazia o serviço direito. Mas eles achavam 

que sem o homem na casa, a chácara não iria para frente� 
423. 

O tempo evangélico, segundo as mulheres pentecostais entrevistadas, é um 

período que não tem espaço para pensamentos ruins. Elas aproveitam 

integralmente esse tempo ocupando-o com atividades na igreja. �Mente cheia, 

porque mente vazia é morada do Satanás�, enfatizou Clotilde
424. Lígia durante a 

entrevista em grupo explica com detalhes essa vida preenchida totalmente pela 

participação na igreja pentecostal, deixando de lado qualquer atividade em outro tipo 

de associação: 

 

Porque a mente vazia, ela pensa em muitas coisas que não é da parte de 

Deus. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente não tem 

mais a mente vazia. A gente, quando está em casa, a gente está sempre 
glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela saúde, liga um rádio, vamos 

louvar ao Senhor com um hino, é alegria. As pessoas católicas, elas envolve 

muito, assim... vê um problema, vê uma luta, ela fica o dia inteiro, às vezes vai 

até meses pra sair aquilo da mente. O crente, não. Não fica mais com aquilo na 

cabeça. Às vezes, tem casos de pegar até depressão... O crente não tem 

isso.425 

 

Tarducci que estudou a prática religiosa de mulheres pentecostais na periferia 

de Buenos Aires percebeu que no grupo pesquisado praticamente todas a mulheres 

disseram não participar de associação de bairros ou esportiva, apenas duas delas 

revelaram estar inseridas nesse tipo de associação. A maioria das mulheres 

pentecostais somente participava de atividades na igreja, ou no máximo, visitava 

parentes e vizinhos. Clotilde e Lígia costumam visitar vizinhos doentes, propondo 

orações com vistas à cura 
426. 

 

                                                
423 Flávia, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Parque Agreste, Vargem Grande Paulista, 

04/03/2006. 
424 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 23/09/2006. 
425 Lígia, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 23/09/2006. 
426 Cf  Mônica TARDUCCI, O Senhor no Libertou. Cadernos Pagu 3 (1994), p.152/153  



3.3.3 - Tempo católico x tempo evangélico  

Quando se analisa os discursos das caseiras no tempo evangélico se percebe 

que esse é um tempo de amor e paz, tempo de família, de união (no qual reina a 

alegria), de satisfação, de libertação e de irmão pronto para atender os que 

precisam. Mas as caseiras do Tijuco não negam dificuldades, desemprego, 

abandono e doenças, superadas todas com a �ajuda do Senhor�. Quando essas 

mulheres confrontam os dois tempos � o católico e o evangélico � o segundo 

sempre sai em vantagem em termos de felicidade e objetivos concretos alcançados. 

A diferença vai do entendimento da Palavra de Deus, objetivo alcançado por 

Clotilde após a conversão, até a união com outros irmãos e o sorriso no rosto 

descrito por Joana: 

 

Lia a Bíblia, mas não entendia. Porque na Igreja Católica é assim, você lê a 

Bíblia, mas só que o padre fala diferente. Tá ali. (nossa Bíblia (sic..) são  uma 

só). Mas ele não explicava o que estava ali dentro. Para mim não. Na Igreja 

assim, na Igreja Evangélica é mesma coisa que uma aula e tudo explicadinho, 

tudo certinho. Vai pedindo sabedoria ao Senhor, vai penetrando no coração e 

na mente e acaba entendendo.   427                                                                                              

A mudança de ser católica e agora ser crente (transformação na vida).  Sem fé 

não se chega a lugar nenhum... Tudo que passei era a fé e a união nas lutas. A 
união é fé que vai vencer. Nunca perder a fé, a esperança, a força. Por 

arrasado que esteja, pode estar chorando, pode estar triste, sempre estar 
sorrindo porque vai vencer. Eu hoje penso assim: não foi fácil, a gente achava 

que não ia vencer.   428                                                                                         

 

 

A empregada doméstica Joana descreve a quase �obrigação� de ser feliz do pentecostal. 

Depois ela lembra que essa síndrome da felicidade contribui para superar depressão, separação e 

outros contratempos do cotidiano. Veja como Joana descreve o contraponto entre os dois tempos: 

 

Era muito frio, na igreja católica. Do jeito que eu ia, eu voltava. Se eu ia triste, 

eu voltava triste, se eu ia depressiva, eu voltava depressiva, e aquilo nunca 
tinha uma mudança na minha vida, como hoje a gente sente que tem essa 

mudança. Tanto que eu não sei se, eu não conheço, eu desconheço um crente 

passar por psicólogo, psiquiatra, por ter depressão. Tanto que desde a 

separação do meu casamento, eu acredito que se eu fosse uma católica, eu já 

                                                
427 Clotilde, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 3/03/2005. 
428Joana, depoimento concedido à autora, caderno de notas, Chácara Santa Mônica, Vargem Grande 

Paulista, 23/09/2006. 



tinha que ter ido procurar médico. Pra depressão, pra alguma coisa, porque 

mexe muito; eu estou só na igreja, porque Deus é o médico dos médicos. Eu 

nunca precisei faltar no meu trabalho, na minha casa eu levo aquela vida 
normal, encarando essa separação como um trabalhar de Deus na vida do meu 

marido e sabendo que ele vai voltar, que é pra uma mudança na vida dele, não 

é pra uma tragédia, entendeu...
429 

 

Clotilde, por sua vez, reclama da discriminação em relação à raça no tempo 

católico. Ela achava que o fato de ser negra fazia as pessoas destinarem a ela um 

tratamento frio na igreja católica. Clotilde fala desse seu sentimento: 

 

Vou te falar bem a verdade. Naquela igreja existe racismo... no povo de Deus 
não tem nada disso. Você chega, o mesmo que o lindo faz, o feio também faz. 

Então, Deus trabalha de uma maneira geral, e na igreja católica, não, eles já te 

põem... Não sei agora, faz dez anos que eu não vou, não posso ficar falando, 

mas estou falando de antigamente. Não participava de nada... Eu estava caída, 

uma pessoa assim, deprimida, um chute já bastava pra mim cair no abismo. 

Então, eu cheguei na igreja (crente) e encontrei aquele carinho, um amor... 
430 

 

Clotilde e Lígia são as duas únicas negras do grupo. John Burdick observa 

esse mesmo sentimento de Clotilde em Jacqueline, negra de 25 anos, que reclama 

que os brancos de um bairro periférico de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, a 

observavam pelo canto dos olhos. Esse autor diz que a presença dos negros é mais 

constante na Assembléia de Deus e na umbanda. Nessa primeira, um terço da 

comunidade é negra, com metade dos presbíteros negros, além de muitos diáconos e 

auxiliares da cor negra.431 A opinião é compartilhada por Mariano, que diz que os 

pretos e pardos superam a média da população brasileira nas igrejas pentecostais.
432 

Clotilde tem posição de destaque na Assembléia de Deus - Belém, unidade do 

bairro São Judas, em Vargem Grande Paulista. Uma negra forte e bonita, a caseira 

paranaense comandava entre 2004 e 2007 uma turma da escola dominical das 

crianças e o coral das mulheres. Sua irmã, também negra, e o marido são 

responsáveis pela visita aos doentes na comunidade. 
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3.4 - Comunidade de caseiras: Assembléia de Deus do São Judas 

No dia 7 de setembro de 2006, uma sexta-feira fria, participei de um culto da 

Assembléia de Deus ministério do Belém no bairro de São Judas. Chegamos eu, 

Clotilde e meu marido ainda antes do porteiro da igreja abrir a porta, por volta das 19 

horas. O início de uma noite fria e escura deixava ainda mais escuro e amedrontador 

o bairro popular de ruas estreitas e casas inacabadas, por onde poucas pessoas 

circulavam. O vento era cortante, obrigando todos a vestirem muitos agasalhos. Era 

quase insuportável permanecer à porta da igreja a espera do pastor. Clotilde  precisou 

tocar a campainha e o próprio pastor Augusto, um mulato forte, sorridente e bem 

falante,  nos recebeu.433 

A igreja ainda em construção � descrita em outra unidade da dissertação, 

depois de uma visita anterior ao bairro � sem piso e sem acabamento já começava a 

ganhar o formato dos milhares de templos pentecostais da mesma denominação 

espalhadas pelo Brasil afora. As paredes nuas transmitiam uma sensação ainda maior 

de frio, que só foi se quebrando ao longo do culto.  

Mas o púlpito chamava a atenção. Adornado cuidadosamente com uma cortina 

nova nas cores salmão e branca quebrava a frieza do ambiente. Havia também 

cadeiras para o pastor e os presbíteros, além de uma bancada em madeira com um 

microfone que ampliava ainda mais a voz potente do pastor e cantores, que pregaram 

e cantaram aos poucos fiéis presentes naquele feriado prolongado de 2006. Tudo 

arrumado com bastante simplicidade, compensado pela acolhida calorosa a todos.  

Mulheres e homens, além das crianças (ainda não batizadas), já batizados 

ficam nos bancos de madeira bastante rústicos da frente, dispostos como se 

formassem um círculo, ou seja, um de frente para o outro. As mulheres sentaram de 

um lado, os homens de outros e as crianças e adolescentes do coral também ocupam 

lugares nessa área próxima ao púlpito. Um pouco mais à frente, junto aos bancos 

destinados aos homens, está a banda, formada por um baterista e um guitarrista, o 
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da autora em caderno de campo, durante visita ao tempo da AD � Ministério do Belém de São Judas, 

Vargem Grande Paulista, em 07/09/2006. 



filho mais velho da caseira Lígia. Segundo Clotilde, ele aprendeu música sozinho. �Foi 

pelo Senhor�, disse a caseira
434. 

Mais atrás, nos bancos enfileirados de frente para o púlpito, estão os demais 

componentes da Assembléia de Deus, entre os quais visitantes e crentes de outras 

comunidades. Eu e meu marido ficamos sentados nessa parte da igreja.  

Clotilde foi sozinha, já que o marido - João - precisava ficar zelando pela 

propriedade na qual trabalha. Participaram do culto Clotilde � que dirigiu o coral infantil 

e o das mulheres -, a família de Lígia � ela, o marido, o filho mais velho que 

participava da banda e a filha mais nova, integrante do coral de crianças � e Pâmela, 

com a filha de colo e a irmã e a caseira Heloísa com seu filho. Ficou-me a impressão 

que ali tínhamos uma comunidade de caseiras, como outras igrejas pentecostais 

segmentadas citadas no trabalho, por isso a escolha do título da seção.  

 As mulheres � e também homens, presbíteros e pastor � antes do início do 

culto se ajoelharam com os rostos voltados para a parede.  Oraram em voz alta, 

palavras incompreensíveis. Nesse momento, todos invocavam o Espírito Santo. 

 Em seguida, o pastor deu início ao culto dando boas-vindas aos visitantes (eu 

e meu marido) e aos crentes vindo da Assembléia de Deus de Caucaia do Alto, bairro 

pertencente ao município de Cotia. O culto começa com o irmão Laurentino orando 

por todos.  

Depois um homem canta três hinos. Sua voz surpreendentemente forte e 

desafinada ecoa na solidão da fria noite de Vargem Grande. Aquele canto intenso 

emociona. O cantor entoa:. �Jesus é o Redentor, que veio nos salvar....Avante eu 

vou....Jesus meu Salvador, ao céu me levará...�. 

Em seguida, se apresentam o coral infantil e o feminino, ambos regidos por 

Clotilde. Crianças e adolescentes entoam o hino �Porque tu és grande?�, fazendo 

singelos gestos com as mãos: O refrão da canção proclama: �Por que Tu és grande? Não 

há outro como Tu. Queremos dar-Te glória. E adoração. Levantamos nossas mãos. Por que Tu és 

grande? Não há outro como Tu. Por que Tu és grande? Não há outro como Tu� 435. 
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A apresentação do coral feminino é acompanhada pela voz potente do pastor. 

Esse foi um dos momentos mais emocionantes do culto. O coral das caseiras ainda 

entoa uma canção em ritmo sertanejo, acompanhada de play-back e um terceiro hino 

é cantado para homenagear irmãos cooperadores de Caucaia do Alto, que visitavam o 

bairro de São Judas. 

O pastor canta novamente com sua voz potente o Salmo 23, que segundo 

disse é uma oração de cura, de restauração da saúde
436: 

 

Iahweh é meu pastor, nada me falta, 

Em verdes pastagens me faz repousar. 

Para as águas tranqüilas me conduz 

E restaura minhas forças;  

Ele me guia por caminhos justos, 

por causa de Seu nome437 

 

Depois é a vez de Zenaide se desculpar pelo resfriado e a voz rouca e, mesmo 

assim, optar por louvar ao Senhor 438. Canta a fiel: 

 

É por isso que ele é abençoado. 

Não é que você é um pobre coitado. 

É que você foi chamado. 

O homem vê a aparência e gosta de julgar 

Já Deus vê o coração. 439 

 

Antes da pregação do pastor Augusto um dos visitantes é convidado a falar. 

Ele começa relatando sua história de conversão. Começa lendo o Salmo 128: 

 

Felizes todos os que temem a Iahweh 
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e andam em seus caminhos! 

Do trabalho de tuas mãos comerás, 

tranqüilo e feliz: 

tua esposa será vinha frutosa, 

no coração de tua casa; 

teus filhos rebentos de oliveira, 

ao redor de tua mesa.440 

 

�Deus tem me abençoado bastante. Andava magro, adoentado e triste. Entrei 

na segunda igreja aberta, era a do pastor Augusto�, relembra o crente ao fazer o 

relato de sua adesão ao pentecostalismo: 

 

Eu não tinha �boa leitura� e pedi para se pulado ao ser solicitado para ler 
durante esse primeira vez que fui ao culto na Assembléia de Deus em Caucaia. 

Uma irmã logo se ofereceu para ler. Fiquei por lá. O irmão Augusto saiu e veio 

outro pastor bom. Já fui para Belo Horizonte com a igreja 
441 

 

O visitante continua relatando as bênçãos alcançadas, como o emprego que 

seu filho arrumou depois de uma campanha de oração, da qual ele participou. O 

visitante freqüentava a igreja todos os domingos entre 5 e 6 horas da manhã para 

alcançar a bênção de emprego para o filho desanimado. �Ele não tinha experiência e 

na primeira vaga que concorreu foi admitido e está lá até hoje�, relatou. 

A coleta é passada entre os fiéis. A população pobre contribui com suas 

poucas economias. Depois dois adolescentes cantam: 

 

O que foi que ele fez para merecer tanta dor.  

Nos seus olhos eu vejo amor... 

Na sua cabeça uma coroa de espinhos e no seu peito uma lança... 

Ah! Eu não podia imaginar que esse alguém que com os braços abertos 

pregados na cruz era o Salvador..... 442 
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Outro visitante, o irmão Leônidas
443, vai falar da alegria em estar na casa de 

Deus. Ele diz que o crente não pode perder a esperança e cita Jó 14,7: 

 

A árvore tem esperança. 

pois cortada poderá renascer, 

e seus ramos continuam a crescer.444 

 

O irmão Leônidas também conta a história do filho desviado que acabava de se 

converter: 

 

Meu filho ia a bares. Até preso foi. E eu orava e perguntava: Por que tudo isso? 

Deus é o mesmo Deus: de ontem, de hoje e eternamente. Para minha alegria 

Deus disse: �hoje quero você ( o filho) na minha presença�. E o rapaz pediu: 

�Quero ir para o Congresso e não tenho roupa social.?� Compramos um terno 

para que ele fosse. Hoje estou aqui e ele na festa orando. Para nós sempre 

tem jeito. A esperança é a última que morre. A nossa é Jesus, que morreu e 

ressuscitou no terceiro dia.445 

 

Leônidas faz uma longa e emocionada pregação. Cita a passagem da mulher 

cananéia que tem a filha endemoniada
446  e vai atrás de Jesus gritando�Senhor, Filho 

de Davi, tem compaixão de mim: a minha filha está horrivelmente endomoniada��
447 . 

Ele exorta os fiéis a pedirem: �Temos que pedir com fé e no tempo do Senhor e a 

resposta será dada�.
448 

Leônidas prossegue conclamando os presentes a permanecerem no caminho 

do Senhor: �Tem que aceitar e permanecer. Não há fome, desemprego que tire o fiel 

da família do Senhor�
449. O homem faz ainda um relato engraçado e trágico no qual 
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revela que na infância havia comido até ratos: �Eu comi rato na infância para não 

morrer de fome. Comi e não morri�, desabafa.
450 

O testemunho do visitante prossegue com ele contando as tropeçadas que deu 

antes da adesão final: 

 

Quantas vezes inventei desculpas para não ir à igreja. Antes de ir à igreja, eu ia 

para a mesa de um bar. Mas houve um momento que Deus disse: �Vinde a 

mim�. Há 13 anos estou na presença do Senhor. A cada oportunidade dou 
glória a Deus. E digo para aos outros: Jesus te ama

451 

 

Foram quase duas horas de testemunhos de visitantes, leitura do Evangelho e 

testemunhos de uma crente do bairro. O pastor termina o culto cantando e 

abençoando os presentes com uma oração. Em seguida, agradece a presença de 

todos os visitantes, citando nominalmente eu e meu marido.  

O frio e a distância não impediu esse grupo a sair de suas casas distantes e 

ficar das 19 às 22 horas orando. Terminado o culto todos os integrantes da 

comunidade de caseira vieram nos cumprimentar e agradecer a presença, 

convidando-nos a retornar. 

 

3.5 - A vida difícil e alegre das caseiras  

Com muito custo as caseiras 452do Tijuco Preto admitem falar das dificuldades 

existentes no bairro. Um dos maiores problemas do pequeno vilarejo é sua posição 

geográfica. Por quê?  Essa estranha divisão administrativa com trechos do bairro nas 

mãos do município de Vargem Grande e outros sob o comando da prefeitura de Cotia 

de certa forma inviabiliza condições de serviços públicos únicos.  As propriedades que 

ficam do lado direito da estrada de Caucaia do Alto no sentido Raposo 

Tavares/Caucaia do Alto � onde está o condomínio Chácaras do Rincão, no qual 

residiram Clotilde e Flávia - são administradas pelo município de Cotia que cuida do 

bairro de maneira relapsa.  
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No condomínio Chácaras do Rincão a iluminação pública foi financiada pelos 

moradores, que ainda planejam asfaltar as ruas do condomínio e cuidam da 

segurança. Essa divisão administrativa do bairro entre dois municípios dificulta a vida 

dos que moram lá. Enquanto a população pobre fica perdida e não sabe a quem 

recorrer, os proprietários das chácaras não enfrentam problema algum. Essas 

propriedades em geral funcionam como casa de lazer de muito dos proprietários, que 

no período curto que ficam por lá dificilmente precisam ir a um pronto-socorro, ou 

usam serviços públicos de ensino ou assemelhados. 

A maior dificuldade admitida pelas caseiras é a falta de uma rede hospitalar, ou 

de pelo menos um Pronto Socorro 24 horas. Elas apontam outras carências como 

escolas distantes, falta de transporte, escassez de emprego e de lazer na região. 

Também se queixam das dificuldades no abastecimento. Enfim, o Tijuco Preto oferece 

muito pouco em termos de infra-estrutura para os trabalhadores residentes por lá. 

Mas nenhuma das caseiras participa de qualquer associação comunitária ou se 

preocupa em encaminhar qualquer tipo de reivindicação aos poderes públicos. 

Burdick, Bobsin e Novaes falam da presença de líderes pentecostais em associações 

de bairros, em especial quando os católicos deixam espaço para isso, ou quando o 

movimento é conduzido por entidades não ligadas a movimentos religiosos. 

Heloísa reconhece que não há nenhum movimento organizado entre os 

pentecostais com o propósito de reivindicar melhorias para os bairros periféricos de 

Vargem Grande: 

 

Acho que a igreja não é assim lugar apropriado pra gente fazer isso (reivindicar 

melhorias para o bairro). Eu acho .. eu sei, mas eu to falando assim...mas 
ninguém pensa isso não (juntar os irmãos para reivindicar). Ninguém nunca 

pensou assim de fazer.  (movimento na igreja para reivindicar hospital). É..mas 

é que nunca ninguém comenta nem nada então a gente não... O bairro é 

pequeno no setor, no ministério do lado da sede tem !  (movimento para 
reivindicar hospital). Até agora ninguém fez não (movimento exigindo um 

hospital)...453 

 

A queixa de Flávia que morou alguns anos no Rincão deixa bem clara essa 

situação de carência do bairro: 
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Meu bairro, onde morava? Era muito difícil para levar a criança no médico e na 

escola. Era difícil para levar crianças na escola e para ir fazer compras. Para ir 

a Cotia tinha que pegar ônibus. Tinha que ir a pé ao Tijuco e depois tomar 

ônibus. Ficava difícil.
454  

 

Clotilde faz uma reclamação ainda mais contundente durante sua participação 

na entrevista coletiva: 

 

Uma vez eu chamei a ambulância, chamei pra minha nora, demora muito... É 

muito difícil. Eu oro a Deus pra que eu nunca precise de noite, porque eu sei 

que vai ficar complicado. É um lugar perigoso, se bater na porta, ninguém 

atende. Tem que ter o telefone de um irmão, pra ligar pro irmão, pro irmão vir, 

né, porque bater em porta... Na verdade, eu atendo, uma vez tinha uma 

velhinha daqui debaixo bateu aqui, pra chamar uma ambulância pra ela. Era de 

noite, três horas da madrugada, �oh, Clotilde chama a ambulância�. É a 

dificuldade que a gente tem, que é longe, é longe pra ir pra igreja. Mas olha o 

trabalho de Deus, Deus me deu uma casa perto da minha igreja, perto da 
farmácia, perto de tudo, até do hospital. É uma coisa que acho dificultoso. 455 

 

Nesse caso, Clotilde está se referindo às dificuldades que enfrenta qualquer 

morador das vizinhanças, ou seja, caseiros que residem em propriedades isoladas, 

distante da sede do município. Em 2006 essa caseira morava no bairro.Santa Mônica, 

distante cerca de cinqüenta minutos a pé de um local onde há posto de saúde, 

supermercado e outros benefícios. 

Clotilde, Flávia, Pâmela e Heloísa concordam que há forte deficiência no 

serviço de saúde dos bairros periféricos de Vargem Grande, como o Tijuco Preto e 

cercanias. �Eu acho que se tivesse um hospital aqui mais próximo seria bom, né! (já 

que não tem nem em Vargem Grande e nem no Tijuco Preto)�, diz Heloísa que mora 

em um condomínio em Vargem Grande.
456 
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Aflição mesmo viveu Flávia que peregrinou por um bom tempo por hospitais 

buscando cura para o câncer ósseo, que acabou por tirar a vida de seu marido.  A 

caseira, que nessa época residia no Tijuco Preto, conta: 

Tinha que esperar (a ambulância) na estrada, pois a ambulância ia e não 

achava (a chácara). Eu ia buscar (o socorro) na estrada. Ficava na frente do 

condomínio. Caso contrário, meu marido não era levado ao hospital. Ia lá na 

estrada esperar.457 

 

Já Joana � que me parece mais informada � além de se converter ao 

pentecostalismo foi buscar ajuda médica para o filho com depressão infantil e teve 

todo o apoio na escola e no posto de saúde do Tijuco Preto, que encaminhou seu filho 

para tratamento no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Conta Joana, que nessa 

mesma época se converteu ao pentecostalismo: 

 

Eles provaram (sic), deu a doença, deu um código da doença e tudo. Eu assim, 

eu tive um convite pra ir na igreja (Gideões, em Cotia). Nesse momento, eu não 

sabia como fazer, o que ia acontecer lá na frente. Então, eu fui fazer uma visita 

e gostei.Foi um momento assim que eu estava em desespero... 458 

 

Em seguida, a empregada doméstica Joana conta sobre o apoio que recebeu 

da saúde pública local e também dos professores da escola que seu filho freqüentava: 

�Fui em psiquiatra, psicólogo e neurologista (tratar o filho). A escola recomendou que 

procurasse o Conselho Tutelar e fazer tratamento. Havia oportunidade para ele ir à 

escolinha� 459. 

A caseira Lígia
460 também não reclama da falta de atendimento médico, mas 

relembra que quando o filho era bebê precisou ficar internado em Cotia, já que nem 

no Tijuco Preto e nem em Vargem Grande há serviço de saúde com internamento. 

Flávia reclama com clareza dessas deficiências, normal em qualquer periferia de 

grandes cidades.  Disse ela: �Falta no Tijuco um hospital bom. Para levar criança ao 

médico é preciso pegar ônibus ir para Caucaia do Alto. Falta um posto 24 horas. Ali 
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feriado.... Agora no Carnaval (de 2006) ficou a semana toda fechado. Nesses feriados 

prolongados eles emendam� 461. 

Outro problema encarado pelas caseiras entrevistadas: a dificuldade para levar 

os filhos à escola ou mesmo para um jovem adulto freqüentar um curso supletivo.  

Pâmela não conseguiu concluir o supletivo de primeiro grau. Ficou grávida e a 

caminhada de mais de meia hora a impediu de continuar os estudos. Ela conta: �Eu 

fazia o supletivo, a quinta e sexta série. Não, eu parei de estudar porque eu engravidei 

dela (da menininha). A escola fica no Centro da Vargem Grande. E eles (a prefeitura) 

não dão transporte ...É terrível� 
462. 

Clotilde, Flávia e Joana falam nas entrevistas das caminhadas que enfrentavam 

sob sol e chuva para levar os filhos pequenos à escola
463. Joana relembra esse e 

outros problemas com os quais se deparou logo que se mudou para o Parque 

Agreste, bairro a uns cinco minutos de distância (de carro) do Tijuco Preto. Nessa 

época, a empregada doméstica que tinha os filhos pequenos (hoje eles são adultos) 

os trazia a pé ao Tijuco Preto para estudar. Ela relata: 

 

Meia hora (tempo gasto para ir do Parque Agreste ao Tijuco Preto). Do pré até 

a segunda série íamos a pé para o Tijuco e depois passou a ter escola no 

Agreste. Não tinha luz, não tinha água de rua, não tinha esgoto. Nesse período, 

passou a ter escola aqui no bairro.464 

 

Joana relembra que o transporte escolar foi implantado há pouco tempo
465. 

Flávia
466 reclama da qualidade da escola e disse que não deixa sua filha de 15 anos, 

que na época da entrevista (realizada em 2006) fazia o segundo grau numa escola 

estadual em Caucaia do Alto, estudar no Parque Agreste ou no Tijuco Preto. A ex-

caseira aproveita e se queixa da falta de emprego para jovens nessa região. Disse a 

pentecostal: 
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A escola não tem muita solução! Ali, no Parque Agreste, tem escola. Mas eu 
não deixo minha filha estudar ali. É muita bagunça. Não deixo minha filha 

estudar lá. Ela estuda em Caucaia do Alto. A minha filha pequena está  louca 

para trabalhar. Aonde trabalhar? Mas não tem emprego. Ela tem 15 anos Ela 

quer ser estilista. Tem até desenho de roupa.
467 

 

Pâmela também critica a falta de emprego e de ensino profissionalizante: 

 

Ahh!!! Aqui tudo é dificultoso...E...olha....serviço assim...não tem muitas firmas!! 

Emprego...pra empregar... é difícil pra arrumar um emprego bom...Até pra você 

fazer alguns �curso� ! É difícil. Se vai fazer pela prefeitura demora um século 

pra te pegar.468 

 

Heloísa, ao contrário, não se queixa de problemas para levar os filhos 

pequenos à escola. Na vizinhança do condomínio onde a caseira reside há uma 

escola, na qual um de seus filhos estuda. �Não ela encontra com a amiguinha dela 

aqui do lado do condomínio. Ela encontra na portaria lateral e elas vão juntas. Tem 

mais criança que estuda ali do lado� 
469. 

Lígia informou que seus garotos menores vão ao colégio em um transporte 

oferecido pela prefeitura local.  �Tem! Aqui tem ônibus escolar. Aqui é um pouquinho 

longe, mas tem o ônibus que �leva� as �criança� na escola (para médico, escola)�, 

destacou a caseira. 470 

O transporte difícil e infra-estrutura precária fazem parte da lista de queixas 

comuns à maioria das caseiras. �Não passa (condução), a rua é muito ruim, lá pra 

baixo, nossa!!!! Tem buracos enormes, nem de carro direito num dá pra passar�, 

reclamou Pâmela
471, que na ocasião da entrevista morava no bairro Santa Mônica. 

Mesmo Lígia que raramente reclama de problemas nessa questão se contradiz e 
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admite as dificuldades: �É!! Mais de 1 hora!! (para chegar ao Tijuco Preto a pé)�
472. Em 

outra fala a mesma caseira que entende que tudo é bom e adequado no bairro disse: 

�É!! Levava tudo certinho.  (não tinha dificuldade no Tijuco Preto)� 
473.  

 

3.6 - Rede de proteção: conquista pentecostal 

          As caseiras pentecostais do Tijuco Preto não recorrem à associação de 

moradores e muito menos aos poderes públicos para enfrentar as dificuldades de 

infra-estrutura, a falta de hospitais, transporte, educação e emprego. Entretanto, a 

forte rede de proteção criada nas comunidades pentecostais ajuda a suprir tais 

carências. Fenômeno semelhante foi observado por alguns dos autores utilizados no 

presente trabalho, entre os quais Tarducci, Machado e Mariz, em  comunidades da 

periferia de Buenos Aires, Rio de Janeiro, Recife e Campinas. Mariz explica: �A rede 

de apoio mútuo é um importante instrumento de ajuda para aliviar algumas das lutas 

dos pobres. O papel dos parentes e vizinhos na rede é estratégico para ajudar o pobre 

a sobreviver� 474. 

Segundo Fry e Howe, com base em literatura e estudos mesmo os migrantes 

da zona rural � o caso da maioria das caseiras - quando desembarcam em cidades 

grandes não sofrem um grande choque cultural. Eles têm de antemão conhecimento 

dos problemas urbanos, obtidos por meio de sua rede de parentesco. 475 

As caseiras do Tijuco Preto buscam socorro para suas carências nos irmãos da 

igreja.  No momento do desemprego, na hora de ir ao hospital ou mesmo nas 

dificuldades impostas por uma doença. Em geral, elas não admitem que precisam de 

ajuda material. 

�Ajuda sim�, disse Pâmela
476, lembrando que os crentes indicam os 

freqüentadores da igreja quando estes necessitam de nova colocação no mercado de 

trabalho. Segundo a jovem crente, há uma certa união entre os crentes da Assembléia 
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de Deus no bairro. Heloísa confirma o que disse Pâmela: �Com emprego, se a gente 

sabe de algum, se alguém precisa, a gente sabe da vaga, a gente avisa, fala"
477. 

As caseiras crentes do Tijuco Preto inclusive confirmam que a igreja dá cestas 

básicas aos mais necessitados. Heloísa e Lígia contaram que contribuem doando 

alimentos para compor cestas básicas que vão para os mais pobres: 

 

Por exemplo, se alguém precisa de uma cesta básica, a gente sabe, comunica 

com a gente, com a igreja. Comunica, chega no pastor, na mulher do pastor, o 
que toma conta e daí chega a informação. Se a gente sabe, a gente comunica 

com eles. Daí a gente faz... Cada um ajuda!  Naquilo que pode, de acordo com 

o alcance da gente, de cada um. Cada um coopera como pode. 478                                         

A gente ajuda ...assim...com cesta. Assim da igreja, mas com aquelas pessoas 
que estão precisando e vai lá pedir às vezes ela precisa ...    

479                                                                  

 

Flávia disse na época da entrevista que não precisava de ajuda: �Ajudam. Mas 

eu não preciso, graças a Deus�. No período de doença do marido dela, foram os 

crentes que contribuíam para repor os alimentos que faltavam em sua despensa: 

 

Ele teve câncer e aí ficou difícil para mim que tinha que cuidar dele. Mas dentro 
de casa nunca faltou. Deus não deixou faltar nada. Pessoas traziam caixas de 

leite e arroz, feijão.  Pessoal dava comida. Meu armário de compra era cheio 
Tinha que dar para os outros porque a gente não vencia de tanto que ganhava. 
Os irmãos da igreja davam. Gente que a gente nem conhecia trazia as coisas. 
O Robertão, o vereador, ajudou bastante. O Marcelo e a Amélia que já faleceu. 

Arrumava a ambulância para levar meu marido. Muita gente ajudou. 480 

 

Clotilde confirma que a igreja ajuda também os doentes: �Se a gente fica 

sabendo de alguém da igreja, que está doente�.
481 Já Lígia a mais apegada aos 

preceitos da Assembléia de Deus reforça que nem todos precisam de apoio dos 

irmãos e que ajuda mais importante é a que vem de Deus. Mas no final do seu 

discurso, ela volta a afirmar que os irmãos pobres nunca são abandonados: 
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Não!! Nem todos precisam de ajuda. Nós temos Deus que tudo pode. Até um..  

A gente não bebe, a gente não fuma. Hoje tem, graças a Deus. Hoje é assim, 

nem todos precisam de ajuda, porque nós temos um Deus que tudo pode! Mas 

�nóis� ta sempre assim ajudando aqueles que precisam. Às vezes até uma 

pessoa assim chega na igreja e pede ajuda, �nóis� tá ali pra ajudar eles.482 

 

Existe realmente uma rede de proteção entre os evangélicos confirmada pela 

literatura e pelas caseiras entrevistadas no presente trabalho. Entretanto, o modo de 

vida pentecostal, com o abandono da  bebida, do cigarro e outros vícios do �mundo�, é 

fator preponderante para transformar a vida das caseiras. Resultado: a harmonia na 

vida famíliar melhora, sobra mais dinheiro no final do mês e os esforços são 

concentrados no objetivo de vida do crente. 

�Feliz!! Sou feliz com meus filhos, esposo, patrões, feliz com a vida�, diz 

Clotilde483. Israel, marido de Heloísa,  enfatiza  a melhora na vida do crente depois da 

conversão com o fim dos problemas de qualquer ordem:  �Ah!! Eu falo assim porque 

os �problema�, as dificuldade, pra mim, �acabou� tudo. Melhora muito tanto faz, na vida 

financeira, na vida da gente de doença, de enfermidade. Tudo melhora muito...� 
484. 

A vida melhor é definida como uma vida feliz. Assim, as caseiras que no início 

da pesquisa eram chamadas de abandonadas têm agora apenas um adjetivo para 

defini-las. São mulheres felizes, contentes, com a família, com a religião, com o 

emprego e até mesmo fortes para enfrentar as carências da região onde residem.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho tem como pressupostos a existência do trânsito religioso 

no bairro do Tijuco Preto, no município de Vargem Grande Paulista. As caseiras 

entrevistadas deixaram a religião católica e foram para o pentecostalismo. Mas 

algumas questões ficaram sem respostas. Por que as caseiras deixaram sua religião 

de origem? O que elas encontraram no pentecostalismo? O que muda na vida 

dessas �convertidas�? 

Para falar dessas mulheres e suas vidas, inicialmente busquei conhecer um 

pouco da localidade onde elas residem, o Tijuco Preto, e aprender como é a vida de 

uma mulher caseira. No primeiro capítulo, fiz um apanhado do local, as dificuldades 

enfrentadas pela população local e a história do bairro. As entrevistas semidirigidas 

e entrevistas coletivas e a observação no campo sócio-religioso foram fundamentais 

para entender esse universo bastante peculiar. 

O dia-a-dia cheio de dificuldades dessas mulheres que enfrentavam 

problemas no transporte, no atendimento médico e na educação dos filhos está bem 

caracterizado em todo o trabalho. A conclusão inicial é que as mulheres caseiras 

realmente enfrentavam diversas dificuldades em seu cotidiano, refletindo a infra-

estrutura precária do bairro onde moravam, o Tijuco Preto e cercanias.  

Os dados sócio-econômicos mostrados no trabalho realmente revelam um 

dia-a-dia difícil. O bairro não oferece serviços essenciais como um hospital público, 

transporte abundante e com preço justo, ou área de lazer para os moradores da 

localidade. Serviços menos essenciais como correio, banco ou uma casa lotérica, 

que pode funcionar como correspondente bancário, então nem se cogita. Nem 

mesmo um posto da Guarda Municipal há no Tijuco Preto. E qual guarda municipal 

se instalaria por lá? A de Vargem Grande? Ou a de Cotia?  

A chegada das igrejas pentecostais, entretanto, dá-se rapidamente. Durante a 

pesquisa, realizada em três anos, entre 2004 e 2006, pelo menos três novas igrejas 

pentecostais se instalaram e permanecem no Tijuco Preto. Isso pode sinalizar um 

aumento do número de fiéis pentecostais no bairro. Ao contrário, não consegui achar 



no bairro um único centro de umbanda que, se porventura, existe atua de forma 

bastante discreta. 

As igrejas pentecostais de terceira onda ou neopentecostais, como preferem 

alguns autores, começam a desembarcar no bairro, que é pequeno e pouco 

populoso. Vargem Grande Paulista, o município no qual o Tijuco está inserido, não 

supera 50 mil habitantes. Apesar disso, a localidade já tem uma unidade da 

Renascer em Cristo. 

Como relata a literatura, funilarias e oficinas mecânicas dividem o espaço, ou 

seja, o mesmo imóvel, com igrejas pentecostais. Qualquer pequeno salão serve para 

a instalação de uma nova denominação, que procura estar sempre com as portas 

abertas, disputando terreno com outras atividades do bairro.  

Enquanto isso, a igreja católica do bairro, cuja paróquia é administrada pela 

arquidiocese de Osasco, não tem um padre para atender os/as fiéis. As missas 

acontecem uma vez ao mês e as lideranças leigas é que comandam as celebrações 

realizadas na comunidade, com destaque para o papel das mulheres, que zelam 

pela pequena igreja de São Patrício e Nossa Senhora Aparecida. 

Mesmo sem números oficiais podemos perceber um aumento de pentecostais 

no bairro. A profusão de igrejas sinaliza nesse sentido. E a população pobre e mais 

desprotegida, como a de mulheres caseiras, é atraída por essas novas religiões, já 

que sofrem com o isolamento que a própria profissão de caseira impõe.  

Em geral, essas mulheres vivem isoladas nas chácaras, dificultando a 

aproximação com parentes e vizinhos. Clotilde em seu discurso relembra o chamado 

desesperado de uma vizinha idosa que precisava de uma ambulância na 

madrugada. �Ninguém atende o chamado, mas eu abri a porta�, diz a crente 

corajosa. Resultado: além das doenças físicas, elas se queixam de doenças  

psicológicas, como a depressão. 

No segundo capítulo falo do aumento do trânsito religioso no Brasil, em 

especial em direção ao pentecostalismo. Esse processo ganhou força a partir dos 

anos 80, quando a população brasileira ainda era majoritariamente católica. O censo 

de 1980 revelou que até esse período 89,2% dos brasileiros eram católicos. Essa 

curva se acentuou chegando em 2000 com 73,8% da população católica. Essa 



queda foi surpreendente para duas décadas. Seis décadas antes, em 1940, os 

brasileiros que se declaravam católicos eram 95,2%.  

 Os evangélicos, segundo o censo de 2000, são 15,4 % da população, com os 

pentecostais representando 10,43% da população brasileira total, ou seja, 17 

milhões de pessoas. Pesquisas recentes realizadas nos Estados Unidos sinalizam 

que os fiéis pentecostais no Brasil chegam a 24 milhões. Contribuíram para essa 

expansão de um lado a crise econômica, com aumento do desemprego e violência e 

de outro o enfraquecimento da igreja católica, a redemocratização do país, o 

pluralismo religioso, a abertura política e a rápida difusão dos meios de 

comunicação. 

Alguns estados brasileiros, como Rondônia e Rio de Janeiro, já têm metade 

da população evangélica. A Amazônia em geral também é dominada pelo 

pentecostalismo. �Há áreas em que já não há mais católicos", conforme disse dom 

José Maria Pinheiro, bispo de Bragança Paulista
485. Essa perda de fiéis foi um dos 

motivos que forçou a igreja católica a investir na Campanha da Fraternidade
486 de 

2007 no tema mais político de preservação da floresta amazônica.487  

O pequeno Tijuco Preto contribui para mostrar essa mudança do perfil 

religioso do País. Mesmo sem estatísticas em mãos pode-se perceber essa 

tendência.  Uma professora da escola pública do bairro, em seu depoimento, diz que 

os alunos católicos ainda são maioria, mas que os pentecostais representam fatia 

significativa. 

Nesse capítulo o estudo ainda trata da chegada do pentecostalismo no Brasil 

que aporta em terras brasileiras nas mãos de missionários norte-americanos, na 

primeira década do século 20, ou seja, ainda não completou cem anos. Nesse 

período, surgem as duas principais igrejas pentecostais do Brasil: a Assembléia de 

Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Ambas, hoje, são as duas primeiras entre as 

pentecostais em número de adeptos, com 47,47% e 14,04%, respectivamente. 
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A longo do capítulo, o estudo traz um panorama da história das igrejas 

pentecostais de segunda onda, que dão os primeiros passos em direção às vistosas 

pentecostais de terceira onda. As pentecostais da segunda onda surgem em 1950 

com a chegada a São Paulo da Cruzada Nacional de Evangelização, que passa a 

pregar em grandes tendas de lona. Com esse movimento, vêm a Igreja do 

Evangelho Quadrangular (1950), a Brasil para Cristo (1955), Deus é Amor (1962) e 

Casa da Bênção (1964), as três primeiras fundadas em São Paulo e a última em 

Minas Gerais.  

Essas denominações dão ênfase à cura divina e notabilizam-se pelo uso dos 

meios de comunicação, rádio e depois televisão e a realização de pregações 

itinerantes feitas em tendas de lona. Nesse rastro, atraindo multidões e ocupando 

grandes espaços, em edifícios que abrigavam antigos cinemas ou grandes galpões 

industriais e comerciais em grandes avenidas de metrópoles, abrem as portas as 

pentecostais de terceira onda, ou neopentecostais. Os autores, entre eles Mariz e 

Mariano, falam da falta de acordo na nomenclatura para definir o pentecostalismo de 

segunda e o de terceira onda. Mariano chama este último de neopentecostalismo.   

Mariz diz que não se pode falar de pentecostalismo como movimento 

homogêneo. Segundo ela, o pentecostalismo tradicional e neopentecostalismo são 

movimentos diversos e que há muita discordância sobre o que seja 

neopentecostalismo. Ela inclusive sugere que a Igreja Universal do Reino de Deus, 

embora classificada pela literatura como neopentecostal é um caso sui generis, que 

se destaca das demais por expansão, crescimento, estilo de culto e organização.
488  

Aparecem no cenário, gerando muitas polêmicas, a Igreja Universal do Reino 

de Deus, em 1977, no Rio de Janeiro, e depois delas uma profusão de outras 

pentecostais de terceira onda, como a Internacional da Graça de Deus, a 

Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, a Renascer em Cristo, e mais 

recentemente as igrejas segmentadas voltadas para atrair alguns segmentos do 

público, como os jovens, homessexuais, motoqueiros etc, entre elas a Bola de Neve. 

As pentecostais consolidadas nas metrópoles avançam pelo interior, 

passando a se instalar em pequenos municípios, como Vargem Grande Paulista, 

que hoje tem uma unidade da Renascer em Cristo. Esse fato também nos faz crer 
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que é fruto do avanço pentecostal, descrito por autores como Mariano, Oro, Novaes, 

entre outros/as. 

Regina Novaes fala da presença pentecostal na zona rural de Pernambuco no 

final da década de 70. Mariz mostra o fenômeno na periferia do Recife e no Rio de 

Janeiro, no começo dos anos 90. E essa marcha pentecostal rumo ao interior 

continua, como pode ser percebido no Tijuco, tanto pela profusão de igrejas que se 

abrem, como pelo número de pessoas convertidas.  

A caseira Flávia489 num trecho de sua entrevista diz que conhecia apenas 

Clotilde, a amiga que começou a freqüentar a igreja com ela no Tijuco Preto. Mas é 

raro ter contato com caseiros católicos no Tijuco Preto. Outra sinalização da 

presença pentecostal nesse universo foi o culto do qual participei na Assembléia de 

Deus no bairro de São Judas. A maioria das mulheres era caseiras e todas 

pentecostais convertidas do catolicismo para o pentecostalismo. 

No segundo capítulo ainda destaquei rapidamente as outras duas religiões 

predominantes no Brasil. O Catolicismo que chegou com os portugueses, ganhou 

um jeito de ser próprio nas mãos do povo, com suas novenas, devoções particulares 

aos santos, confraria e, depois, no final do século XIX  passou pela tentativa de 

romanização. Os católicos que seguem os preceitos romanos, indo além dos 

sacramentos, são minoria. Menos de 15% dos católicos freqüentam missas 

semanais. O povo católico brasileiro, segundo alguns autores, está dividido entre os 

que são católicos por tradição, os que são católicos do sacramento, ou seja, 

freqüentam a igreja apenas na época de receber batismo, eucaristia ou crisma e, 

finalmente, aqueles que praticam, inclusive seguindo os preceitos romanos de missa 

dominical, confissão dos pecados com o padre, entre outros. Falo desse catolicismo, 

pois a maioria das caseiras era católica por tradição, antes de transitarem para o 

pentecostalismo e uma delas já deixou o pentecostalismo. 

Finalmente, abordo a questão da religião afro-brasileira, em especial a 

umbanda, praticada comumente nos meios populares. No Tijuco Preto, segundo 

uma comerciante que revende produtos para praticantes de religiões afro-brasileiras, 

não existe nenhum centro de umbanda. A prefeitura local também não cita entre as 

igrejas locais nenhuma instituição desse tipo. Mas certamente há terreiros e prática 
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dessas religiões em fundo de quintal, já que o comércio local abriga pequena loja 

especializada em artigos religiosos destinados aos cultos afro-brasileiros. 

Por fim nesse segundo capítulo, trato da questão de gênero, abordando a 

inserção da mulher no mercado de trabalho no mundo, no Brasil e em Vargem 

Grande Paulista. As mulheres, em especial no Brasil, precisaram deixar a �casa� e 

passaram a disputar espaço com os homens no mercado de trabalho. Essa foi uma 

das imposições da globalização, que gerou desemprego e fome, com a perda de 

milhares de postos de trabalho, em especial nos países em desenvolvimento. 

A cada dia as fileiras de mulheres chefiando o lar são engrossadas em 

grandes cidades. No Tijuco Preto, entre as entrevistadas para esse trabalho duas 

são chefe de família: Joana e Flávia. E o pentecostalismo ajuda nessa inserção da 

mulher ao mundo externo quando iguala papéis de homens e mulheres que, a partir 

daí, passam a ser igual perante Deus. Mônica Tarducci vê como contraditório o 

papel da mulher, já que acha que esta é submissa ao marido, conforme preceitos 

bíblicos. As caseiras falam muitas vezes na importância de serem �obedientes�, 

reforçando essa contradição.  

Mas de certa forma eu vejo as caseiras como mulheres independentes. Elas 

têm seus salários e sua importância no meio social. Clotilde antes tímida e arredia, 

hoje viaja para dirigir seu coral de mulheres e infantil em outras comunidades, visita 

doentes e vai à igreja para atuar como uma das responsáveis pela escola dominical. 

Mesmo Lígia responde, junto com o marido, pelos doentes. Só Joana e a jovem 

Pâmela não têm função na igreja que freqüentam 

As mulheres entrevistadas realmente se converteram do catolicismo para o 

pentecostalismo. Tantas outras que não pude ouvir, em razão do tempo escasso 

para a elaboração da pesquisa de campo e das dificuldades de localizar essas 

mulheres que residem em propriedades isoladas, também trilharam o mesmo 

caminho. Clotilde mesmo tem sobrinhas convertidas à Igreja Deus é Amor. A mãe e 

o padrasto do caseiro Manoel, que é católico, também caseiros por longos anos 

eram católicos convertidos ao pentecostalismo. 

Por que se converteram? Quais mudanças se processaram em suas vidas? O 

quê motivou esse trânsito? 



O número de igrejas nesse bairro popular e a presença de muitos estudantes 

pentecostais nas escolas do Tijuco Preto, conforme revelou a professora 

Samanta490, também confirmam essa hipótese. 

Por que essas caseiras se converteram? Elas se convertem na certeza de 

que vão diminuir seus problemas de saúde e o de suas famílias. Clotilde
491, por 

exemplo, confessa que era triste e depressiva. Além disso, sofria com doença do 

filho pequeno, acometido de seguidas crises respiratórias.  

Lígia tinha problemas de coração e a família de Fátima aderiu ao 

pentecostalismo para tentar a cura do marido, que morreu jovem com um câncer 

ósseo. Joana, uma católica que freqüentava sua comunidade, se desesperou com a 

depressão infantil do filho e não teve outra alternativa: bateu às portas de uma igreja 

pentecostal, que a ajudou a compreender esse mal de ordem psicológica que afetou 

a vida do filho. 

Poucas caseiras atribuem a problemas de outra ordem o primeiro impulso 

para a conversão. Mas todas reconhecem que a vida antes cheia de dificuldades 

com problemas de desemprego e serviços deficientes no bairro popular mudou. No 

tempo católico, que elas preferem suprimir de suas vidas, havia problemas de 

desemprego e falta de infra-estrutura no bairro onde residem ou residiam, entre os 

quais atendimento hospitalar precário, transporte caro e raro, escolas distantes para 

o filhos.  

A conversão ao pentecostalismo traz a vida dessas caseiras para um novo 

patamar. Os maridos e elas próprias abandonam o álcool, o cigarro e outros vícios. 

E a vida passa, de forma geral, a ser mais regrada. Além disso, o tempo ocioso é 

preenchido com atividades na igreja, não sobrando momentos para tristeza. 

Resumindo, no tempo evangélico essas caseiras têm uma vida feliz, como 

elas não se cansam de repetir. O que é essa vida feliz? Vida com saúde, com tempo 

preenchido e com emprego.� Nos temos problemas�, admitem as lutadoras caseiras, 

�mas temos um Deus que responde�. 
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ANEXOS 

Anexo 1: O QUADRO RELIGIOSO NO BRASIL  - 1940 � 2000* 

 

Religião 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 

Católicos   95,2 93,7 93,1 91,1 89,2 83,3 73,8 

Evangélicos     2,6   3,4  4,0  5,8   6,6   9,0   15,4 

Outras 

religiões 

    1,9           

  

  2,4   2,4   2,3    2,5            2,9      3,5 

Sem 

religião 

    0,2    0,5   0,5    0,8    1,6    4,8     7,3 

Total  100%  100% 100% 100%  100% 100% 100% 

 

 Fonte: Censo de 2000 do IBGE 

 trata-se de valores em percentuais 



ANEXO 2: O ESTADO DE SÃO PAULO E AS RELIGIÕES* 

Unidade da        

Federação 

   Católicos 

Apostólicos  

Romanos 

          

    Evangélicos 

Sem     religião 

 1991     2000 1991        2000 1991      2000 

São Paulo 81,81% 70,78% 9,39%   17,29% 5,02%  6,83% 

 
 
*Fonte: Censo de 2000 do IBGE 



ANEXO 3:VARGEM GRANDE PAULISTA EM SÃO PAULO 

 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista 

http://www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br/ 

http://www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br/


ANEXO 4: VARGEM GRANDE PAULISTA E TIJUCO PRETO 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista 
http://www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br/  

 

http://www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br/


ANEXO 5:GERAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE 

PAULISTA 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista. 

 http://www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br/ 

http://www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br/


ANEXO 6: PERFIL DAS CASEIRAS  

Nome................................................................................................idade.................... 

 

Estado civil......................................................................Número de filhos.................. 

 

Natural de :   

 

Cidade............................................Estado..................................................................... 

 

Religião........................................................Convertida há quantos anos?................... 

 

Profissão...................................................Profissão do marido ..................................... 

 

Escolaridade..  1o grau completo (   )         1o grau incompleto (    ) 

                         2o grau completo (   )          2o grau incompleto (     ) 

 

.Escolaridade do  Pai..........................................e da Mãe............................................ 

 

Salário......................................................................Renda da Família.......................... 

 

Quantas pessoas trabalham na família?.................................. 

 

Tem casa própria         Sim  (     )                                         Não (   ) 

 

Caso a resposta acima seja positiva. Quantos quartos tem a residência.?  

 

Quantas pessoas residem na casa? 

 

 

 

 

 



ANEXO  7: QUESTIONÁRIO PARA AS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 
 

 
1 - Conte-me sobre sua vida religiosa na infância. 

 

2 - Por que você deixou a religião católica e foi para o pentecostalismo?  

 

3 � Como era seu bairro? 

 

4 � Há quanto tempo você mora no bairro? 

 

5 - Quais as principais dificuldades que você enfrentava no Tijuco Preto? ( E o que 

sentia em relação a essas dificuldades? Como fazia para resolvê-las?) 

 

6 - A nova religião mudou sua vida? Como? 

 

7 - Relate sua experiência e vida religiosa após a conversão. 

 
 



ANEXO 8: ROTEIRO GRUPO FOCAL 

 

1 - Abertura do grupo:  

- Breve apresentação do moderador 

- Breve apresentação dos participantes, nome, idade, casada ou não, filhos, 

profissão.  

 

2 - O que se espera do encontro:  

Que contem suas histórias de vida enquanto mulheres que venceram.  

 

3 - Rotina/duração:  

Nosso encontro durará cerca de 2 horas, o que permitirá que todas possam contar 

suas histórias, assim como, cada uma a sua vez poderão externar suas opiniões 

sobre o que for discutido.  

 

4 - Objetivo do encontro e escolha das participantes:  

O objetivo é ouvir a história de vida de cada uma, como superaram as dificuldades 

até chegar no lugar que hoje ocupam e foram escolhidas porque apresentam 

características de mulheres vitoriosas.  

 

5 - Forma de registro:  

As informações serão gravadas, além das anotações que serão feitas por Valéria 

Melki Buzin.  

 

6 - Garantia de sigilo:  

Todas as informações por elas prestadas não serão identificáveis, serão usadas na 

pesquisa de maneira impessoal.  

 

7 - Todas as opiniões interessam:  

Não há certo ou errado, bom ou mau argumento, o que se espera é que tenham 

opiniões diferentes, estão livres para falar o que sentem e como foi sua história, a 

discussão é totalmente aberta.  

 



8 - A conversa não é com o moderador e sim entre elas:  

Explicar que o papel do moderador é introduzir o assunto, propor algumas questões, 

ouvir, estimular todas a falar e participar, a conversa deve ser entre elas. Por isso é 

importante que todas falem, cada uma a sua vez.  

  

INÍCIO:  

 

1. COSME E DAMIÃO:  

Em duplas solicitar que, em poucas palavras, uma conte para a outra porque se 

sente uma pessoa vitoriosa, se fosse um animal qual gostaria de ser e porquê.  

 

2. Solicitar que cada uma fale de sua infância e juventude  

(Quando ainda eram católicas)  

 

3. Falar da idade adulta  

(Item mais importante � conversão perto dos 30 � hipótese do abandono)  

 

4. Como é a vida de caseira?  

Vantagens e dificuldades com relação à vida pessoal, na busca de atendimento 

médico, escola, transporte,etc 

Influência disso na conversão.  

 

5. O que é ser uma mulher vitoriosa?  

Verificar os resultados da conversão. 

Em que momento a vida delas melhorou, financeiramente, emocionalmente, com 

mais qualidade de vida, etc.  

 

DINÂMICA DE GRUPO: 

O grupo recebe um envelope com 20 felipetas, cada uma com uma palavra. 

Pede-se ao grupo que separe as palavras com relação ao passado e ao presente e 

depois justifiquem a separação e agrupamento dessas palavras. 

 



PALAVRAS: dificuldades, desunião, conforto, união luta, fracasso, desilusão, 

preocupação, igreja, saúde, educação,  ajuda, abandono, felicidade, atendimento, 

paz, necessidade,  angustia, família, religião, satisfação, trabalho, medo, amor.  

 

ENCERRAMENTO: 

Solicita-se que cada uma diga uma frase para encerrar a reunião.  

  

 



ANEXO 9 

 
 
 
 



ANEXO 10 

 
 
 
 
 

 
 

10.1 Tijuco Preto: Igreja 
de São Patrício e Nossa 

Senhora Aparecida com 
as portas fechadas ... 

10.1 ... e a Assembléia de 

Deus � ministério do Belém  

com as portas abertas no  dia 
15 de julho de 2006. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.2 Os pedestres são 

obrigados a disputar 
espaço com os carros, 

já que as calçadas  
ou não existem ou  
são muito estreitas  
e malcuidadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Placa indicativa da 
Estrada de Caucaia do 
Alto que divide o bairro 
em duas partes. 

10.4 Chácaras do 

Rincão: condomínio 

com quase 100 
chácaras onde 
Clotilde e Flávia 

moraram e 
trabalharam. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5 As caseiras que não 

possuem carros 
precisam andar com os 
filhos pelas beiras de 
estrada correndo sempre 
muitos riscos. 

10.6 Campo de futebol de 
várzea, uma das raras áreas 

de lazer para crianças, 

jovens e adultos do bairro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.7  Escola aberta aos 
sábados para receber as 
crianças e jovens no 

Projeto �Escola da 

Família�, que tem 

modesta participação da 

comunidade. 

10.8 São cerca de 

30 condomínios ao 

longo da estrada de 
Caucaia. Na foto: o 
Gerardi. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.9 Condomínio 

Granja Cristina fica 
no final da rua São 

Paulo das Missões, 

no centro do Tijuco 
Preto. 

10.8 São cerca de 

30 condomínios ao 

longo da estrada de 
Caucaia. Na foto: o 
Rincão. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10.10 A Estrada de 
Caucaia do Alto que 
divide o bairro em dois 
municípios e onde se 

concentram as maiores 
casas comerciais do 
bairro. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10.11 As escolas 
municipais do 
bairro são bem-
cuidadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10.12 O Centro de 
Referência de 

Assistência Social, 
onde funcionam 
atividades e 
cursos 
profissionalizantes 
para os moradores 
do bairro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.13 Um 
único 

dentista 
atende aos 
moradores 
do bairro.  A 
foto foi feita 
no dia 
15/07/06. 

10.14  

Esgoto 
escorre a céu 

aberto na 
principal rua 
do bairro, a 
São Paulo 

das Missões. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.15 A 
Renascer 
em Cristo 
funciona 
numa casa 
modesta, 
desde 
setembro  
de 2004. 

10.16 A sede da 
Assembléia de 

Deus � 
Ministério do 

Belém no Tijuco 
Preto, apesar de 
antiga no bairro, 
continua em 
construção. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.17  

A Igreja Adventista 
do Sétimo Dia 
tem uma sede 
vistosa na 
principal rua do 
bairro. 

10.18  A Deus  
é Amor está 

instalada num 
modesto 
salãozinho 

comercial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.19 A 
Comunidade 
Cristã Boas 

Novas vem 
erguendo por 
etapas sua 
igreja. 

10.20 A Igreja 
Evangélica 

Pentecostal � em 
Cotia setor 3 fica do 
outro lado da 
Estrada de Caucaia 
do Alto, portanto, no 
município de Cotia, 

apesar de estar no 
bairro Tijuco Preto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10.21 O bairro tem 
uma igreja católica 

dedicada a São 

Patrício e a Nossa 

Senhora Aparecida e 
uma capela 
particular, na Estrada 
Mineração Ouro 

Branco. 

10.22 A 
pentecostal 
Jesus é Amor 

está instalada 

num modesto 
salão comercial, 

antes ocupado 
por loja de 
umbanda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.23 O Ministério da 

Palavra Comunhão 

em Cristo está no 

mesmo terreno de 
uma funilaria.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10.24 A faixa 
anunciando a 
venda de ternos 
revela a forte 
presença 

pentecostal no 
bairro. 

10.25 Homem 
carrega a 
bandeira da 
romaria à 

Pirapora do Bom 
Jesus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10.26  Igreja 
Católica abre as 

portas para a festa 
popular dos 
romeiros. 

10.27 Jovens, 
idosos e crianças 

ocupam timidamente 
os bancos dos 
fundos da igreja 
para as bênçãos 

proferidas por 
ministras da palavra, 
antes da saída da 

romaria. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.28 Populares 
observam a saída da 

romaria à Bom Jesus 

do Pirapora. A imagem 
de Nossa Senhora 
segue num andor 
conduzido num carro 
velho. 



 

ANEXO 11: PERFIL SÓCIOECONÔMICO DAS CASEIRAS 

ENTREVISTADAS 
 

 

 
Caseira 
** 

Idade Estado 
civil 

Nº de 

Filhos/as 
Natural Religião Tempo de 

conversão 
Profissão/profissão 

do marido 
Escolarida
de 

Clotilde 43 Casada  1/1 Ivatuba 
(PR) 

AD*  9 anos Caseira/ 
Caseiro 

1º grau 

incompleto
Lígia 40 Casada  2/1 Ivatuba 

(PR) 
AD 6 anos Caseira/ 

Caseiro 
1º grau 

incompleto
Joana 43 Separa

da 
 1/1 Paranava

í (PR) 
Reviver 
da Paz 

7 anos Empregada 
Doméstica em 

chácara 

1º grau 

incompleto

Pâmela 20 Casada  1 filha  
 Guanabi 
(BA) 

AD 16 anos Dona-de-
casa/pedreiro 

1º grau 

incompleto

Flávia 41  
 

Viúva  1/2filhas Guaiamb
é  
(SP) 

AD 9 anos Empregada 
Doméstica 

1º grau 

incompleto

Heloísa 35 Casada 1/1filha Londrina 
(PR) 

AD 15 anos Caseira/caseiro 1º grau 

incomplet

 
*AD � Igreja Assembléia de Deus 

** Os nomes das mulheres pesquisadas são fictícios com o objetivo de preservar 

suas identidades. 

*** Parte desse salário vem da pensão do INSS do marido (R$ 350) 

 
 
 
 
 
 
 
 


