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O campo religioso tem por função específica satisfazer um 

tipo particular de interesse, isto é, o interesse religioso que 

leva os leigos a esperar de certas categorias de agentes que 

realizem “ações mágicas ou religiosas”, ações 

fundamentalmente “mundanas” e práticas, realizadas “a 

fim e que tudo corra bem para ti e vivas muito tempo na 

terra”, como diz Weber. (BOURDIEU, 1998, p.84). 
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RESUMO 
 

Este trabalho busca compreender a religiosidade pentecostal em sua perspectiva histórico-

cultural privilegiando a temática da transição rural-urbana, por onde se busca perceber esses 

aspectos, cujos reflexos se tornam evidentes e podem ser experimentados na religião 

pentecostal do município de Franco da Rocha. A integração às camadas urbanas da sociedade 

é característica comum ao movimento pentecostal brasileiro, contudo, percebe-se nesse 

pentecostalismo e nas causas de sua integração e acomodação nesta região rural o inverso do 

que realizam os pentecostais das mais diferentes matrizes da igreja evangélica brasileira; o 

movimento de fuga das massas camponesas e agrárias em grandes capitais e cidades do país 

leva consigo, normalmente, uma religião e o interesse do religioso nas camadas urbanas. O 

trabalho apresenta o pentecostalismo de curas divinas na cultura brasileira em sua forma mais 

diversificada de expressão; com base no estudo de caso apresentado nesse contexto rural do 

município de Franco da Rocha, observa-se o quanto a cultura, em seu aspecto mais amplo, 

influencia uma religiosidade pentecostal que é transformada pelo cotidiano dessa comunidade 

ao mesmo tempo em que a transforma. A pesquisa observa um tipo de evangélico pentecostal 

que foge ao aspecto apresentado na arena das religiões urbanas. Observa-se que na 

acomodação da religião pentecostal num ambiente de tradição e num contexto rural, a cultura 

o configura num tipo de pentecostal diferente em seu espectro, um tipo de pentecostalismo 

feito de mixagem, um hibrido, que difere dos tipos de “pentecostalismos” existentes nos 

centros urbanos. 

 

Palavras-chave: Pentecostalismo rural. Pentecostalismo urbano. Pentecostalismo de transição. 

Hibridismo. Trânsito religioso.  
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to understand the Pentecostal religion in its historical-cultural perspective, 

considering both aspects to the transition of rural-urban municipality of Franco da Rocha. 

There is the possibility of studying the arrival of Christ Pentecostal Church and the causes of 

integration and accommodation in this rural region. On can observe that there is a reverse 

movement carried out over most of the Brazilian Evangelical churches, which would integrate 

the layers of urban society, however, research studies indicate that this church is trying in a 

rural context of transition. This paper presents Pentecostalism in Brazilian culture in its 

diverse forms of expression, based on case study presented in the context of the rural 

municipality of Franco da Rocha, it is observed how the culture in its broader aspect is 

politics, economics or history, a Pentecostal religiosity influences the everyday life that is 

transformed by this community. The survey notes a kind of evangelical Pentecostal which is 

beyond the routine aspect presented in the arena of urban religions. It is observed that the 

accommodation of the Pentecostal religion in an atmosphere of tradition and a rural context, 

culture configures a different kind of Pentecost in its spectrum, a type of Pentecostalism done 

mixing, which differs from the types of "Pentecostalism" in existing urban centers.   

 

Keywords: Rural Pentecostalism. Urban Pentecostalism. Pentecostalism transition. Hybridity. 

Religious transit.   
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INTRODUÇÃO 
 
 

É num específico momento histórico – na virada do século XX para XXI – que o 

catolicismo tradicional no Município de Franco da Rocha, no Estado de São Paulo tem de 

lidar com a presença de uma nova forma de religiosidade nesse espaço de tradição. Nessa 

perspectiva percebe-se fortes elementos de transição rural-urbana na dimensão de sua 

religiosidade, tornando ainda mais forte o assédio de uma religiosidade urbana sobre os fiéis, 

forçando o modelo tradicional de religiosidade rural a mudanças, devido ao fenômeno 

moderno da oferta religiosa. Dessa maneira não é apenas a religião tradicional que tem de 

encarar a presença de uma nova opção religiosa nos recantos rurais da cidade, mas também o 

homem do campo, este que passa a fazer opção pela nova e recém chegada religiosidade em 

seu meio. 

É preciso destacar que muitos trabalhos já foram desenvolvidos sobre a Cidade de 

Franco da Rocha, mas com diferentes enfoques empreendidos aqui. Observa-se, por exemplo, 

os trabalhos de Selma Lancman (1995), onde a autora procura compreender o espaço do 

hospital Juqueri e sua relação com o espaço social do Município, além da demanda 

psiquiátrica do hospital, devido à relação de proximidade do hospital com o município. Estuda 

o impacto do fim do asilo hospitalar, o possível destino de suas terras e a transformação do 

modelo hospitalar para ambulatorial. 

Olímpia Maluf Souza (2004), por sua vez, analisa a relação da Cidade com o hospital 

Juqueri, e põe em visibilidade os discursos que fazem funcionar a contradição constitutiva que 

esse lugar inaugural funda e que se materializa nas formas de pertencimento e de inserção no 

espaço urbano.   

Mário Alberto Becker (2009) apresentou proposta, por meio de estudo, acerca de um 

sistema em que os municípios possam gerenciar moradia de baixa renda, partindo da 

experiência do Plano Diretor do município de Franco da Rocha.   

Paulo Silvino Ribeiro (2010), ao expor as contribuições do pensamento médico para 

com o processo de institucionalização das Ciências Sociais no Brasil, estuda os diálogos do 

Dr. Franco da Rocha, no último quartel do século XIX, como fonte de sua pesquisa. 

Como vimos, os trabalhos já realizados sobre o município, pouco se destaca a questão 

da religião como objeto de estudo. Minha questão caminha na direção do trabalho realizado 

por Lídice Ribeiro (2005) à cerca da religião num contexto também rural, num bairro 
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denominado São João de Cristina em Minas Gerais. Entretanto, é preciso considerar que a 

análise realizada pela autora se dá no âmbito do protestantismo histórico e não em relação ao 

pentecostalismo, como aqui intento fazer. A autora busca compreender a relação mágica que 

existe na vida e na religiosidade do protestantismo histórico do tipo presbiteriano, num 

contexto rural específico. Desse modo, é importante observar que nesta revisão não 

encontramos nenhuma pesquisa que tratasse de estudos sobre o pentecostalismo em contextos 

rurais específicos, como no caso de Franco da Rocha. Como demonstrei, os demais estudos 

realizados no Município de Franco da Rocha se concentram em outras questões, como 

ciências médicas, linguística, arquitetura e ciências sociais. 

Sendo assim, esta dissertação tem como objetivo compreender a presença do 

pentecostalismo numa região rural no Município de Franco da Rocha, bem como a relação 

entre as diferentes manifestações religiosas dentro do campo religioso local, a saber, o 

catolicismo tradicional (rural) e o pentecostalismo emergente de um contexto urbano. Para 

tanto, a pesquisa delimita-se em compreender a presença da Igreja Pentecostal Chegada de 

Cristo, no Bairro rural do Mato Dentro, em Franco da Rocha. Trata-se de observar sua 

integração, acomodação e prática religiosa neste contexto rural, levando em consideração o 

contexto sócio-cultural urbano de onde ela provém. Este bairro ficou conhecido por ser um 

dos últimos espaços rurais da Cidade, conservando um estilo de vida típico do povoado do 

antigo Município de Juqueri (atual Município de Mairiporã), como era originariamente 

chamado. Trata-se de um espaço de tradição; mantém intacta uma capela católica que celebra 

missa há mais de 100 anos, também mantém tradições e festas religiosas que não são mais 

observadas ou celebradas nas regiões urbanizadas do próprio Município. 

Utilizando-me do bairro Mato Dentro como recorte empírico para o estudo de caso, 

busco compreender o papel da religião como produção cultural na construção do sujeito. 

Delimito-me ainda, ao período de implantação da Igreja Pentecostal Chegada de Cristo e 

Curas Divinas, entre os anos de 1996 a 2004, e a consequente pluralização denominacional no 

contexto rural. 

Nascida em contexto urbano, a Igreja Chegada de Cristo é fruto de forte pluralismo 

denominacional, ambiente onde opera o fenômeno moderno de oferta religiosa e 

concorrência; observamos que o contato com o tradicional, com o rústico, passa a construir 

uma valorização de tal contexto, bem como de difusão de sua cultura e de sua doutrina 

religiosa.  
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Nesse sentido, a presença do pentecostalismo (urbano) no bairro rural como Mato 

Dentro, cuja influência é predominantemente católica, contribui para uma transição rural-

urbana na dimensão de sua religiosidade, forçando o modelo tradicional de religiosidade rural 

a mudanças, devido ao fenômeno da oferta religiosa.  

Desse modo, o problema norteador desta pesquisa consiste em refletir sobre um 

pentecostalismo de mudança num contexto rural, um pentecostalismo que se constrói e se 

alimenta do contato com outras religiosidades nesse contexto e fora dele. Ele se constrói com 

base em outras referências além de sua própria história. Nesse hibridismo, busca-se encontrar 

os elementos que, ao se transformarem a si mesmos, ajudam a construir soluções que 

propiciam transformações no seio da própria sociedade. Neste caso, busco problematizar a 

questão com as seguintes perguntas: como se deu a implantação e acomodação de uma igreja 

oriunda de um contexto urbano, estabelecendo-se em um contexto rural de sólida 

fundamentação católica? Que tipos de práticas religiosas são percebidos no embricamento 

entre o catolicismo que procura manter a tradição e o pentecostalismo como inovação? A 

disputa do campo religioso, entre católicos e pentecostais, promove algum tipo de 

transformação na ordem social para a vida do indivíduo ou de sua comunidade?  

As hipóteses que levantamos, as quais nos ajudam a responder nossos 

questionamentos, podem ser descritas em quatro pontos principais: No contexto histórico e 

social de nascimento e acomodação de uma nova cultura religiosa; na fragmentação da 

mensagem religiosa moderna; nas características culturais de uma religiosidade forjada de 

variadas formas de pentecostalismo e por fim, na individualidade de uma liderança urbana 

num contexto rural.  

No primeiro capítulo do trabalho pretende-se reconstruir os elementos históricos 

responsáveis por produzir um tipo específico de religiosidade, a qual já nasce com o “gérmen” 

ou “espírito” de transição. Busca-se caracterizar os espaços de um município que mesmo 

rural, já nasce projetado para o urbano. A hipótese referente à acomodação desse 

pentecostalismo é de que ele se dá num momento não muito posterior à forte imigração do 

homem do campo para a cidade, desse modo esse ambiente rural rústico não é estranho ao 

líder que o implanta, um homem que é nascido e criado em contextos rurais; que encontra 

uma sociedade organizada em torno de uma religiosidade enfraquecida e em declínio, que é o 

catolicismo.  
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No segundo capítulo busca-se caracterizar a religiosidade brasileira em suas linhas 

gerais, suas tipologias, formas e convenções. Numa relação objetiva alçamos a religiosidade 

local á luz da matriz nacional. Observa-se como a fragmentação da mensagem pentecostal 

nessa região rural é constituída de discurso teológico híbrido, de conteúdo de diferentes fontes 

e épocas, tais como: forte ascetismo, micro ética dos costumes do tipo que controla a conduta 

do indivíduo em seus menores hábitos e de que possui fragmentos da teologia da prosperidade 

contidos em seu discurso.    

São fundamentais as teorias de Pierre Bourdieu acerca do campo e da estrutura do 

campo religioso, bem como do mercado de bens simbólicos e o papel desempenhado pela 

religião nesse mercado, onde nesse ponto a teoria é testada dentro desse contexto rural de 

transição específico e na religião em estudo. Nesse sentido valho-me da noção de transição, 

desenvolvida pelo antropólogo Victor Turner que a emprega nas observações relacionadas às 

sociedades complexas ou industriais (TURNER, 1974).  

Ainda seguindo a caracterização da religiosidade, apresentamos uma terceira hipótese, 

a de que a forte ênfase em uma vida moralmente justa, a valorização do trabalho do fiel na 

própria comunidade evangélica, a ênfase conversionista e a participação na própria salvação, 

trazem contribuição para produção de respostas capazes de reorientar as ações do fiel 

convertido ao pentecostalismo dessa região rural. 

E, por fim, no terceiro capítulo, apresentamos o papel que o indivíduo exerce na 

construção da religião, bem como esta (religião) se alimenta da própria cultura como fonte da 

sua própria transformação. É na teoria de Weber que fundamento essa hipótese de minha 

escrita, em especial na sua tese acerca do carisma, dos tipos de associação, de dominação, do 

poder, além de sua observação da religião como produto de uma construção histórica e 

cultural (WEBER, 1979, p. 335), sem, contudo denominá-la equação de alienação, antes 

como fator preponderante na construção da sociedade estudada neste trabalho. 

Nesta parte do trabalho a nossa hipótese é de que o pastor fundador desta igreja 

apresenta-se como modelo ideal de vanguarda para essa comunidade, em contato com as 

igrejas de mesma denominação dos centros urbanos, além de suas teologias, produz respostas 

de seu contexto de vida urbana à comunidade que pastoreia que está situada num contexto 

rural, conduzindo assim a transformações a sociedade rural.  

A construção do sagrado se impõe sobre os indivíduos, como consequência do esforço 

de introduzir sentido na vida desse homem. Procuro perceber como a religião o faz nesse 
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contexto do bairro do Mato Dentro, acrescendo ao conceito weberiano que a cultura “consiste 

na totalidade dos produtos do homem” (BERGER, 2004, p.19), inclusive alguns se traduzindo 

em materiais e outros em não materiais. 

A experiência religiosa individual moderna numa sociedade tradicional será condição 

fundamental a fim de percebermos um drama social (TURNER, 2005) e como a igreja 

pentecostal produzirá respostas plausíveis na construção do indivíduo e do grupo com que ela 

interage, se integrando a ela numa espécie de fusão de elementos sociais produzidos por uma 

sociedade  moderna, urbana e industrializada, com uma sociedade tradicional, rural e menos 

técnica. A religião é vista sob a perspectiva de um espelho (TURNER, 2005), que reflete as 

mudanças nessa sociedade.  

Sob essa perspectiva a pesquisa pode contribuir às Ciências da Religião, tendo como 

base uma abordagem teórica interdisciplinar, com base no olhar Antropológico e Sociológico 

sobre o objeto. No caso especificamente estudado, a Igreja Pentecostal Chegada de Cristo, 

pode ser observada como construção histórica e cultural por intermédio de seus interesses, 

observando seu trajeto inverso ao do pentecostalismo de modo geral, cujo trajeto verifica-se 

principalmente nos centros urbanos, enquanto que esse retorna às zonas rurais da cidade.  

Essa relevância está por observar o movimento inverso que o pentecostalismo faz ao 

da lógica moderna de ocupação do campo religioso; ou seja, da lógica das missões 

protestantes, principalmente de suas vertentes de movimentos pentecostais, no período dos 

séculos XX e XXI, os quais visavam basicamente, evangelizar e instalar novas igrejas, quase 

sempre nos grandes centros urbanos e seus entornos, nas metrópoles, enquanto que essa igreja 

pentecostal está se voltando para o ambiente rural, o ambiente rústico de nascimento do 

município. 

A pesquisa parte de uma abordagem indutiva no que diz respeito à  elaboração de suas 

considerações. Observa-se, como estudo de caso, que é a experiência interna pentecostal de 

uma comunidade (igreja) rural específica, com o objetivo de contribuir para o estudo da 

temática no conjunto de estudos acerca da religião.  

Desse modo, considerei relevante utilizar a técnica de observação participante e 

história de vida, de acordo com a necessidade que tive de participar dos cultos pentecostais e 

das festas religiosas católicas.  

O uso da técnica de observação teve por objetivo coletar informações para a pesquisa 

partindo de pontos de observação, tais como A festa de Santa Cruz dos Valos (analisada no 
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capítulo dois), por meio da narrativa dos líderes e o culto da Igreja Pentecostal (analisado no 

capítulo três), bem como a trajetória de seu fundador. 

Sustenta-se a hipótese da relevância da história de vida em Maria Isaura Pereira de 

Queiroz de acordo com a qual “... o relato oral constituíra sempre a maior fonte humana de 

conservação e difusão do saber, o que equivale a dizer a maior fonte de dados para as ciências 

em geral...” (1991, p. 2). Para tanto, além do trabalho da própria Maria Isaura P. Queiroz, 

considera-se nesta pesquisa o trabalho de Maria Helena Villas Boas Concone (1998, p.121-

136) e Ruth Cardoso (2004, p. 95-105). 

   Portanto, penso que os estudos acerca da religião no município de Franco da Rocha 

são de inteira importância, dado o número de pesquisas que se desdobram sobre essa cidade 

da região metropolitana, a fim de compreender melhor não somente a construção cultural e 

social deste povo, mas principalmente a configuração do campo religioso brasileiro.  

    É preciso ter os pés no chão e perceber que a pesquisa é apenas uma parcela daquilo 

que deve ser investigado acerca da religião do povo franco-rochense. Existe muito a ser 

observado com relação ao pentecostalismo e catolicismo em Franco da Rocha. Penso que 

esses estudos nos introduzirão num universo, que deverá ser explorado no futuro por este ou 

por outros pesquisadores interessados nesta área da pesquisa; o legado que este trabalho 

produzirá será o de levantar as pistas da formação religiosa de um povo, que neste estudo de 

caso será o povo de Franco da Rocha.  

     Desse modo, a presente dissertação apresenta-se como uma novidade para estudos 

da religião no contexto rural-urbano, tendo especificamente o pentecostalismo como tema. 

Por essa razão discorremos acerca da formação do município e a fatores que se sucederam e 

produziram espaços e campos distintos, o rural e o urbano; passaremos pelo debate acerca da 

formação de uma matriz religiosa católica e de como contribui para campo religioso na 

reprodução dessa matriz e no cenário local, no bairro do Mato Dentro.  

     Com base nessas questões percebemos as causas e as consequências da integração e 

da acomodação do pentecostalismo nessa região rural, onde o “catolicismo que exercia, até 

meados do século XIX, monopólio quase absoluto da expressão religiosa do povo brasileiro” 

(CAMARGO, 1973, p. 31), agora no estudo caso, dá indícios de perda de espaço pela 

concorrência. Diante de tais condições estabelecidas é que irrompe um novo tipo de “sagrado” 

àquela população;  percebe-se nisso que a religião que ali está sendo oferecida à população 

local torna-se fundamental para a compreensão das transformações pelas quais passa essa 
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sociedade.   
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CAPÍTULO I  

FRANCO DA ROCHA – REGIÃO EM TRANSIÇÃO 

 

Que “povo” é este? 

 

Assinalamos que o Brasil, surgindo embora pela via evolutiva da atualização 
histórica, nasceu já como uma civilização urbana. Vale dizer, separada em 
conteúdos rurais e citadinos, com funções diferentes mas complementares e 
comandada por grupos eruditos da cidade. (RIBEIRO, 2010, p. 177). 

A nosso ver, e adotando mais ou menos linha de Lefevbre, não se trata 
verdadeiramente de urbanização, pois esta se liga intimamente à 
industrialização, e sim da difusão cultural de um gênero de vida, o gênero de 
vida burguês ocidental que é eminentemente citadino (QUEIROZ, 1978, p. 
57). 

 

Franco da Rocha é um município do Estado de São Paulo, localizado na região 

metropolitana da capital paulista e microrregião a que dá nome. A população estimada em 

2009 era de 131.366 mil habitantes e a área é de 133.9 km², o que resulta numa densidade 

demográfica de 931.9 9 hab/km².1 

 

 
Figura 1 - Mapa identificando a região de Franco da Rocha (destacada acima) em relação ao município de São Paulo 

(maior e abaixo). 

     O que é hoje o município de Franco da Rocha originou-se principalmente do 

desenvolvimento em torno da estação de Juqueri, inaugurada na Estrada de Ferro que ligava a 

cidade de Santos a Jundiaí em 1867. Como havia uma estação nas terras do município de 

                                                 
1 http://www.ibge.gov.br/censo2010/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=35 



22 
 

Juqueri, um município que posteriormente veio a ser chamado de Mairiporã, recebeu a 

estação o nome deste município, mesmo tendo sua sede a mais de dez quilômetros dali. O 

estabelecimento de um hospital psiquiátrico próximo à estação contribuiu para o 

desenvolvimento de um povoado ao redor do hospital e posteriormente a criação do município 

de Franco da Rocha. 

As terras do atual município de Franco da Rocha têm seus primeiros registros 

históricos em 1627. Nessa época, foi concedida a carta de sesmarias dos Campos de Juqueri2 

ao Sr. Amador Bueno da Ribeira (MONTEIRO, 2000, p.197; PARADA; LOUZADA, 2006, 

p.9-10), a fim de ali residir e cultivar, este que residia em uma de suas produtivas fazendas de 

trigo em Mandaqui (MONTEIRO, 2000, p.196-199). A região incorporava uma aldeia 

indígena sob a chefia do índio Maracanã (MONTEIRO, 2000, p.197). 

As terras doadas ao Sr. Amador Bueno da Ribeira tinham seus limites desde as 

margens do rio Juqueri seguindo até ao rio Atibaia (MONTEIRO, 2000, p. 197) e foi nesses 

limites de terras que, posteriormente, sete de nove filhos do Sr. Bueno da Ribeira, 

estabeleceram unidades de produção no bairro de Juqueri (MONTEIRO, 2000, 197).  

 

 
Figura 2 – Região de Cerrado - atualmente Parque Estadual do Juquery (próximo as margens do rio Juquery) 

 

Os Campos de Juqueri também serviram de caminho aos bandeirantes, tendo inclusive 

alguns dos filhos de Amador Bueno da Ribeira participado de expedição de apresamento no 

ano de 1666, sendo eles: Amador Bueno, o moço, Antonio Bueno, Baltazar da Costa Veiga 

                                                 
2 Inicialmente Juquery era o nome do município, que hoje se chama Mairiporã e que, na época, abrangia as terras 
da atual cidade de Franco da Rocha. Posteriormente a cidade veio a ser denominada de Mairiporã. 
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(genro de Amador moço) e Mateus Siqueira, “todos senhores de vastas posses de cativos 

índios e residentes proeminentes do bairro em 1679” (MONTEIRO, 2000, p.197-198).  

O Juqueri, de meados do século XVII até início do século XX, era expressão de bairro 

rural. O bairro como uma divisão administrativa da freguesia, que o é por sua vez da vila e 

esta era sede de Câmara e paróquia e cabeça de todo o território (CANDIDO, 2010, p. 77). 

Juqueri tornou-se freguesia e vila de São Paulo durante os séculos XVII, XVIII e XIX e no 

início do século XX tornou-se distrito de Mairiporã. Nos estudos que Candido empreendeu 

sobre o caipira paulista percorreu a coleção de ordens régias de 1725 e lá encontrou a menção 

ao Juqueri: 

 

“Registros das cartas q.’os Fs. deste Sennado ezcreveo para as Freguezias 
desta Cidade e bayrros della para a contribuição do Compito de 800$000rs” 
etc., mencionam-se as freguesias seguintes: São João d’Atibaia, Nazaré, 
Juqueri, Conceição, Cotia, Santo Amaro, e os bairros: Tiête, N. Sª do Ó, N. 
Sª da Penha, São Miguel, São Bernardo, Caguaçu, Juá” (CÂNDIDO, 2010, 
p. 77). (grifo nosso). 

 

As áreas que compunham a região da freguesia de Juqueri eram as Fazendas Belém, 

Criciúma, Borda da Mata, Vargem Grande, Cachoeira e Fazenda Velha. As terras eram 

constituídas, em sua maior parte, por fazendas concedidas pelo governo e por terras públicas. 

Era uma região predominantemente rural até o início do século XIX e todo conglomerado se 

unia sob a vila de Juqueri. 

 
Figura 3 – Gado pastando em Fazenda na identificada próximo a área central atual [s/d]. 

 

É importante atentar à observação de Darcy Ribeiro (2006), que faz eco à situação de 

Franco da Rocha, tendo o cenário nacional, como fundamental, nas diretrizes políticas, desde 
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a colonização, passando pelo império chegando ao início da república. Considerando que 

Franco da Rocha, não como município, mas como um vilarejo, vem a existir muito antes do 

ano de 1888, que é o ano da inauguração da Estação Ferroviária Santos-Jundiaí, portanto 

torna-se objeto de cobiça política de algum “barão” da república. As decisões no Brasil 

ocorriam quase sempre, aquém dos interesses das vilas e dos bairros rurais. Quando alguma 

decisão favorecia algum bairro ou vilarejo, isso ocorria por desejo ou por traduzir-se em 

benefícios a alguma elite ou grupo que controlava tais regiões rurais de origem sertaneja ou 

caipiras.    

No caso de Franco da Rocha, sua construção política é tão antiga quanto as idéias de 

criação de suas instituições. O monopólio de suas terras serviu como base para manutenção de 

suas fazendas, mesmo infrutífero o seu solo, além de servir ao Estado, como estradas na 

empresa de colonização, serviço de polícia realizado por intermédio dos bandeirantes em sua 

caça aos jesuítas e indígenas, bem como para direcionar os escravos e posteriormente o 

caipira das regiões de São Paulo, de Bragança Paulista e de Minas Gerais que circulavam 

nessas regiões. Um exemplo dessa questão é que, em 1620, Salvador Pires e sua mulher Inês 

Monteiro de Alvarenga estabeleceram uma fazenda com centenas de cativos guarani nessa 

região, uma região entre a serra da Cantareira e o rio Juqueri, tendo ali, inclusive, sido 

construída a capela de nossa Senhora do Desterro, a fim de atender às necessidades religiosas 

do bairro do Juqueri (MONTEIRO, 2000, p.196). 

Como observado anteriormente (MONTEIRO, 2000, p.197; PARADA; LOUZADA, 

2006, p. 9-10), o Rei de Portugal, no ano de 1627, concedeu essas terras ao Sr. Amador Bueno 

da Ribeira. O latifúndio, mesmo que não se tornasse o melhor método de desenvolvimento 

econômico e de cultivo de terras, era a política do império para com a empresa de colonização 

do Brasil, sociedade de economia basicamente primária, com ênfase na extração de minério, 

na agricultura e de base de trabalho escrava, contemplava assim, aos fins que serviram ao 

projeto político imperial, “Franco da Rocha”, na época Campos de Juqueri, era estrada e 

caminho para outras regiões, sua agricultura produzia não mais que para a sobrevivência dos 

habitantes dessas regiões.  

A criação de instituições e de infra-estruturas como hospitais, ferrovias e estradas 

pavimentadas é fruto de um projeto político liberal, progressista e posterior ao projeto político 

do Brasil Império colônia. É possível pensar num projeto de transição, em curso no final do 



25 
 

século XIX e início do século XX, que se apropriou de tais ideologias a fim de possibilitar a 

criação de municípios e o consequente desenvolvimento econômico e social do País; não 

podemos desconsiderar que isso fora fruto de um projeto político de um Brasil Republicano e 

de que tudo isso tenha afetado a criação do município de Franco da Rocha, tendo as novas 

cidades representando novas possibilidades (MARINS, 1998).  

 

Fim da escravidão. Migrações imigração. A aurora do regime republicano 
dava-se em meio a transformações demográficas e sociais, que liberavam 
populações, e franqueava novos destinos geográficos às esperanças de 
sobrevivência de muitos dos velhos e novos brasileiros. Mutações difíceis, 
todavia. As grandes cidades surgiam no horizonte como o espaço das novas 
possibilidades de vida, do esquecimento das mazelas do campo, da memória 
do cativeiro (MARINS,1998, p. 132). 

 

Darcy Ribeiro assinala, assim como Maria Isaura Pereira de Queiroz, o início do 

século XX, sobretudo em seu primeiro quartel, como fundamental na virada histórica do 

homem do campo. Uma enorme quantidade de habitantes de zonas rurais migra para a cidade; 

o homem rural está sendo transformado em homem citadino, transformando seus costumes, 

sua cultura, parecendo surgir uma nova categoria de homem; ele terá novas necessidades, mas 

criará soluções diferenciadas nesse novo contexto.  

 

No Brasil, vários processos já referidos, sobretudo o monopólio da terra e a 
monocultura, promovem a expulsão da população do campo. No nosso caso, 
as dimensões são espantosas, dada, a magnitude da população e a quantidade 
imensa de gente que se vê compelida a transladar-se. A população urbana 
salta de 12,8 milhões, em 1940, para 80,5 milhões, em 1980. Agora é de 
110,9 milhões. A população rural perde substância porque passa, no mesmo 
período, de 28,3 milhões para 38,6 e é, agora, 35,8 milhões. Reduzindo-se, 
em números relativos, de 68,7% para 32,4% e para 24,4% do total 
(RIBEIRO, 2010, p. 181-182).  

 

 

Um homem agora sem terra, mas que ganhará emprego e salário fixo, mas que logo se 

tornará sem teto, sem sua antiga cultura caipira, sem suas raízes. Um homem fincado no 

trabalho, disciplinado pela sistemática da produção industrial e orientado para o consumo do 

comércio das grandes capitais, deixando para trás o campo, a terra, o contexto rústico em que 



26 
 

até então vivia, diminuindo assim o tamanho do espaço rural ocupado pelo homem, essa será 

a nova política da república, a criação da categoria homo urbes. 

 

As primeiras intervenções de amorfoseamento de espaços públicos, já 
vinham acontecendo desde a década de 1870, quando a capital paulista 
passou a centralizar definitivamente a economia da província. Entroncando 
as linhas férreas que levavam à corte e ao Vale do Paraíba, ao próspero 
Oeste e a Santos, porto escoador da produção cafeeira, São Paulo 
consolidou-se como centro político e financeiro paulista. Passou a atrair 
levas cumulativas de fazendeiros que migravam sobretudo das fazendas e 
cidades do Oeste, e que se fixavam na capital buscando ascensão definitiva 
aos negócios da província, marcada pelo movimento republicano que 
representava os interesses da nova área cafeeira (MARINS, 1996, p. 171). 

 

Em Franco da Rocha, as mudanças do rumo político da nação redesenharia a região. 

Do conjunto de terras, pouco aproveitado para economia agrícola do Império, de uma política 

que considerava as terras do Juqueri um espaço de estradas e trilhas para outras regiões 

importantes do Brasil, a região se projetaria de seu estado de anomia e de conjunto de trilhas e 

estradas, de caminho do Império, para incorporar em si, no futuro, os ideais da nova 

república. 

Algumas questões de ordem política seriam responsáveis por essa transição regional, 

de contexto completamente rural a predominantemente urbano. Deve-se levar em 

consideração uma questão que não era inteiramente republicana, mas que fora um projeto do 

período final do Império, ou seja, a modernização do transporte da produção agrícola. Com 

vistas à modernização do país, tendo como objetivo escoar a produção agrícola do interior do 

Estado de São Paulo, passando pela capital e desembocando no porto de Santos, surge, 

especificamente no caso estudado, financiada pelo Barão de Mauá e por seus sócios ingleses, 

a construção da ferrovia Santos-Jundiaí (PARADA; LOUZADA, 2006, p.18).  

A primeira ação política responsável pela transição desse espaço foi a construção da 

ferrovia que ligou o porto e o município de Santos ao município de Jundiaí, interior de São 

Paulo; a segunda foi o fomento de atividade industrial no município, já no final do século 

XIX, e a terceira foi a criação do Complexo Hospitalar Juqueri. Nessa mesma ordem 

passaremos a discutir a transformação do vilarejo em município e seu posterior 

desenvolvimento, resultando na dicotomia desses espaços, o rural e o urbano, como espaços 

complementares da identidade desse povo. 
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Ao observarmos o nascimento do município de Franco da Rocha, como um 

nascimento da região de Fazendas, acompanhamos o pensamento de Darcy Ribeiro (2006), 

pois é um nascimento de conteúdos rurais, mas com contornos urbanos, e, acenando ao 

pensamento de  Queiroz, percebe-se não ser o urbano industrializado, mas “o ocidentalizado e 

eminentemente citadino” (QUEIROZ, 1978, p.57). Esse é o dono da ferrovia, das primeiras 

indústrias, além da classe médica, na figura do doutor Franco da Rocha, que transforma o que 

ele mesmo concebe como região pacata, portanto tradicional (1909, p.2), em região central de 

reabilitação social e referência na América Latina e, portanto, moderna.  

Com isso observemos que as palavras e idéias de Darcy Ribeiro e Maria Isaura Pereira 

de Queiroz, citadas na abertura deste trabalho complementam-se na análise do objeto de 

estudo, fornecendo-nos não somente pistas, mas uma visão dinâmica da transformação dos 

espaços pela cultura e pela sociedade.  

 

A criação da Ferrovia Santos-Jundiaí 

 

 
Figura 4 - Mapa da Ferrovia inglesa – São Paulo Railway Company 

 

A primeira etapa de transição do município de Franco da Rocha se dá por razões 

relacionadas ao surgimento da ferrovia que ligava o porto e a cidade de Santos à cidade de 

Jundiaí. A ferrovia era uma porta de entrada para a produção agrícola do interior paulistano e 

uma porta de saída para o escoamento de sua produção, que tinha como caminho a capital 

paulista e o porto de Santos, mas obrigatoriamente a sua passagem era por essas terras de 

Juqueri. 
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O exposto favor de ordem fisiográfica não é suficiente para explicar a 
comentada dicotomia de traçados entre ferrovias e caminhos de tropa. Veja-
se o caso da ligação São Paulo-Jundiaí, ambas as estradas procuravam 
valorizar trechos e vales, no entanto não o fizeram com os mesmos vales. A 
excessiva sinuosidade da estrada de tropas deve ter constituído – neste e em 
outros casos – um fator a mais a justificar o distanciamento da ferrovia. 
Contudo, as primeiras estradas de ferro estabelecidas em zona cafeeira não 
hesitavam em perfazer enormes curvas em seu trajeto para atingir alguma 
fazenda de grande produção e, por conseguinte, propiciadora de grande frete. 
Destarte, vislumbra-se outro fator a explicar a dicotomia de traçados no 
planalto paulistano: o traçado da estrada e tropa não era seguido, entre outras 
coisas, por não haver nada ao longo dele que merecesse a atenção da 
ferrovia. Assim é que duas importantes cidades paulistas – Itu e Bragança 
(hoje Bragança Paulista) – atingidas por estradas de tropa radiais a São 
Paulo, passaram a ser servidas apenas por ramais ferroviários, entroncados 
na linha Santos-Jundiaí, respectivamente em Jundiaí e em Campo Limpo. É 
evidente que assim se fez por não apresentarem a decadente Vila e Parnaíba 
e a pequena Freguesia de Juqueri (sitas nas correspondentes estradas e tropa) 
qualquer interesse para as companhias ferroviárias em questão. 
(LANGENBUCH, 1971, p. 40). 

 

Ironia ou não, a região ainda se firmava como um projeto político de servir de 

caminho para o desenvolvimento do Brasil. Era um caminho para a passagem da ferrovia, 

uma passagem de escoamento da produção agrícola, do café e outros gêneros agrícolas que 

desenvolviam a economia do País. Além disso, as terras do Juqueri teriam servido de 

passagem para a partida dos imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e japoneses, que 

chegavam a São Paulo “desejosos de possuir um pedaço de terra” do Estado, sendo a ferrovia 

o principal meio de esses imigrantes atravessarem esta região (ALVIM, 1996, p. 249-250). 

 

(...) com o surgimento de novos cultivos comerciais de exportação, como 
algodão e o tabaco e mais tarde o café, que reativariam as regiões caipiras. 
As estradas melhoram e se refazem os sistemas de transportes por tropas. 
Simultaneamente, uma reordenação institucional se vai implantando no nível 
civil e no eclesiástico: as vizinhanças se transformam em distritos, os arraiais 
em cidades, providas já de certo aparato administrativo que entra a examinar 
a legalidade das ocupações de terras (RIBEIRO, 2006, p. 349). 

 

Nem tudo é tão belo na construção da ferrovia, cedo ou tarde surgem os conflitos; o 

uso da mão de obra de imigrante trouxe conflitos na construção dessas ferrovias; em 19 de 

janeiro de 1863, o Jornal do Comércio relatou que continuavam os conflitos de escravos com 

imigrantes que trabalhavam na estrada de ferro para Jundiaí. “No Barbado, próximo a Jundiaí, 
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três portugueses, trabalhadores, foram mortos em luta” (ALENCASTRO; RENAUX, 1997, p. 

311). 

Surge o primeiro acontecimento histórico responsável pelo início do processo de 

transição entre o rural e o urbano em Franco da Rocha, que é a construção da ferrovia que liga 

as cidades de Santos a Jundiaí no interior do Estado de São Paulo; posteriormente 

possibilitando a inauguração da estação que serviu a região de fazendas do Juqueri, 

inaugurada em 1º de fevereiro de 1888, e denominada de Estação “Franco da Rocha – 

Juquery”. 

 

 
Figura 5 – Estação Juquery inaugurada em 1889 – Foto do acervo de João Pires Barbosa Filho. 

 

A profunda alteração da demografia paulistana, ocorrida na década de 1890, 
sincronizou-se e se ampliou em relação às mudanças drásticas ocorridas na 
sociedade do país entre 1888-9 e 1900. A imigração estrangeira demandada 
pela cafeicultura, sobretudo de italianos, sofreu alterações de gestão que 
permitiram uma migração gigantesca de populações para a antiga capital, a 
qual quadruplicou sua população durante a década e 1890. 
As condições precárias das habitações populares generalizavam-se tanto nas 
antigas construções de taipa e tijolos da área central, quanto nas casinhas que 
pipocavam nos bairros e arrabaldes localizados o longo das linhas férreas da 
Central do Brasil, Sorocabana e São Paulo Railway (Santos-Jundiaí)... 
(MARINS, 1996, p. 172-173). 

 

A empresa inglesa São Paulo Railway Company administrava a estrada de ferro 

Santos-Jundiaí. A ferrovia possibilitou o surgimento de vilarejos em regiões próximas à 

construção desse importante empreendimento do final do século XIX. Inicialmente as paradas 

mais próximas da região dos Campos de Juqueri ficavam situadas, uma na posição 
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quilométrica 106.000 e altitude 721.58, inaugurada em 1 de julho de 1883 para escoar a 

produção da Companhia Melhoramentos, e a outra, um pouco mais adiante, ficava na posição 

117.409 e altitude 771.409, inaugurada em 16 de fevereiro de 1867; essa estação, denominada 

na época de Belém, servia a uma vila que em sua grande maioria era composta de 

trabalhadores ferroviários (FATOS & RELATOS, n° 17, 2010, p. 8-9). 

Para conseguir realizar tão vultoso empreendimento, foi necessário o patrocínio 

político do Império brasileiro para conquistar recursos, dirigir e conceder a construção de uma 

ferrovia que ligasse o interior paulista ao porto de Santos, numa demonstração objetiva dos 

interesses de modernização de uma aristocracia cafeeira também desejosa de poder. Foi em 12 

de setembro de 1853, por intermédio da lei n° 838, que o Governo concedeu o privilégio 

desse trabalho ao Sr. Irineu Evangelista de Sousa, que recebeu em 30 de abril de 1854, por 

outorga de Dom Pedro II, por conta dos excelentes resultados alcançados nessa empresa, o 

título de Barão de Mauá. O Barão comprou as terras das fazendas Borda da Mata e Cachoeira, 

que constituem hoje, praticamente, a região central e adjacente dos atuais municípios de 

Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. 

O objetivo dos vilarejos próximos à ferrovia era facilitar a locomoção dos 

trabalhadores da empresa São Paulo Railway Company; abrigos foram construídos para os 

funcionários que trabalhavam ao longo da ferrovia e em regiões próximas ao local de 

trabalho, formando-se variados tipos de vilarejos que acompanhavam a construção do 

empreendimento, a ferrovia.  

A partir desse evento a região começou a se desenvolver economicamente, famílias se 

estabeleceram ao longo da ferrovia formando vilarejos e residindo em pequenas casas, 

moradia suporte às famílias e aos funcionários trabalhadores da ferrovia.  

Devido à construção da ferrovia, surgiu uma questão que também afetou os espaços 

rural e urbano na região, que é o fator econômico. Em 1° de fevereiro de 1888, Willian 

Speers, tentando diminuir a distância entre a vila Belém e a Estação Caieiras, construiu numa 

região alagadiça das terras de Juqueri uma nova estação na posição quilométrica 111.260 e 

altitude 723.002, registrando-a com o nome da antiga vila, Estação de Juqueri. Com a morte 

do médico Franco da Rocha, em 1933, a estação recebeu o seu nome como forma de 

homenagem. 
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Aumenta-se a especulação imobiliária, grileiros passam a investir em terras da região, 

sitiantes passam a explorar as terras improdutivas das fazendas em forma de concessão com a 

finalidade de produzir, mesmo em baixa escala, subsidiando a própria subsistência ou o 

mercado regional. Nesse período, surge também a exploração de minérios, com a criação de 

pequena atividade industrial, tal como a criação de uma pequena pedreira.  

Fatores como os já citados contribuíram para o surgimento de alguns municípios3 

nessa região da Grande São Paulo ao longo da ferrovia. Franco da Rocha é um modelo 

clássico desse processo de transição política e econômica, em que são submetidos à transição 

pequenos vilarejos; a confirmação desse desenho político começa a dar seus contornos em 21 

de setembro de 1934, por meio do decreto nº 6.693, um ato do Governo do Estado de São 

Paulo que transformou o conjunto de fazendas dessa região ao redor da ferrovia e da Estação 

de Juqueri em distrito.  

Observemos que, além desse primeiro fator da transição rural-urbana que é a ferrovia, 

outros importantes fatores estão relacionados com o surgimento do município e com a 

transformação econômica, social e cultural dessa região, sendo o segundo fator responsável 

por essa transição a atividade industrial, que estimula a economia regional e a estação de 

embarque e desembarque dos trens; o terceiro é a construção do Hospital de Alienados na 

região do Juqueri. São elementos históricos que se tornam fundamentais para a compreensão 

da transição rural-urbana da região das fazendas do Juqueri.   

 

 

Atividade Industrial  

 

No ano de 1886, no dia 21 de outubro, na imperial cidade de São Paulo, no cartório do 

tabelião Sr. Angelo Carlos de Abreu, comparecem os senhores Bento Barboza Ortiz e Willian 

Speers. Como outorgantes o Sr. Ortiz, lavrador, e sua mulher, Francelina Maria da Conceição, 

residentes no distrito da freguesia de Juqueri, comparecendo como possuidores de terras 

situadas no distrito da freguesia do Juqueri, confinantes com a Estrada de Ferro Santos-

                                                 
3 Maiores informações referente à construção da Ferrovia Santos-Jundiaí, da Estação Franco da Rocha-Juqueri, 
estão disponíveis no site: www.francodarocha-sp.com.br. 
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Jundiaí (FATOS & RELATOS, n°19, p. 2), e o Sr. Willian Speers, como superintendente 

responsável pela São Paulo Railway Company, este último com o objetivo de receber do Sr. 

Ortiz a cessão de terras à Estrada de Ferro, no valor de cem mil réis e com a finalidade 

construir uma estação de embarque e desembarque nessas terras.  

 

A industrialização e a urbanização são processos complementares que 
costumam marchar associados um ao outro. A industrialização oferecendo 
empregos urbanos à população rural; esta entrando em êxodo na busca 
dessas oportunidades de vida. Mas não é bem assim. Geralmente, fatores 
externos afetam os dois processos, impedindo que se lhes dê uma 
interpretação linear (RIBEIRO, 2006, p.181). 

 

A combinação de atividade industrial com desenvolvimento local, por intermédio da 

estrada de ferro, torna-se a segunda etapa de transição rural-urbano do município, ampliando 

o caminho da construção de uma sociedade urbana nessas terras. 

Em torno de 1850, o governo de São Paulo iniciava um amplo trabalho de calçamento 

da capital paulista. Muitos imigrantes italianos conheciam esse tipo de trabalho, contudo, para 

a região de Juqueri, um se destaca nesse período industrial, o calceteiro de profissão, Filoteo 

Beneducci, ganhou licitação para realizar calçamento em diversas ruas da capital paulista. 

Em 1886 o italiano Beneducci chega à região, o propósito era de adquirir terras para 

construir uma pedreira; Beneducci já trabalhava na época nos empreendimentos de 

calçamentos na capital paulista, mas crescia a necessidade de expandir seus negócios, para o 

que precisava de matéria prima, a pedra. Em 1892 o Sr. Filoteo Beneducci firmou sociedade 

com o Sr. Samuel Malfati.  

Conforme escritura assinada na capital do Estado de São Paulo, pelo Bacharel Estevão 

Leão Borroul, Malfati e Beneducci arrendam terras da fazenda Pouso Alegre, propriedades do 

Sr. Bento Barboza Ortiz, lugar que na época era conhecido como Pedreira (FATOS & 

RELATOS, N° 19, 2010). 

 Na região da pedreira o Sr. Beneducci se dedicou à extração de pedras com o 

propósito de comercializá-las para o empreendimento que mantinha na capital paulista, o 

calçamento de ruas. Acontece que o único meio de escoar a produção de paralelepípedos à 
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capital tinha de ser por intermédio da estrada de ferro (FATOS & RELATOS, n° 17, 2010, p. 

8).  

Beneducci consegue a concessão para instalar uma pequena estrada de ferro que 

seguia, na época, da Estação Juqueri até a pedreira de sua propriedade. Assinou a escritura de 

concessão à época o Escrevente juramentado João Correia da Silva e Sá, aos 28 dias do mês 

de julho de 1852, na cidade de São Paulo.  

 

(...) E perante as mesmas testemunhas pelos concessionários Beneducci e 
Malfati, me foi dito que tendo obtido da São Paulo Railway Company, 
permissão para assentarem uma linha de Tranway nos terrenos e pátios da 
mesma companhia na Estação Juquery, para por ela transportar materiais 
entre sua pedreira e a supradenominada estação, obrigando-se a 
imediatamente, assim que recebam ordens da companhia, para demolirem e 
removerem a dita linha de Tranway e quaisquer outras obras que foi 
permitido fazerem de fato fizerem dentro do terreno da mesma companhia 
sem que por isso passem alegar posse ou direito de indenização de espécie 
alguma e sujeitar-se a disposição do regulamento de tarifas da Estrada de 
Ferro e a todas as demais obrigações constantes do regulamento para 
fiscalização da segurança e conservação e polícia as Estradas de Ferro em 
virtude do parágrafo 14 do artigo 1° do decreto do governo imperial n° 64 de 
vinte e seis de abril de 1857(Trecho da escritura de concessão). (FATOS & 
RELATOS, n° 19, p. 9).  

 

Este acordo de concessão somente foi possível, porque Beneducci desenvolveu 

amizade com o Sr Willian Speers, o superintendente da São Paulo Railway Company. O Sr. 

Filoteo Beneducci prestou serviços de calçamento em um pátio da empresa SPR-Santos-

Jundiaí no Pari em São Paulo, com base nessa aproximação, Beneducci conseguiu a 

concessão para a construção de uma pequena ferrovia que ligava sua propriedade, em sua 

pedreira na região do Juqueri e a ferrovia Santos-Jundiaí. 

 
Figura 6 – Imagem do trem de Filoteo Beneducci em sua ferrovia particular [s/d].  
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É possível depreender que esse espírito de progresso do final do período do império 

independente, o qual já se alimentava dos ares republicanos que sopravam sobre o Brasil, 

surgiram os ideais, como os do empresário italiano Filoteo Beneducci, imigrante inspirado 

nos ideais paulistas de progresso, contagiava o cenário local em Campos do Juqueri; “esse 

aspecto, em que se entreviam os tempos rudes da antiga capitania de sertanistas e tropeiros, 

era horror dos triunfantes cafeicultores e empresários paulistas republicanos” (MARINS, 

1996, p.172).   

Beneducci, em seu projeto e empreendimento é um tipo de trabalhador, cujo “espírito” 

permite enquadrá-lo na tipologia de Buarque de Holanda, o tipo trabalhador, que conhece as 

dificuldades, mas luta o tempo inteiro para ultrapassá-las. Este empresário italiano não está 

“colhendo fruto sem plantar a árvore” como assinala Holanda no tipo aventureiro, o qual não 

está preocupado em sistematizar o trabalho para usufruí-lo. Pelo contrário, Beneducci está 

racionalmente tirando o máximo de proveito dessas terras, com a finalidade de usufruir do 

lucro de sua propriedade (HOLANDA, 1981, p.13).  

Beneducci, nesse empreendimento de um homem tipologicamente trabalhador, 

interferiu no espaço, recortou a geografia das Fazendas da região de Campos do Juqueri com 

implantação de sua linha férrea particular; ofereceu uma nova perspectiva à economia local, 

antes unicamente de subsistência, agrícola e de baixa exportação, para uma nova modalidade, 

industrial e completamente de exportação. Esta é a segunda etapa de transição da região rural 

para urbano, o próximo passo que definitivamente acentuará esse recorte será o Hospital de 

Alienados. 

 

 

Complexo Hospitalar Juqueri 
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Figura 7 – Hospital e suas respectivas colônias de tratamento até a usina de geração de energia elétrica. 

 

Uma terceira etapa de transição do espaço rural para o urbano em Franco da Rocha foi 

o Complexo Hospitalar Juqueri. A colônia agrícola de tratamento mental foi também uma das 

maiores obras do arquiteto Ramos de Azevedo e um dos maiores centros especializados em 

tratamento mental da América Latina. Nesta parte do trabalho vamos pontuar esses elementos 

que são responsáveis por acentuar essa fase de transição da região. 

 

O local escolhido foi adquirido próximo da linha inglesa, junto à Estação de 
Juquery e as definições iniciais decaíram sobre um terreno onde foi 
construída uma colônia agrícola para a recuperação do doente mental. Uma 
vez aceita a sugestão, foram adquiridos 150 hectares no local apontado e 
inciou-se a construção em 1895, sob a direção do arquiteto Ramos de 
Azevedo. Com capacidade inicial de 800 leitos, inaugurou-se com os 
doentes vindos de Sorocaba. Outras áreas foram adquiridas posteriormente e 
incorporadas ao patrimônio do hospital, perfazendo hoje três hectares de 
terreno (PIZZOLATO, 2008, p.54). 

 

Foi em agosto de 1891, no governo de Américo Brasiliense, que esse nomeou uma 

comissão de médicos para tratar de propor novas medidas que viessem melhorar e organizar 

os serviços do Hospício de Alienados da capital do Estado de São Paulo; foram nomeados 

para esse trabalho os senhores Drs. Arnaldo Vieira de Carvalho, Ignácio Marcondes e 

Rezende, Luiz Gonzaga de Amarante Cruz, Francisco de Oliveira Coutinho e Antonio 

Cerqueira Lima.  

Em setembro de 1891, a referida comissão apresentou um relatório ao governo, com 

que apresenta as deficiências e as necessidades de mudanças no atual sistema de tratamento 

dos doentes. O relatório apresentado denominou o atual sistema como ineficiente no 

tratamento e comparou o modelo de construção da época a um vasto mosteiro (FATOS & 
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RELATOS, n° 19, 2010, p. 4-5). A comissão evocou as alterações com base no modelo 

francês, chamando o movimento de mudança dos asilos franceses de humanitário, nobre e 

generoso, criou adjetivos como “magnificos asilos”, “lugares espaços”, “lugares com 

abundância de ar e luz” etc. 

Os médicos que começaram a redesenhar o modelo público de tratamento médico 

social dessa época afirmavam que o novo modelo necessitava de estabelecimentos higiênicos, 

oficinas de trabalho, que mais proporcionassem regeneração, e não que torturassem a espécie 

humana.  

A comissão também citou os exemplos da Inglaterra e de outros países europeus, 

também chamou de modelo deficiente os serviços de tratamento do Bicêtre; citou, como um 

modelo de vanguarda, o de Washington, divididos em quatro classes, sendo as pessoas em 

enfermas, os epiléticos, os convalescentes e os agitados. 

Outro modelo apresentado foi o de Toledo em Ohio, onde os doentes eram separados 

segundo o estado mental. O Estado de Michigan também foi relacionado como um modelo, 

pois protagonizava um tipo de hospital de tipo college, com a finalidade de tratarem os 

doentes repartidos de acordo com o estado de saúde mental; também foram relacionados os 

asilos de Kalamazas, Pontiac, Fronem City e Jonia.  

A leitura do final do relatório nos chama a atenção, a comissão sugere que existiria, à 

época, uma militância em torno de um tipo de asilo-escola, diferente dos demais asilos, 

somente para os idiotas (FATOS & RELATOS, n° 19, p. 4); tal observação nos faz pensar a 

respeito de uma espécie de ideal político, próprio dessa época. O objetivo provável seria o de 

reeducar a sociedade, reintegrando socialmente os indivíduos não adaptados ao novo modelo 

de progresso positivista do século XIX. 

Apesar de uma primeira comissão analisar a situação da saúde e do tratamento da saúde 

mental nos hospitais do Estado no período de 1891, contudo, foi o Secretário do Interior de São 

Paulo, o médico Cesário Motta Junior, que, em 1893, nomeou e enviou outra equipe para a 

escolha de um local para a construção do novo Hospício de Alienados. O psiquiatra Dr. Franco da 

Rocha foi designado como responsável por tal comissão, tendo recebido autoridade para a escolha 

do local de acordo com as necessidades do projeto (RIBEIRO, 2010, p. 29). 

O modelo hospitalar adotado para tratamento psiquiátrico, em sua organização e sua 

arquitetura, é o modelo francês de Sainte-Anne de Paris. O estudo do Asilo Sainte-Anne 
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inspirou Franco da Rocha, assim como deu as diretrizes para a construção do Asilo de 

Alienados do Juqueri ao Arquiteto Ramos de Azevedo (PIZZOLATO, 2008, p. 316); bem como, 

serviu para identificar as transformações ocorridas no espaço rural. 

Paulo Silvino Ribeiro afirma que “este é o discurso do alienismo brasileiro, da 

Medicina legal e forense, bem como a preocupação com as consequências do processo de 

degeneração humana, paralelamente ao esboço da idéia de um Brasil Moderno” (2010, p. 29). 

Corrobora com o pensamento de Silvino Ribeiro, Lygia Maria de França Pereira que 

afirma que a instalação do Asilo Juqueri se justifica “num momento histórico em que a 

organização das cidades, a higiene moral da população e o desenvolvimento de uma ciência 

do comportamento humano se apresentam como necessidades” (PEREIRA, 2002). 

 

A medicina social brasileira, representada pelo movimento higienista e pelas 
políticas sanitárias, voltou-se para a sociedade e para os espaços urbanos 
como objetos de intervenção, visando a diminuir o impacto essa nova 
organização social. A psiquiatria, em especial o surgimento dos asilos, não 
pode ser vista de forma alienada desse processo. Ela fazia parte de um 
movimento maior dentro da medicina, no início do século, e contribuiu para 
a consolidação das práticas sanitárias e ordenação dos novos espaços 
urbanos. Na medida em que vai isolar e segregar os desviantes, definir 
padrões de normalidade e classificar comportamentos, estende seu âmbito 
institucional para toda a sociedade. (LANCMAM, 1995, p.112). 

 

Seguindo a tese Selma Lancman que afirma que o modelo político do hospital asilo 

“estende seu âmbito institucional para toda a sociedade” (p.112), sem dúvida percebemos o 

projeto do Hospital de Alienados na região dos Campos de Juqueri como um projeto político, 

para além do próprio hospital, que mesmo de maneira não objetiva, afeta a sociedade local.  

O local, nas palavras do próprio Franco da Rocha era zona pobre, com um núcleo de 

população constituído por pequenos lavradores nacionais, proprietários, fixos, morigerados, 

destinados fatalmente, inconscientemente, a viver e morrer no pedaço de terra que os viu 

nascer (ROCHA, 1909).  

 

A lavourazinha rotineira de canna, feijão, cereaes e criação de gado, era a 
que convinha para a instituição que desejávamos fundar. A município de 
Juqueri e a Villa do mesmo nome, situada a 18 kilometros do Asylo-colonia 
que dirigimos, está exactamente nas condições acima requeridas (ROCHA, 
1909, p. 2). 
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José Parada, que pesquisa há muitos anos a história da cidade, afirma que “A cidade só 

teve expansão com a construção do hospital para alienados mentais” (PARADA; LOUZADA, 

2005, p. 20).  

Não somente as palavras de um escritor regionalista atestam esse fato, mas também 

Selma Lancman ao estudar o modelo de medicina social no hospital de Franco da Rocha 

chegou a importantes conclusões, entre as quais uma de suas afirmações corrobora nossa tese 

de que: “A existência do Juqueri no município de Franco da Rocha determinou características 

que influenciaram no desenvolvimento da cidade” (LANCMAN, 1995, p. 20).    

O hospital se constitui um fenômeno de disciplina, sua organização é capaz de 

reordenar os novos espaços ocupados por seus novos atores. Esse modelo revela uma ciência 

de normatização dos novos espaços urbanos e, com isso, desenvolve certo controle 

organizacional sobre a sociedade, contribuindo para o recorte dos espaços rural-urbano 

(LANCMAN, 1995, p. 34)  

Um exemplo de ordenamento do espaço, com base na vinculação com o hospital, pode 

ser percebido na relação da instalação de uma fábrica de linhas nas adjacências do hospital. 

Ângelo Sestini, italiano nascido em Lucca, empresário, tinha vínculos de amizade com o Dr. 

Franco da Rocha. Ângelo e Amália Sestini, sua mulher, eram proprietários de um armazém na 

zona norte de São Paulo, o qual fornecia material ao antigo Hospício na capital; com a 

instalação do Asilo de Alienados na vila do Juqueri, foram convidados por Franco da Rocha a 

fornecerem materiais ao novo hospital. Adquiriram uma propriedade nas proximidades da 

Estação Férrea de Juqueri e do Asilo e ali instalaram gradualmente uma fábrica de linhas na 

região.  

A essa ação, fruto de poderes que “dominam o tempo, contestam a história, 

reconduzem o homem” (FOUCAULT, 2010, p. 470), acabam por introduzir novos atores que 

reordenam, delimitam e ditam esse novo espaço. È a chamada classe médica, em especial no 

caso estudado a classe psiquiátrica, a qual acredita ser essencial “certo poder”, que o 

internamento recebe (2010, p.470). 

A respeito da possibilidade de esse poder ter extrapolado os limites da organização 

interna do Hospital, de ter exercido poder sobre a organização dos espaços da região, por 

conta da existência do espaço público e não público, e incentivado a reorganização desses 
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espaços ao redor das terras do empreendimento-hospital, é preciso compreender o papel dessa 

classe médica, qual o seu interesse, e Paulo Silvino Ribeiro deixa-nos algumas pistas com 

base no poder exercido pela classe médica sobre a sociedade na virada do século XIX para o 

século XX: 

 

(...) para além de qualquer outro sistema de valores como a religião ou outras 
ideologias e referências do mundo das idéias constituintes da superestrutura 
da sociedade capitalista, possuíam tal conhecimento legitimado e sustentado 
sempre pela ciência. Assim, mais do que qualquer outro grupo intelectual 
dado ao exercício da reflexão sobre a sociedade, os médicos da virada do 
século XIX incorporavam um papel de ―missionários do progresso. (...) 
Normatizar a vida social era a nova ordem, e em nome da ordem (RIBEIRO, 
2010, p. 30). 

 

O que é esse poder? Foram ordens religiosas, no caso também os jesuítas, que 

transpuseram e transformaram sua disciplina nos países coloniais (FOUCAULT, 2006, p. 87). 

É um poder para disciplinar o sistema, atende às necessidades de uma época, funciona como 

certa modalidade bem especifica da nossa sociedade, do que poderíamos chamar, nas palavras 

do próprio Foucault, de “contato sináptico corpo-poder” (2006, p. 50-51). 

 

(...) esse poder disciplinar, no que tem de específico, tem uma história... não 
se formou propriamente à margem da sociedade feudal, tampouco em centro. 
Formou-se no interior das comunidades religiosas; dessas comunidades 
religiosas ele se transportou, transformando-se, para comunidades laicas que 
se desenvolveram e se multiplicaram nesse período da pré-reforma (...) toda 
uma tradição do exercício religioso, definiram métodos disciplinares 
relativos à vida cotidiana, à pedagogia. (...) disciplinas conventuais ou 
ascéticas... são essas técnicas que vemos então difundir-se em larga escala, 
penetrar a sociedade do século XVI e, sobretudo, dos séculos XVII e XVIII, 
e tornar-se no século XIX a grande forma geral desse contato sináptico: 
poder político/corpo individual (FOUCAULT, 2006, p. 51)  

 

Teria sido impossível que uma estrutura estudada, criada, ampliada diversas vezes e 

sustentada pelo Estado, nas proporções que Asilo de Alienados do Juqueri tomou, não 

exercesse nenhuma pressão sobre a organização da região em que foi instalado.  

Sem dúvida a colônia agrícola de tratamento psiquiátrico, ligada ao funcionamento do 

Asilo de Alienados do Juqueri, chegou muitas vezes ao seu limite; isto exigiu diversas 
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ampliações e modificações em seu projeto, bem como a reordenação da região ao seu redor, 

como construções de ruas, avenidas e estradas que davam acesso as ampliações do Juqueri, 

sem contar com o aumento da população de funcionários e familiares que passaram a residir 

na região. 

 
Figura 8 – Complexo Hospitalar do Juquery – Projeto desenhado e dirigido por Ramos de Azevedo 

 

 No ano de 1911 o Asilo atendia a uma população de 1.250 pacientes, em 1916 passou 

a atender a 1.500 pacientes, em 1925, 2.029 pacientes. Em 1925, com a aposentadoria de seu 

fundador, o médico Franco da Rocha, o Asilo de Alienados passou a ser administrado pelo 

médico Antonio Carlos Pacheco e Silva (LANCMAN, 1995). O empreendimento muda de 

nome, de Asilo de Alienados para Hospital Psiquiátrico Juqueri e também de modelo, que, de 

unicamente asilo e tratamento por laboterapia agrícola para pessoas com alienação mental, 

passou a ser um modelo de hospital integrado, com diversas outras especialidades e 

tratamentos médicos.  

Selma Lancman afirma que “o hospício, assim como na época de sua inauguração, 

continuou tendo como função principal a disciplinarização do meio ambiente urbano” (1995, 

p.121), isso parece que era realizado por intermédio do mecanismo de controle e afastamento 

de uma população excluída do processo produtivo. Não era unicamente um projeto de 

controle social, considerando com atenção a classe médica por si, era um projeto da ciência, 

enviesando uma política de controle social (RIBEIRO, 2010).  

Ainda junto a essas questões, desenvolvia-se um projeto político de uma cidade, um 

projeto que se distanciava do formato de uma colônia agrícola de tratamento de doentes 

mentais. No projeto do hospital nasce o gérmen (causa) que afetará a visão inicial da moderna 

ideia de utilizar uma região pacata, de vocação rural, próxima da capital, sem se aperceber 
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que essa mesma região com essas características seria afetada e seria transformada pela 

presença do hospital, que afetaria também o seu projeto inicial.  

Assim, na próxima discussão pretendemos problematizar o conjunto de ações citado 

nessa primeira parte do trabalho, como um quadro contido numa moldura maior, responsável 

por essa produção dicotômica de espaços rural e urbana, possibilitando, logo após, a 

construção de um município. 

 

Franco da Rocha criação do Município 

 

Decuplica-se, como se vê, o contingente urbanizado, quando a população 
total do país crescera de duas vezes e meia, passando de 30,6 milhões, em 
1920, para 70,9 milhões, em 1960. No mesmo período, a rede metropolitana 
crescera de seis cidades maiores de 100 mil habitantes para 31. Maior, ainda, 
foi o incremento das cidades pequenas e médias, que constituíam, em 1960, 
uma rede de centenas de núcleos urbanos distribuídos por todo o país na 
forma de constelações articuladas aos centros metropolitanos nacionais e 
regionais (RIBEIRO, 2006, p. 178). 

 

A vila do Juqueri estaria logo sendo batizada como município de Franco da Rocha, 

submerso em questões políticas de ordem nacional, as quais mobilizam a nação dentro de seu 

próprio interior, movimentando as populações, tornando-se impossível o município de Franco 

da Rocha não ser afetado por essas questões no período próximo e no momento de sua 

criação. Conforme já citado por Darcy Ribeiro, a população brasileira de 1920-60 cresce duas 

vezes e meia nos dois primeiros quartéis do século XX em relação a sua população do final do 

século XIX. 

O número de habitantes no campo diminuiu bruscamente; observando esse fenômeno, 

Maria Isaura Pereira de Queiroz afirma que até 1950 o espaço rural era habitado por 70% da 

população e em 1980, em um período de 30 anos, as proporções tinham se invertido 

inteiramente, os habitantes do meio urbano passaram então a 70% e 30% ficaram no campo 

(QUEIROZ, 2008, p. 63-64). Darcy Ribeiro denomina uma rede de municípios ao redor das 

maiores cidades, como uma rede de centros urbanos que formam constelações articuladas aos 

centros nacionais e regionais (RIBEIRO, 2006, p.178). Cabe-nos lembrar que a separação do 
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“perímetro urbano”, que define a população que habita na cidade em oposição ao campo, 

meio rural, somente foi cunhada na década de 1930 do século passado (MIGUEL, 2011, p. 5). 

Ainda acompanhando o raciocínio de Darcy Ribeiro, no século XX, o Brasil passa por 

uma urbanização caótica, não porque as cidades sejam atraentes, mas porque está ocorrendo 

um êxodo rural no Brasil, um esvaziamento, uma evasão da população rural. É um 

crescimento explosivo que entra crise em 1982, é o anúncio de impossibilidade de 

crescimento sem o reconhecimento do estrangulamento social que deformava o 

desenvolvimento nacional (RIBEIRO, 2006, p.184). 

Na vila de Juqueri, em 1927 inicia-se a construção do manicômio judiciário, 

inaugurado em 1933, tendo já em 1938 uma população de doentes mentais que já ultrapassava 

o número de 1.847 pacientes. Em 1939 a população total do hospital chegava a 3.325 

pacientes.  Observamos uma penetração mais aguda do Estado sobre a região, moldando-a sob 

interesses políticos; tal como observou Darcy Ribeiro, “o Estado penetra o mundo caipira 

como agente da camada proprietária e representa para ele, essencialmente, uma nova 

sujeição” (RIBEIRO, 2006, p. 349).  

Em 30 de novembro de 1944, com base no decreto estadual nº 14.334, o distrito foi 

transformado em município, agora não sendo mais a Vila de Juqueri, mas município de 

Franco da Rocha; estava juridicamente concretizada a fase de transição. Os reflexos dessa 

política de inchaço populacional na região de Franco da Rocha começam a ser percebidos, 

Maria Isaura Pereira de Queiroz afirma que o êxodo da população rural para os centros 

urbanos se inicia fortemente na década de 50, já em 1950 a população interna do hospital 

atingia 13.019 pacientes.  

No ano de 1957 o hospital atingiu um pico de atendimento de 13.606 pacientes, sendo 

320 leitos infantis, com 2.500 funcionários, residindo a maioria no município de Franco da 

Rocha. Em 1965, seu maior pico de atendimento, 14.393 pacientes. Os funcionários chegaram 

a representar 33% da população economicamente ativa do município (LANCMAN, 1995, 

p.167). 

 

Franco da Rocha transformou-se, então, numa cidade de funcionários 
públicos. Em geral, todas as famílias possuíam alguém trabalhando no 
hospital. Seus acontecimentos, problemas, reajustes salariais, planos de 
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carreira, burocracia, relações de poder e de jogos de apadrinhamento sempre 
fizeram parte do cotidiano e do vocabulário da população (1995, p.182). 

 

Novas estradas eram necessárias; novos bairros iam sendo inaugurados, ruas e 

avenidas eram abertas; o que difere da região central e próxima à Estação Férrea do Juqueri e 

do Hospital Psiquiátrico é que carecem de todo tipo de infra-estrutura. Faltava calçamento nas 

ruas, o transporte público era precário, como também o atendimento médico do próprio 

Hospital do Juqueri em seu modelo de hospital integrado, principalmente quando se optou 

pelo modelo de gestão de municipalização dos serviços do hospital.  

O hospital exerceu forte influência sobre a região definindo inclusive eleições, 

distribuindo cargos no hospital para prefeitos e vereadores (LANCMAN, 1995, p.154). À 

medida que o hospital deixou de determinar as condições políticas para o município e o 

município passou a agregar novas forças políticas, essa situação se modificou; a decadência 

do Asilo e o crescimento da cidade diminuíram a proporção de eleitores envolvidos no 

Juqueri, capazes de definirem políticas para a cidade.   

 

A presença do Juqueri marcou a comunidade de diversas maneiras. Para os 
moradores antigos, filhos dos funcionários, o Juqueri faz parte das memórias 
e infância, passadas em grandes partes nas suas terras. Atualmente isso já 
não ocorre pelas transformações havidas tanto em Franco da Rocha, quanto 
no hospital. O município tinha características de cidade de interior, e o 
Juqueri era uma fazenda produtiva, auto-suficiente, com muitos recursos 
naturais. Hoje a cultura local é semelhante a de outros subúrbios. A fazenda 
perdeu seu charme, o rio Juqueri foi reduzido com a canalização de parte de 
suas águas para a Represa Paiva Castro. As plantações, os pomares e a 
criação de Gado terminaram (LANCMAN, 1995, p.138). 

 

Todo esse conjunto de acontecimentos históricos e políticos narrados, 

consequentemente, decretaram o fim do predomínio do espaço rural, e Franco da Rocha 

acabou enquadrado por essa moldura de projetos políticos ligados ao Estado e à nação.  
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Figura 9 – Mapa das vias de acesso ao Parque do Juquery. 

 

Presenciamos um debate em torno das relações causais que efetivaram o surgimento 

desse recorte rural urbano, em torno dos temas do surgimento da Ferrovia Santos-Jundiaí, da 

introdução de novas formas de economia local, como por exemplo, da indústria, da 

transformação de um conjunto de fazendas em Asilo para Tratamento Psiquiátrico e Hospital, 

do lento, mas presente processo de modernização do povoado, além do surgimento do espaço 

público em detrimento do privado, tendo como agravante desse processo de consagração do 

povoado uma construção natural de autonomia ou da ideia de sua necessidade até a completa 

desvinculação da capital, culminando na criação de um município. É dessa amalgamada 

conjuntura que surge o município de Franco da Rocha. 

Diante de uma reviravolta política, econômica e social, fruto de um projeto nacional, o 

que antes era predominantemente rural se tornou predominantemente urbano; embora esse 

processo tenha ocorrido, nunca determinou o completo fim do espaço rural no município, 

mesmo reduzido ele ainda resiste; embora tendo sido transformada, a comunidade rural de 
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Franco da Rocha sobrevive em cantos preservados, ela se conserva em ambiente rústico do 

município, tendo como modelo a região do Mato Dentro, tema de nossa próxima discussão. 

 

Bairro do Mato Dentro - um olhar etnográfico4 

 

 
O equilíbrio é alcançado numa variante da cultura brasileira rústica, que se 
cristaliza como área cultural caipira. É um novo modo de vida que se 
difunde paulatinamente a partir das antigas áreas de mineração e dos núcleos 
ancilares de produção artesanal e de mantimentos que a supriam de 
manufaturas, de animais de serviço e de outros bens (RIBEIRO, 2006, 
p.346). 

 

O bairro do Mato Dentro não deve ser apenas considerado sob a perspectiva interna da 

descrição dos ritos, símbolos e mitos ou das categorias que o constroem por dentro, sem que 

seja correlacionado com os fatores que o sustentam externamente, em suas relações com a 

cidade e com a região.  

Os bairros rurais não se constituem em unidades completas e isoladas, contudo “é 

preciso observar as relações que mantém com todo o meio social circundante” (QUEIROZ, 

1967, p.73), o bairro rural tem sua existência em relação dialética com seu meio interno e 

externo, sem que com isto seja desconstruído, antes se reorganiza diante de cada novo 

obstáculo imposto a sua sobrevivência.  O bairro é a naçãozinha definida pelo velho caipira 

entrevistado por Antonio Candido (CANDIDO, 2010, p. 79). 

A região do Mato Dentro é um espaço de relações sociais considerado pelos populares 

de toda a região que margeia a Estrada da Vargem Grande; vai desde a Escola de Treinamento 

do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, localizado na Rodovia Prefeito Luiz Salomão 

Chama, seguindo mato a dentro até os limites da Rodovia Fernão Dias via estradas vicinais 

perpassando a Estância dos Valos, Estância Vargem Grande, Jardim Sink e Campos São 

Benedito e encontrando-se no município de Mairiporã com o Bairro do Itaim.  
                                                 
4 Parte das informações relacionadas com a etnografia do bairro do Mato Dentro já foi parcialmente relatada em 
pesquisa e publicada em artigo por CHAVES; RIBEIRO no artigo: A Presença do Protestantismo numa 
Sociedade Rural. In: São Paulo. III Jornada de iniciação Científica PIBIC e PIVIC, 2007. 1 CD-ROM. ISSN 
1809-9750. Ver Tb. Artigo A Presença do Protestantismo numa Sociedade Rural - Bairro Mato Dentro, SP. In: 
III Congresso Internacional de Ética e Cidadania, 2007, São Paulo. III Congresso Internacional de Ética e 
Cidadania - Religião e Cultura, 2007. 1 CD-ROM. ISBN 978 85 99019 09-2. 
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Também é considerado Mato Dentro a região dos moradores de bairros adjacentes que 

compõem o conjunto de pequenos sítios que margeiam a estrada vicinal Ettore Palma, a 

região chamada de Bairro dos Penhas.  

Deve-se levar em consideração que são os moradores dessa região que se identificam 

genericamente como residentes do Bairro do Mato Dentro, portanto tal categoria é construída 

pelo próprio nativo. Antonio Candido afirma que bairro é entendido como “porção de terra 

que os moradores têm consciência de pertencer, formando uma certa unidade diferente das 

outras” (CANDIDO, 2010, p. 79). 

 

Existem nomes muito considerados pela comunidade local. São nomes que gozam de 

grande respeito entre aqueles que habitam as terras da região, são aqueles de sobrenome e 

pertencentes às famílias Ortiz, Palma, de Túlio e Hernandez. 

É preciso combinar os fatores pontuais, internos, tais como a economia, as formas de 

religiosidade, formas de trabalho, de lazer e de política, sob os quais constituem a identidade 

cultural do bairro, contudo, sempre os relacionando a fatores externos que fomentam e 

alimentam essa cultura. Ainda que o que venha a alimentar essa cultura não seja apenas a 

integração de novos enunciados à vida do sitiante, mas também à oposição a estes.  

O Mato Dentro é uma construção cultural, denominada por fazendeiros, sitiantes, 

posseiros, meeiros e por toda a classe de gente que mantém relações produtivas de exportação 

ou de subsistência, tendo moradia permanente ou provisória nessas terras do município de 

Franco da Rocha. A maior parte dessas pessoas se mantêm ligadas por causas relacionadas à 

vizinhança, quer seja por laços familiares e religiosos ou por intermédio de suas festas.  

 

As vizinhanças mais solidárias organizam-se, ainda, em formas superiores de 
convívio, como o culto a um santo poderoso, cuja capela pode ser orgulho 
local pela frequência com que promove missas, festas, leilões, sempre 
seguidos de bailes (RIBEIRO, 2006, p. 347). 

 

Duas capelas centralizam e dividem a vida religiosa do bairro. A Capela da Santa Cruz 

dos Valos atende a população adjacente a região dos Valos, em funcionamento desde meados 

do século XIX, em data incerta, atende as missas e festas do calendário católico na região. No 
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outro extremo do bairro está a capela de Nossa Senhora Aparecida que atende com missas e 

também com festas religiosas a região de sítios dos Penhas e adjacências.  

A região dos Penhas nos parece ser a região mais carente e pobre, os sítios dessa 

região já passaram pela decadência da lavoura constatada por Maria Isaura Pereira de Queiroz 

em Itapecerica da Serra no bairro de Palmeira, passando de economia agrícola para produção 

de carvão que se constituiu em atividade complementar (QUEIROZ, 1967, p.153), além da 

produção de tijolos nas olarias locais (QUEIROZ, 1967, p.158-160) e agora, em sua maioria, 

os sitiantes vivem desempregados; não foi constatado nenhum tipo de parceria entre os 

sitiantes, os desempregados vendem sua força de trabalho para sitiantes mais abastados ou 

para aqueles que apenas mantêm sítios na região sem lá residirem, outros se tornaram apenas 

residentes que trabalham fora da região e utilizam os sítios como dormitórios. 

É uma região homogênea geograficamente, mesmo coexistindo com pequenos bairros 

distintos dentro desse contexto rural, existe uma homogeneidade sócio-econômica e cultural, 

tal como observou Queiroz ao estudar comparativamente bairros paulistas (QUEIROZ, 1967, 

p.73).  

Mato Dentro é a construção de uma identidade local, invocada pelos próprios sitiantes 

moradores dessa região, uma comunidade aberta e intermitente (WEBER, 2004, p.248), não 

representada ou limitada por cooperativas, associações ou sindicatos. Ser residente da região 

do Mato Dentro é quase que ser uma categoria de gente. Mas também é uma categoria 

produzida e reinventada pelo próprio nativo dessa região, que se reconhece como o “rústico” e 

o “caipira” na expressão residente do “Mato Dentro”. É o mesmo tipo social que Antonio 

Cândido identifica em seus estudos. 

 

 

Rural exprime sobretudo localização, enquanto ele pretende exprimir um 
tipo social e cultural, indicando o que é, no Brasil, o universo das culturas 
tradicionais do homem do campo; as que resultaram do ajustamento do 
colonizador português ao Novo Mundo, seja por transferência e modificação 
dos traços culturais da cultura original, seja em virtude do contacto com o 
aborígine (CÂNDIDO, 2010, p. 25). 

 

O modelo de vida da família no bairro do Mato Dentro é um modelo tradicional, as 

casas são em sua maioria simples, existem poucas casas construídas de taipa, e as que 
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existiam foram sendo substituídas aos poucos por casas de alvenaria. E sua quase totalidade 

era produzida pelos seus próprios habitantes, uma vez que a região no início do século XX 

concentrava diversas olarias na região, as quais fabricavam e comercializavam tijolos, o que 

propiciava também a construção sob o regime de mutirão.  

É preciso observar uma exceção vivida nesse período, pois, com a decadência da 

agricultura, das carvoarias, das olarias e a falta de emprego, muitos sitiantes revenderam as 

suas propriedades a proprietários que modernizaram os sítios transformando muitos deles em 

sítios de lazer, de aluguel, os elevando à categoria de sítios de veraneio. 

Tal fenômeno do surgimento dos sítios de veraneio merece consideração, pois 

promove alteração na realidade econômica de algumas famílias do bairro. Esses espaços 

passaram a ser utilizados como sítios de aluguel, com o objetivo de promover encontros 

familiares, religiosos, retiros de lazer, festas de casamentos e de aniversários. Esse fenômeno 

gerou uma nova modalidade de serviço para o indivíduo do bairro nas chácaras e sítios, 

gerando, assim, renda e empregos para manutenção dos sítios, do asseio e das estruturas que 

promoveriam neles os novos eventos. 

  

 

Os bairros rurais não são apenas expressão da sociabilidade caipira; como afirma 

Antuniassi, eles também se constituem o espaço de vida de sitiantes não camponeses 

(ANTUNIASSI, 1999, p.130ss), como no caso estudado, onde se misturam o caipira herdeiro 

da cultura campestre local e o sitiante não camponês, residente por opção nessa região rural 

Figura 10 - Mapa da Região do Mato Dentro 
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do município. 

 A produção local seja agrária ou pecuária, é baixa e de pouca expressão, tendo 

pequena representação na economia local. Por conta da valorização da produção artesanal e 

da sobra produzida para subsistência, o excedente é exportado, gerando renda e 

movimentando a economia local. Na região existem alguns poucos agricultores, alguns 

plantam para exportação regional, contudo o número dessas glebas destinadas a essa forma de 

economia é irrisória, existiam somente dois grandes produtores e o número de empregados era 

muito pequeno. 

A pecuária também convive com o habitante dessa região, existe aquele que cria o 

gado, a cabra, ovelha (raro), pato, galinha etc., com o objetivo de produzir leite, bem como 

para o abate de animais, com vistas aos negócios regionais, tal como na região de Itapecerica 

da Serra no bairro de Palmeira (QUEIROZ, 1967, p.158). Existem alguns sitiantes que 

também são feirantes, possuem barracas em feiras organizadas na cidade e na região, por isso 

plantam ou criam animais, com fins de comercializarem nas feiras. 

Na região próxima ao denominado Campos São Benedito, no Mato Dentro, 

identifiquei um criador de codornas da região, esse empregava alguns dos moradores do 

bairro, contudo ficou constatado a insatisfação de sitiantes próximos ao criadouro por causa 

do mau cheiro produzido pelas fezes das aves, fato que configurava uma existência não 

harmoniosa entre os vizinhos dessa região. 

Na região do Mato Dentro encontram-se três escolas de ensino fundamental. A 

primeira é a escola de ensino fundamental básico Jornalista Tarcisio Machado Carvalhaes, 

localizada na entrada da região na estrada do Mato Dentro, que é oficialmente denominada de 

estrada Ettore Palma. A escola está situada em região de zona rural de Franco da Rocha, 

possuía até o ano de 2006 um total de 242 alunos matriculados no ciclo I do ensino 

fundamental (1ª à 4ª série). A distribuição de alunos por meio do antigo formato de séries é a 

seguinte: na 1ª série – 74 alunos, na 2ª – 59 alunos, na 3ª – 51 alunos e na 4ª – 58 alunos5. 

A segunda escola municipal é escola de educação infantil, localizada na região dos 

Penhas, região de sítios e de chácaras, uma das regiões mais pobres da região do Mato Dentro, 

está situada na estrada Ettore Palma sem número, a cerca de 5 km de distância da Escola 

Jornalista Tarcisio Machado Carvalhaes.  

                                                 
5 FONTE: Secretaria de Educação do Município de Franco da Rocha no Estado de São Paulo. 07/08/2006 
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A escola dos Penhas no ano de 2006 passou a atender a um total de 68 crianças em 

período integral, funcionando das oito horas da manhã até às dezoito horas6, contudo, por 

questões de economia para o funcionamento da escola, a Secretaria Municipal da Educação 

ofereceu transporte às crianças e as remanejou para a Escola Jornalista Tarcisio centralizando 

a educação na região do Mato Dentro.  

A escola de ensino fundamental da Vargem Grande foi construída pela Prefeitura para 

ofertar o ensino fundamental, mas durante vários anos se constataram apenas tentativas de 

realizar o seu funcionamento, até então frustradas, pois não havia interesse dos sitiantes dessa 

região em matricularem os filhos na escola. O pequeno contingente de alunos interessados 

não permitiu o funcionamento dessa escola, de modo que a Secretaria Municipal de Educação 

ofereceu transporte aos alunos dessa região e também transferiu os poucos alunos à Escola 

Jornalista Tarcisio Machado Carvalhaes. 

Podemos afirmar que a questão educacional é deveras importante para a população, 

mas algumas famílias não forçavam ou mesmo incentivavam os filhos a permanecerem 

matriculados ou prosseguirem nos estudos, dando continuidade ao ensino fundamental fora do 

bairro, até mesmo no ensino médio.  

Em uma entrevista, uma senhora não religiosa, moradora da região, contou que 

trabalha na Prefeitura do município na Secretaria da Saúde, sua função é de auxiliar de 

serviços; o seu marido é policial militar, residem no bairro do Mato Dentro na região de 

Campos de São Benedito, têm dois filhos, o mais novo nunca quis estudar, entrou na Escola 

Jornalista Tarcisio, contudo somente estudou o primeiro ano; ao aprender a ler, abandonou a 

escola e os pais nunca o forçaram a retornar. O filho mais velho continuou os estudos na 

região central do município, concluiu o ensino médio e no momento da pesquisa estava 

matriculado no primeiro ano do curso de Direito numa faculdade do Município de Campo 

Limpo Paulista.  

Todas essas questões foram mencionadas para que se compreenda como o espaço rural 

do município foi afetado pelo crescimento urbano e como a sua decadência o levou a ser 

subjugado em termos de importância em relação à população urbana do município.  

                                                 
6 http://www.francodarocha.sp.gov.br/novo/index.php?menu=educacao&pagina=dir_educ_inf_pintegral 
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A transformação pela qual passa o bairro do Mato Dentro é a mesma pela qual as 

demais regiões rurais de São Paulo vêm passando, não é o dinamismo interno a causa de sua 

alteração, antes são fatores externos, como bem assinala Queiroz, como, por exemplo, o 

desenvolvimento da cidade e da região que está ao redor do bairro rural (QUEIROZ, 1967, p. 

169). 

É com base nos subsídios históricos e etnográficos inicialmente apresentados, que 

procuraremos respostas ao seguinte questionamento: Por que uma igreja surgida no seio da 

comunidade urbana, em pleno processo de secularização política, econômica e social, 

portanto, em processo de abertura, concorrência e expansão, tanto da igreja quanto do 

município, se interessaria por evangelizar uma região tão remota, pobre e pouco habitada?  

Para tanto observaremos o surgimento do espaço dedicado à religião na região, o papel 

que ela exerceu na formação do município e, portanto, o papel cultural que a religião 

desempenhou na construção dos espaços criados na região, quer sejam simbólicos, por 

intermédio de mitos e ritos, ou geográficos, sociais e políticos.  

Considerar-se-á construção do campo religioso propriamente e a tensão exercida pela 

religião na construção desse campo religioso que se submete ao estágio de transição do rural 

para o urbano e submete todo o indivíduo que obrigatoriamente passa pela religião na 

construção desse tipo de homem rural ou urbano, religioso ou que a contrapõem, católico ou 

protestante de vertente pentecostal.   
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CAPÍTULO II  

CAMPO RELIGIOSO E O MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA 

 

Campo religioso e seus atores  

 
 

Em função de sua posição na estrutura da distribuição do capital de 
autoridade propriamente religiosa, as diferentes instâncias religiosas, 
indivíduos ou instituições, podem lançar mão do capital religioso na 
concorrência pelo monopólio da gestão dos bens de salvação e do exercício 
legítimo do poder religioso enquanto poder de modificar em bases 
duradouras as representações e as práticas dos leigos, inculcando-lhes um 
habitus religioso, princípio gerador de todos os pensamentos, percepções e 
ações, segundo as normas de uma representação religiosa do mundo natural 
e sobrenatural, ou seja, objetivamente ajustados aos princípios de uma visão 
política do mundo social (BOURDIEU, 1998, p. 57).  
 
De um lado (I), este capital religioso depende do estado, em um dado 
momento do tempo, da estrutura das relações objetivas entre a demanda 
religiosa (ou seja, os interesses religiosos dos diferentes grupos ou classes de 
leigos) e a oferta religiosa (ou seja, os serviços religiosos de tendência 
ortodoxa ou herética) que as diferentes instâncias são compelidas a produzir 
e a oferecer em virtude de sua posição na estrutura das relações de força 
religiosas (ou seja, em função de seu capital religioso) e, de outro lado (II), 
este capital religioso determina tanto a natureza, a forma e a força das 
estratégias que estas instâncias podem colocar a serviço da satisfação de seus 
interesses religiosos, como as funções que tais instâncias cumprem na 
divisão do trabalho religioso, e em consequência, na divisão do trabalho 
político (BOURDIEU, 1998, p. 57). 

 

Hoje, num processo cada vez maior de dessacralização da sociedade e de maior 

centralização do indivíduo, a sociedade passa a ser regida por regras do mercado. A religião 

passa a ser cooptada pela demanda, necessitando cada vez mais responder a indivíduos de 

acordo com suas necessidades, num contexto cada vez mais privado que público, “deixando a 

cargo de cada um a tarefa de encontrar num campo religioso, também ele aberto às 

vicissitudes do mercado seus próprios caminhos e respostas (MONTES, 2002, p. 74). 

Considerando que todo grupo social de qualquer região do país está permeado por 

valores religiosos, os quais são manifestos de acordo com a realidade cultural de cada região 
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do Brasil, podemos afirmar que existe determinada demanda em busca de bens e serviços 

oferecidos por intermédio da religião.  

Nesse momento, surge um processo de competição no campo religioso, com base num 

modelo pluralista, fomentado por uma religiosidade individualista e privada.  

Não somente os bens de salvação são objeto de consumo da religião, mas também 

bens de toda sorte, os quais instituições e agentes transformam em objeto do sagrado e, 

portanto, de consumo da religião; chegam a perpassa questões que vão do direito à política, da 

saúde à economia, sempre mediados pela religião sob a condição do sagrado. 

 

...Weber encontra os meios de correlacionar o conteúdo do discurso mítico 
(inclusive sua sintaxe) aos interesses religiosos daqueles que o produzem, 
que o difundem e que o recebem. Em plano mais profundo, chega a construir 
o sistema de crenças e práticas religiosas como a expressão mais ou menos 
transfigurada das estratégias dos diferentes grupos de especialistas em 
competição pelo monopólio da gestão dos bens de salvação e das diferentes 
classes interessadas por seus serviços (BOURDIEU, 1998, p. 32). 

 

De acordo com Max Weber ao pensar a religião como produto de uma camada 

intelectual, ou seja, a figura do sacerdote que representa a instituição religiosa e defende seus 

valores diante da magia e do discurso reformador do profeta é alguém a quem se confere 

determinado grau de qualificação, é o profissional. Sacerdotes são “funcionários 

profissionais”, que por intermédio do culto buscam influenciar os deuses, são também 

funcionários de uma empresa permanente, regular e organizada (WEBER, 2004, p. 294).  

Max Weber, ao pensar os atores em sua teoria, pensa a ação social individual e o que 

ela produz. A magia em termos institucionais, ao contrário da empresa que é impessoal e que 

confere status profissional ao sacerdote, surge “individual e ocasional” (WEBER, 2004, p. 

294), embora para Weber as ações, quaisquer que sejam, possam ser institucionalizadas. 

Ao contrário de Weber, para Durkheim a magia busca estabelecer um estado de 

diferenciação com a religião, pois o mago não sobrevive como funcionário da empresa, 

instituição, “o mago tem clientela, não igreja” (DURKHEIM, 2008, p. 76). O mago busca 

convencer, forçar a ação divina, do demônio, por mecanismos mágicos.  (...) “o mago não tem 
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necessidade alguma, para praticar a sua arte, de se unir aos seus colegas. Ele é, antes de tudo, 

um solitário; em geral, longe de procurar a sociedade, ele foge dela” (DURKHEIM, p. 77).   

O profeta é o portador de uma capacidade que não é comum a todos, é “puramente 

pessoal”, tal capacidade é denominada de carisma, isso o distingue do sacerdote que vive a 

serviço de uma tradição sagrada (WEBER, 2004, p. 303). A função do profeta pode ser a de 

renovar, trazer de volta uma antiga revelação, esquecida ou desprezada pela comunidade, ou 

de anunciar uma nova, mas sempre sob orientação divina direta, sem intermediação da 

instituição.  

 

Por “profeta” queremos entender aqui o portador de um carisma puramente 
pessoal, o qual, em virtude de sua missão, anuncia uma doutrina religiosa ou 
um mandado divino (WEBER, 1999, p. 303). 

 

O profeta também se diferencia do mago, pois o seu ofício consiste em anunciar nova 

doutrina, mandamento etc., enquanto que a magia se ocupa em difundir certa divinização 

(WEBER, 2004, p.303). Da revelação do profeta algumas vezes nascem novas comunidades, 

instituições, contudo não cabe ao profeta determinar esse nascimento, existem reformadores 

que não são profetas.  

No Brasil, a oferta religiosa inicialmente, tanto no período do Império, questão já 

discutida no primeiro capítulo desse trabalho, como nos tempos da República, envolvia uma 

relação de demanda religiosa por uma única fonte de oferta, ou seja, o discurso religioso 

católico, que detinha o monopólio; posteriormente, com a entrada do protestantismo de 

missão e de seu principal desdobramento, o pentecostalismo, impor-se-á uma nova dinâmica à 

oferta de bens religiosos, alterando assim a dinâmica do campo religioso brasileiro. O fim da 

hegemonia católica representou uma transformação no campo religioso brasileiro (SANCHIS, 

1997, p. 103). 

Como a constituição de todo campo é dinâmica, pois passa pelo domínio de um saber 

específico, um saber que se torna logo sistematizado, domesticado, podendo ser dominado e 

distribuído a um custo determinado, será possível perceber que o campo religioso, também 

dinâmico, resultará em novas formas de saber. Essa será a construção de um novo saber sobre 

o sagrado, sobre a religião, sobre as relações do sagrado com o indivíduo, bem como em 

como “agradá-lo”, em receber orientação e direção na existência. Embora toda relação com o 
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sagrado não possa ser apreendida em termos científicos, será possível observar os resultados 

subjetivos dessa ação objetiva do indivíduo que consagrará a demanda por bens simbólicos, 

que correspondem não somente à salvação escatológica, mas também dos males da existência 

e que, portanto, culminarão numa ação orientada, capaz de ser apreendida e estudada. 

A demanda, que representa o sinal de sujeitos interessados em serviços prestados por 

uma empresa de salvação, a religião, a magia etc. (BOURDIEU, 2001, p. 57), (seja por 

intermédio dos sacerdotes que representam a instituição produtora dos bens ou por seus 

intermediários, os magos e profetas), busca atender principalmente à necessidade de 

fundamentação de uma conduta eficaz da vida neste mundo, razão pela qual o indivíduo 

empreenderá um esforço humano não dimensionado que será valorado tanto pela instituição 

produtora, quanto pelo indivíduo em busca de orientação do sagrado. 

A oferta religiosa, que revela a capacidade das instituições ou indivíduos de atenderem 

à demanda (BOURDIEU, 2001, p. 57), quer seja ortodoxa ou não, será oferecida de acordo 

com o capital religioso de cada instituição ou agente intermediário, podendo satisfazer a 

demanda ou criar uma nova demanda, sempre a um novo custo. 

 

As interações simbólicas que se instauram no campo religioso devem sua 
forma específica à natureza particular dos interesses que aí se encontram em 
jogo, ou, em outros termos, à especificidade das funções cumpridas pela 
ação religiosa de um lado, a serviço dos leigos (e, mais precisamente, para as 
diferentes categorias de leigos) e, de outro, a serviço dos diferentes agentes 
religiosos (BOURDIEU, 1998, p. 82). 

 

Essas novas demandas, exigindo novos custos, resultarão na peregrinação de 

indivíduos que empreenderão esforços sempre significativos, em busca de solução de suas 

mazelas existenciais e de respostas ideais, as quais correspondam às demandas produzidas 

com base na realidade de cada indivíduo e contexto. Toda essa dinâmica constituirá a 

construção desse campo religioso. Um campo de tensão, de luta, disputa, paralelo a um campo 

de guerra, o objeto de disputa das diversas vertentes de oferta, será o fiel, orientado pela 

demanda, que o número de fiéis produz, com maior oferta possível, ou seja, de serviços 

religiosos. 

Essa disputa é, em primeiro lugar, uma disputa de um campo intelectual (BOURDIEU, 

2001, p. 99), mas também de um intelectual religioso ou mesmo da religião, cuja pretensão 
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será legislar na esfera cultural como afirma Bourdieu (2001, p. 99). Tal disputa constituirá um 

mercado de bens simbólicos, produzirá funcionários que atuarão como agentes especializados 

na reprodução desses bens, os quais buscarão sempre atender à demanda dos interesses, não 

se importando com os custos relativos a esses serviços a serem oferecidos. 

 
Aqui há padres, ali, monges, mais além, leigos; há místicos e racionalistas, 
teólogos e profetas etc. Nessas condições, é difícil perceber o que é comum a 
todos. Naturalmente, podemos encontrar o meio de estudar proveitosamente, 
através de um ou outro desses sistemas, este ou aquele fato particular que aí 
se encontre desenvolvido, como o sacrifício ou o profetismo, o monaquismo 
ou os mistérios; mas como descobrir o fundo comum da vida religiosa sob a 
luxuriante vegetação que a recobre? Como, sob o choque das teologias, as 
variações dos rituais, a multiplicidade dos agrupamentos, a diversidade dos 
indivíduos, encontrar os fundamentais, característicos da mentalidade 
religiosa em geral? (DURKHEIM, 2008, p. 33-34). 
 

 

Como adquirimos a real dimensão que ocupa o estudo sobre aquilo que se diz 

manifestação do sagrado na realidade, suas causas ou seus desdobramentos? Como apreender 

e observar esse fato? Por essa razão, além das questões que já tratamos acerca do espaço rural, 

precisamos também compreender as questões que estão relacionadas ao campo religioso no 

município. É necessário intentar descobrir esse “fundo comum” a que Durkheim se refere, 

desenvolvendo esse questionamento à luz da discussão teórica acerca de uma matriz do 

campo religioso brasileiro (BITTENCOURT, 2003), do qual todos os demais subcampos se 

derivam, com menores ou maiores alterações. 

A vegetação religiosa recobre a religiosidade sob a qual poderíamos determinar aquilo 

que é comum à religião. Tal fato nos impede de darmos uma opinião precipitada, de modo 

que se torna necessário questionar o “como (...) encontrar”, por mínimas que sejam, 

características de uma mentalidade religiosa? (DURKHEIM, 2008, p. 33-34), a fim de criar 

um ambiente de reflexão teórica acerca do objeto, levando em consideração esse mínimo 

comum na base da construção dessa religiosidade. 

A necessidade dessa discussão torna-se relevante, principalmente em função do 

contexto de Franco da Rocha, que possui descrição da existência de um catolicismo de cerca 

de 300 anos de história, catolicismo popular, sem presença de um sacerdote, fruto de uma 

religiosidade ibérica, catolicismo de capelas, santorial, controlado e dirigido por leigos e 

senhores de fazendas, e que, a partir do início do século XX, passa a ser cooptado por um 
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catolicismo oficial, romano, mais tradicional e passa a ser dirigido e acompanhado por seus 

sacerdotes. Também há de se considerar a presença de um protestantismo que cresce na 

esteira do catolicismo oficial e, mais tardiamente, como em todo território nacional, se vê 

mergulhado num pluralismo evangélico e denominacional, principalmente com forte presença 

de pentecostais de diversas vertentes. 

Dessa forma, buscando primeiramente encontrar respostas a esse tipo de indagação, 

desenvolvemos por meio da construção do campo religioso, principalmente à luz de uma 

matriz religiosa nacional brasileira, sincrética, o resultado de uma nova fisionomia cultural. 

Uma fisionomia formada da combinação, da somatória de símbolos, ritos e valores, de baixa 

ou alta intensidade, sempre sob as marcas de culturas originárias (BITTENCOURT, 2003, p. 

63), sem contar as inúmeras fusões e interpenetrações, onde os grupos passam a assimilar 

atitudes, sentimentos e tradições de outros indivíduos e grupos, onde acabam incorporando 

uma vivência cultural (BITTENCOURT, 2003, p. 63-81). 

Nesse caso, para compreender o valor que o sincretismo ocupa na construção de uma 

matriz religiosa, não se devem considerar apenas as questões de origem do sincretismo, ou 

seja, como afirma Bittencourt (2003, p. 64), “de onde vem” esse sincretismo, mas sim “para 

que serve”; a idéia é descrever qual o objetivo do sincretismo na formação de uma matriz.  

Desse modo, os objetivos de uma simbiose existente em uma religiosidade 

denominada de afro-católica não era o de traçar uma cultura plural no Brasil a fim de tornar o 

candomblé mais ajeitadinho ao modo brasileiro. Antes, a finalidade de tal simbiose era de 

ajustar o negro para que ele pudesse sobreviver com seus valores morais e religiosos, numa 

cultura local. O único objetivo nesse complexo religioso de construção sincrética era o de sua 

existência.  

Da mesma maneira se dá com o catolicismo ibérico de mestiçagem indígena, de tipo 

católico- tupi; o seu único objetivo era cooptar os índios para dentro do catolicismo, mesmo 

se para isso fosse necessário flexibilizar o modelo católico europeu, tornando-o mais tolerante 

ao universo simbólico indígena, promovendo uma bricolagem e emergindo com isso um novo 

tipo de religiosidade, mais nativa do que romana. “Assim, sob certas condições, o processo 

sincrético poderia ser retomado, desde que surgisse a necessidade da elaboração de novas 

sínteses, como foi o caso, num determinado momento, quando da consolidação da Matriz 

religiosa Brasileira” (BITENCOURT, 2003, p. 64). 
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País historicamente marcado pela influência da religião, o Brasil encontrou 
no catolicismo um conjunto de valores, crenças e práticas institucionalmente 
organizadas e incontrastadamente hegemônicas que por quatro séculos 
definiram de modo coerente os limites e as interseções entre a vida pública e 
a vida privada (MONTES, 2002, p. 73). 

 

Devemos invocar os principais processos, os quais são a industrialização e a 

urbanização no contexto brasileiro, os quais são importantes para pensarmos como a 

religiosidade se torna alvo desse processo de transição.  

Em primeiro lugar consideremos a afirmação de Roger Bastide de que “as mutações 

internas das Igrejas são apenas repercussão das mutações externas” (2006, p. 118), pois a 

urbanização e a industrialização são processos que ocorreram no Brasil, mesmo que 

tardiamente em relação à Europa, e que lançaram um novo desafio às Igrejas cristãs 

organizadas, podendo remetê-las a um quadro de desorganização na sociedade rural 

(BASTIDE, 2006, p. 118). 

Em segundo lugar, como consequência ou fruto da industrialização, seguido da 

urbanização, surge a problemática do mercado, que provoca a diversidade de oferta, logo a 

concorrência, impondo um ritmo de mudanças a todas as instâncias das estruturas religiosas. 

Esse será um processo de ruptura do modelo tradicional em direção ao eixo denominado 

moderno, um deslocamento quase que completo do rural para o urbano, do campestre para o 

industrial.  

A reação a esse mercado, subsistindo em função de uma demanda que o novo modelo 

de economia exige, fará emergir uma nova necessidade, que até então na sociedade tradicional 

não era percebida, e provocará uma mudança nas estruturas da religião.  

Diante desse fenômeno cultural, todo esse processo de fusão a que se submete o 

sagrado, ou mesmo a realização dessa bricolagem de que acabamos de falar acima, acabará 

por se transformar numa matriz que coordenará a religiosidade nacional e simultaneamente 

servirá a esse processo de economia em direção a uma transição na própria religiosidade. 

Desse modo, passamos a discutir o processo de transformação a que se submete a 

religião dentro de outro processo, que é o de transição político, e econômico, da nação 
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brasileira, de onde a religião se metamorfoseia no processo de transformação, deixando suas 

tradicionais formas de manifestação em busca de uma acomodação ao mundo moderno. Desse 

modo, passamos a observar a religião no bojo da transição, observando, no caso das 

manifestações religiosas do município de Franco da Rocha, as consequências da transição. 

O catolicismo na região estudada precisa ser compreendido desde sua forma mais 

tradicional, a popular, quando não estava tutelado a uma paróquia e sobrevivia da rezas em 

capelas e em casas, à sua passagem para o modelo mais institucionalizado sob a tutela do 

pároco, da Igreja oficial, o que se constitui num processo de transição moderna da instituição 

de um catolicismo mais burocrático.  

A inserção do protestantismo deve ser observada como um fator de missão por parte 

dos protestantes, uma vez que, no estudo realizado, Franco da Rocha é uma região brasileira 

que não teve por tradição receber colonização de imigrantes, o que poderia se traduzir na 

introdução de uma nova religião. A única religião desenvolvida na região foi o catolicismo e 

quando surgiu oficialmente uma nova religião no local, ela apareceu em virtude do processo 

natural de transição política e econômica do país.  

Portanto, a presença protestante em Franco da Rocha se constitui como um ideário 

missionário, não étnico, considerado assim como um fator motor no processo de transição 

religioso local. Um ideal de religião moderna, por isso indica certo abandono, lento e gradual, 

do antigo monopólio religioso do sagrado, sustentado pela única via de religião, a oficial, 

assegurada legalmente no Império, que era o catolicismo (LÉONARD, 1981; MENDONÇA; 

VELASQUES, 1990; MENDONÇA, 1995; BITTENCOURT, 2003). 

 

 

Religião no Município – “Catolicismos” 

 

Quando certo número de coisas sagradas mantém entre si relações de 
coordenação e de subordinação de maneira a formar sistema com certa 
unidade, que, entretanto, não entra em nenhum outro sistema do mesmo 
gênero, o conjunto das crenças e dos ritos correspondentes constitui religião 
(DURKHEIM, 2008, p. 72). 

(...) religião, é inseparável da idéia de igreja (DURKHEIM, 2008, p. 77). 
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Uma igreja não é simplesmente uma confraria sacerdotal; é uma comunidade 
moral formada por todos os crentes da mesma fé, fiéis e sacerdotes 
(DURKHEIM, 2008, p. 77). 

 

Religião e Igreja, como categorias ou instituições, são temáticas quase que 

inseparáveis, principalmente no caso da vila de Juqueri e posteriormente na constituição e 

unidade do município de Franco da Rocha. A população local cresceu recebendo forte 

herança ideológica e cultural do pensamento religioso proveniente de um ambiente católico de 

moldes rurais, desenvolvido entre os séculos XVII e XIX.  Um catolicismo de folk, popular, 

em distinção ao oficial (BRANDÃO, 2004, p.268; QUEIROZ, 1968, p. 163), constituído e 

forjado sobre as “necessidades religiosas espontaneamente formuladas pela massa” 

(QUEIROZ, 1968, p. 163). 

 

Uma de suas características comuns, no entanto, está em que este 
catolicismo ancestralmente laico e rural, quase chega a constituir um pára-
sistema religioso setorialmente autônomo frente a uma igreja de que ele 
sempre se reconhece parte (BRANDÃO, 2004, p. 268). 

 

A implantação do catolicismo na região, primeiramente, se deu por intermédio da 

fundação de capelas, construídas em sua maioria em propriedades daqueles que já foram elites 

no bairro, geralmente ao lado de sua casa. Tais capelas deram origem à chamada “Freguesia” 

que era uma espécie de sede de uma igreja paroquial (PARADA; LOUZADA, 2006, p. 25) e 

que comumente só era estabelecida em vila que já possuísse várias capelas na região; essa vila 

dava origem à cidade. As capelas no Brasil do período colonial não tinham apenas funções 

religiosas, mas também sociais, um fato que foi observado por Luiz Mott (1997, p. 156-220). 

As capelas já detinham essas funções que foram sendo conservadas e transmitidas como 

valores para as gerações seguintes, caso que pode ser observado por analogia com o 

catolicismo do Mato Dentro7. 

 

                                                 
7 Mereceria considerações posteriores a este trabalho, de modo aprofundado, a relação entre arquitetura e a 
religião. As questões relacionadas ao espaço religioso, como produtor de um ethos cristão, relevante socialmente 
nestas sociedades, quase sempre estão relacionados à localização da capela, ao espaço utilizado e, enfim, às 
questões relacionadas à arquitetura e à expressão do sagrado. 
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Em muitas propriedades rurais mais abastadas, próximo às casas-grandes dos 
engenhos de açúcar, era comum a construção de uma capela (...). A capela 
além das funções religiosas, era ponto de reunião social. Ali se celebravam 
casamentos, batizados, primeiras comunhões. Com frequência serviam de 
cemitério aos membros da família. Na maioria dos casos ficavam separadas 
das residências, mas há exemplos de capelas edificadas contiguamente às 
casas-grandes, como as dos Engenhos, São José e Pouco Ponto. As capelas 
do século XVIII e XIX tentam competir com as matrizes e incorporam, 
destas, galerias e corredores laterais, superpostos por tribunas (MOTT, 1997, 
p. 168).  

 

Darcy Ribeiro (2006) expõe que a construção estrutural da religião e da cidade é 

característica de uma religiosidade espontânea e popular, por isso que durante o século XVII, 

entre os anos de 1628-1679, é construída por Antonio Bueno uma capela próxima ao rio 

Juqueri, a qual é denominada “Capela de Belém”, na Fazenda de Canduguá. Essa capela é 

entregue à administração de seu genro Gervásio da Mota de Vitória (MONTEIRO, 2000, p. 

198).  

Somente após aproximadamente 250 anos de um catolicismo popular e espontâneo, é 

que registramos numa antiga capela próxima à Estação-Juquery, em 1908, a construção de 

uma Igreja Católica, dirigida e estabelecida juridicamente por intermédio do catolicismo 

oficial. Essa se tornaria a primeira paróquia daquele bairro e região, tornando-se também, 

mais tarde, a igreja matriz do município. Enquanto não se estabeleceu oficialmente uma 

paróquia, existiu na mesma região, por cerca de dois séculos e meio, um catolicismo popular e 

espontâneo, que por um processo histórico se institucionaliza. 

 

 

A religiosidade espontânea se institucionaliza com a ereção de freguesias e, 
depois, de paróquias com vigários permanentes. Por fim um poder estatal se 
instala (...) (RIBEIRO, 2006, p. 349). 

 

A igreja católica local, do inicio do século XX, foi construída em louvor a Nossa 

Senhora da Conceição, consagrada posteriormente como a padroeira do município. A história 

da imagem de Nossa Senhora da Conceição, que se encontra atualmente na paróquia 

Imaculada Conceição, no município de Franco da Rocha, remonta aos tempos do antigo 

Hospício da Tabatinguera (ALVES, 2008, p. 8); o devoto, Sr. Frederico de Alvarenga, 
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administrador do Hospício entre 1868 a 1896, trouxe da Igreja Nossa Senhora da Penha uma 

imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi colocada em um pequeno oratório na 

entrada do Hospício da Tabatinguera (ALVES, 2008, p. 8). 

No ano de 1896, em 28 de março, um dia após o falecimento de Frederico de 

Alvarenga, o Dr. Franco da Rocha assumiu a direção do Hospício da Tabatinguera, 

condenando o modelo de tratamento psiquiátrico que ali era aplicado aos doentes e 

transferindo, no mesmo ano, parte dos doentes ali abrigados para o município de Sorocaba. A 

partir desse momento, intensifica o lobby político junto ao governo do Estado, em prol de um 

hospital de tratamento cujas técnicas fossem mais modernas, o que resultaria, posteriormente, 

na construção do Hospital de tratamento psiquiátrico do Juqueri. 

Em virtude da desativação do Hospício da Tabatinguera e da instalação de um novo 

centro de tratamento médico psiquiátrico, o Dr. Franco da Rocha teve de se transferir para 

residir junto ao novo hospital que iria administrar. Nessa ocasião, dona Leopoldina Franco da 

Rocha, esposa do administrador, levou junto com o casal a imagem de Nossa Senhora da 

Conceição que estava na capela do antigo Hospício da Tabatinguera e acomodou-a numa nova 

capela, junto ao hospital do Juqueri (ALVES, 2008, p. 12). 

 
Figura 11 – Missa celebrada na Igreja Imaculada Conceição. O altar fora construído a fim de que o sacerdote a celebrasse o culto 

de costas para os fiéis, haja vista sua construção ainda atender aos documentos do Concílio Tridentino e não do Vaticano II. 

 

Em 1908, a capela da “Estação de Juquery” passou a abrigar essa imagem, bem como 

as missas e reuniões de orações da pequena população daquela região rural (ALVES, 2008, p. 

12-13). Não havia paróquia, pois a vila de Juqueri era servida pela freguesia de Mairiporã; 

contudo, em 19 de março de 1940, a capela que dera abrigo à imagem de Nossa Senhora da 
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Conceição, trinta e dois anos depois, tão venerada por aquela população, foi elevada à 

categoria de paróquia8, criando assim uma nova jurisdição eclesiástica. O bispo diocesano, D. 

José Mauricio da Rocha, empossava ali na vila de Juqueri o primeiro padre9 daquela paróquia 

(ALVES, 2008), o padre José Antônio Veloso Gomes. 

 
Figura 12 - Igreja Imaculada Conceição, construída em 1908 – Pça. Pe. Alexandre Bottinelli, s/n° – Centro – Franco da Rocha 

 

Como acentua Antônio Gouvêa Mendonça (1995), a presença física da igreja era 

também uma presença jurídica, de modo que no Brasil, a formação dos bairros, vilas e 

municípios estava intimamente relacionada à existência da igreja e era em torno das capelas 

que posteriormente substituídas por templos, que surgiam as cidades e as aglomerações 

urbanas (MENDONÇA, 1995, p. 119-120).  

                                                 
8 Paróquia é uma igreja assistida por sacerdote e que mantém sob seu sustento no mínimo um padre, com vistas 
ao pastoreio e atuação evangelística da igreja local; além de ter a responsabilidade financeira de sustentar o 
pároco (padre) e as demandas paroquiais. O pároco é o padre designado como administrador da paróquia, ele 
pode ser auxiliado por quantos vigários forem necessários, desde que a paróquia possa viabilizar o sustento. O 
vigário é o padre assistente, auxiliar do pároco. Uma capela não possui condições de sustentar um pároco e, 
portanto, se mantém vinculada a uma paróquia por intermédio de uma freguesia. Uma freguesia é uma jurisdição 
eclesiástica, um espaço geográfico de atuação da paróquia, esse espaço é determinado pela diocese. A Diocese é 
a região eclesiástica de atuação de um bispo católico. Essas informações foram concedidas pelo Padre Alexandre 
Lopes, colaborador dessa pesquisa quanto às dúvidas relativas à organização interna do catolicismo em Franco 
da Rocha. Franco da Rocha é dividido por quatro jurisdições eclesiásticas, pela ordem de criação é primeira a 
Paróquia Imaculada Conceição, em segundo a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em terceiro a Paróquia Cristo 
Ressuscitado e em quarto a Paróquia Bom Jesus da Paradinha. A região eclesiástica a que ficou submetida a 
região do Mato Dentro,  onde observamos o catolicismo popular, está submetida à Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, administrada pelo pároco, o padre Ronaldo Lins de Oliveira, colaborador deste trabalho. 
9 Desde então, vieram ocupar a direção da primeira paróquia os padres Luis Assemani, o padre capelão da Cia. 
Melhoramentos Aquilles Silvestri, Germani Brandi, Pedro Storns, Francisco Jorge Amaral, Pedro Paulo Farhat, 
Alexandre Botinelli, José Saglioco, Avedis Kerlakian, José Cesar de Oliveira, Egídio José Porto, Pedro Loll, 
Tadeu Shikorski, Paulo Fransckwiacj, Paulo Solak e Adam Swatek, Stanislau Zelazek. Atualmente o pároco é o 
padre Roberto e o vigário o padre Alexandre Lopes. Ver maiores detalhes em ALVES, Adauri. Cem anos de 
catolicismo em Franco da Rocha. 2008.     
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Um tipo de catolicismo 

 

A religião católica foi religião predominantemente influente na construção da Vila de 

Juqueri, assim como nos bairros que integravam esse vilarejo. Esse catolicismo foi fortemente 

influenciado pelos missionários jesuítas do período da colonização do Brasil e a maior parte 

dos elementos religiosos trazidos para cá, já faziam parte, em Portugal, de um catolicismo 

construído pelos populares (QUEIROZ, 1968, p. 107).  

No Brasil, esse tipo de catolicismo foi acentuado por falta de assistência clerical, fator 

gerado pela expulsão dos jesuítas, o consequente sequestro de seus bens e pela secularização 

dos conventos (LÉONARD, 1981, p. 29), dando origem a um catolicismo “distorcido” em sua 

base, também denominado de “rústico” (QUEIROZ, 1968, p. 105). A insuficiência numérica 

do clero brasileiro se fez acompanhar de um enfraquecimento de sua vida espiritual 

(LÉONARD, 1981, p. 30). 

A religiosidade popular nessa região de Franco da Rocha é identificada com o que 

Sérgio Buarque de Holanda descreve da religiosidade brasileira dos contextos rurais ‘uma 

religiosidade intimista’, observemos: 

 

Essa forma de culto, que tem antecedentes na Península Ibérica, também 
aparece na Europa Medieval e justamente com a decadência da religião 
palaciana, super individual, em que a vontade comum se manifesta na 
edificação dos grandiosos monumentos góticos. Transposto esse período – 
afirma um historiador – surge um sentimento religioso mais humano e 
singelo. Cada casa quer ter sua capela própria, onde os moradores se 
ajoelham ante o padroeiro protetor. Cristo, Nossa Senhora e os santos já não 
aparecem como entes privilegiados e eximidos de qualquer sentimento 
humano. Todos, fidalgos e plebeus, querem estar em intimidade com as 
sagradas criaturas e o próprio Deus é um amigo familiar, doméstico e 
próximo – o oposto do Deus “palaciano”, a quem o cavaleiro, de joelhos, vai 
prestar sua homenagem, como a um senhor feudal (HOLANDA, 1981, p. 
110). 

 

Em algumas residências de indivíduos católicos nessa região rural do caso estudado é 

possível observar pequenos santuários privados, uma variedade de imagens de santos da 
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tradição católica, as casas possuem oratórios simples, normalmente abastecido por imagens de 

acordo com as crenças e afinidades do proprietário.  

Um ex-proprietário de um antiquário10 localizou, no bairro do Mato Dentro, imagens 

produzidas artesanalmente em Portugal, como, por exemplo, uma imagem de São Francisco 

de Assis, datada do século XVII. Essas informações nos trazem referências para percebermos 

que tipo de catolicismo se constrói na comunidade local, e com base nos clássicos já citados 

(QUEIROZ, 1968; HOLANDA, 1981; BRANDÃO, 2004; RIBEIRO, 2006) podemos 

perceber que são capazes de orientar a cultura local e a formação da comunidade, tanto nos 

ambientes rurais, como os ambientes de transição rural-urbano. 

 

(...) verificamos que o culto dos santos, quer na cidade, quer no campo, é 
composto de práticas domésticas ou, realizadas no interior de pequenos 
grupos; mas, enquanto na cidade ele segue mais ou menos o calendário da 
Igreja e as prescrições eclesiásticas, no meio rural afasta-se muito de ambos 
(QUEIROZ, 1968, p. 104). 

 

Também foi localizada na região uma imagem de Santo Antônio, que, após ter sido 

restaurada, constatou-se ter sido produzida no período do século XVIII. Uma imagem de 

Nossa Senhora da Conceição, assinada simplesmente por Frei Agostinho, reconhecida como 

produzida no século XVII, foi localizada em uma capela abandonada e com a cabeça 

quebrada ao lado do corpo da imagem; após ter sido restaurada, foi vendida ao Museu de Arte 

Sacra de São Paulo, não se sabendo ao certo se, se tratava de Frei Agostinho da Piedade ou 

Frei Agostinho de Jesus11. 

                                                 
10 Estas informações procedem do senhor Mário Sérgio da Cunha, atualmente funcionário público da Prefeitura 
de Franco da Rocha, que foi proprietário de um antiquário no bairro dos Jardins, no município de São Paulo; o 
mesmo procurou relíquias valiosas da religião católica por muitos anos na região do bairro do Mato Dentro em 
Franco da Rocha. 
11 Frei Agostinho de Jesus, beneditino, é considerado pelos estudiosos de arte sacra colonial o primeiro escultor 
brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro em 1610 e foi discípulo de outro beneditino que era santeiro português e por 
coincidência tem o mesmo nome de Agostinho; ambos morreram em 1661. Sabe-se que o artista europeu veio da 
região do mosteiro de Alcobaça, centro luso de estatuária sacra e ensinou ao santeiro carioca o ofício de fazer 
santos em barro na cidade de Salvador, onde existe um convento beneditino. Frei Agostinho de Jesus veio morar 
em São Paulo, Santos e Santana de Parnaíba, locais onde deixou extensa obra. Sua influência em todos os 
santeiros paulistas foi imensa, visto que naquele período pode-se dizer que se faziam apenas santos em barro, 
mesmo nas oficinas franciscanas e jesuíticas. Frei Agostinho de Jesus é indicado pelos especialistas como o 
escultor da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vide mais informações in: www.museuartesacra.org.br, 
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As imagens conhecidas como “imagens paulistinha” ou “terracota” são muito comuns 

nessa região e impregnam as casas dos moradores católicos. Como acentuava Sérgio Buarque 

de Holanda, o espírito religioso do brasileiro tem horror a distâncias do sagrado e o 

“rigorismo do rito se afrouxa e se humaniza” nas terras brasileiras (HOLANDA, 1981, p. 110-

111). Mott afirma que “no Brasil colonial (...) desde o despertar o cristão se via rodeado de 

lembranças do Reino dos Céus.” (MOTT, 1997, p. 164). Na parede da cama havia algum 

símbolo visível da fé, uma caixinha, quadrinho com gravura de santo, anjo da guarda etc.; ao 

lado da cama, concha com água benta, um rosário dependurado na própria cabeceira da cama 

e, antes de levantar, o cristão recitava toda sorte de reza, seja oficial ou popular.  

A maior parte das antigas capelas da religião católica hoje sofre com o abandono, fruto 

desse processo de transição de declínio do predomínio rural e do avanço da urbanização no 

país, conforme já observado por Queiroz neste trabalho (1967, 1968), tanto quanto por Darcy 

Ribeiro (2006). 

 

 
Figura 13 – Capela abandonada na estrada Ettore Palma (Estrada do Mato Dentro) 

 

 No entanto, um fenômeno recente de transformação dos sítios em opções de lazer, 

lugares esses onde se situa a maior parte dessas capelas, veio trazer benefícios a esses 

espaços. Alguns dos sitiantes estão reformando as capelas de seus sítios, renovando dessa 

forma o ambiente católico. Desse modo as opções de lazer do uso de chácaras e de sítios 

trouxeram uma reaproximação com o sagrado na vida do indivíduo dessa região, que, pelas 

                                                                                                                                                         
provavelmente essa escultura tenha sido criação de Agostinho de Jesus, uma vez que o mesmo chegou a residir 
próxima a região do Juqueri, ou seja, Santana de Parnaíba.   
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vias da economia, pelo interesse secular e por aquilo que é considerado profano pela religião, 

as festas seculares, acabam reintroduzindo o valor das capelas e do sagrado nessa sociedade.  

 
Figura 14 – Capela Nossa Senhora de Aparecida – Estrada Ettore Palma – s/n° 

 

Um modelo de devoção 

 

Tomemos a cruz como arquetípico do catolicismo praticado nessas regiões. A Cruz é 

símbolo altamente valorizado pela comunidade local, compreendida como o martírio de 

Cristo, sendo altamente didática e lúdica nas comemorações católicas, além de possuir 

significados profundamente doutrinários para a Igreja. É didática, pois, enquanto celebra, 

simboliza a religião local, ao passo que rememora a tradição popular católica na medida em 

que o ritual da tradição é celebrado no caráter lúdico da festa. 

 

...o cruzeiro era devoção que se expressava sobretudo nos espaços abertos: 
praças, morros, encruzilhadas. Mas podia também ser trazido para o âmbito 
devocional doméstico, onde figurava, ao lado dos santos padroeiros da casa 
(MOTT, 1997, p. 161). 

 

A Igreja Católica realiza muitas festas anuais no calendário católico, corroborando a 

idéia de que as cerimônias e rituais públicos sempre tiveram uma função catalisadora do ethos 

comunitário (DURKHEIM, 2008), funcionando igualmente como eficiente mecanismo de 

controle social e manutenção da rígida hierarquia da igreja militante.  São importantes nesse 
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momento as observações Emílio Willems com relação aos estudos realizado na cidade de 

Cunha no Estado de São Paulo: 

 

A preparação e realização das festas exigem um esforço direto da 
comunidade: donativos dados por todos os sitiantes e fazendeiros são 
produtos da criação e lavoura e estes mesmos produtos da criação e lavoura e 
estes mesmos produtos são consumidos diretamente durante a festa. 
Fundamentalmente, no entanto, é o fato de não haver festas puramente 
“recreativas.” Todas são, a um tempo, “profanas” e “religiosas”, oferecendo 
ensejo de livrar-se de compromissos com o santo e a distrair-se. (WILLEMS, 
1947. p. 136-137).  

 

Dessa forma, a missa obrigatória aos domingos, as cerca de 98 festas do calendário 

católico anual, a indispensabilidade da frequência ao sacramento e a confissão etc., como bem 

observa Mott (1997, p. 157), é o que passa a fortalecer a religião católica naquela 

comunidade, observando a presença do padre12 que voltou a ser mais constante no final do 

século XX e início do XXI, bem como da atuação da igreja nessa comunidade.  

Embora se deva deixar claro que a religião católica sofreu forte declínio e esfriamento 

no meio rural, principalmente devido à ausência do sacerdote (QUEIROZ, 1968, p. 104-105), 

a concorrência religiosa, no caso do bairro do Mato Dentro em Franco da Rocha, passou a ser 

um fator positivo para revigorar a religião católica nesse espaço da cidade. 

A festa mais comemorada pelo catolicismo do bairro do Mato Dentro e pelos católicos 

dessa região rural é a da Santa Cruz dos Valos; há procissão, festas de quermesse, 

confraternização entre cavaleiros moradores e cavaleiros de outras regiões, além dos demais 

moradores desta região que não participam da festa montados a cavalo. É realizada sempre no 

mês de maio em homenagem a Santa Cruz por mais de 100 anos (PARADA; LOUZADA, 

2006, p. 63).  

O símbolo da Cruz é altamente reverenciado nessa festa. O percurso da procissão tem 

como ponto de partida um dos primeiros bairros da cidade, o de Vila Ramos. O sacerdote 

católico celebra uma missa, três homens dentre os romeiros de charretes se colocam 

                                                 
12 Ainda que a presença de comunidades eclesiais de base não seja motivo de análise nesta pesquisa, a sua 
presença na comunidade em pauta é imperceptível. Não há presença de CEB’s (comunidades eclesiais de base) 
nessa comunidade. 
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posicionados em frente à Igreja. As imagens de Santo Expedito, Nossa Senhora de Aparecida 

e da Cruz são acomodadas sobre as charretes, romeiros (homens, mulheres e crianças), 

montados a cavalos, em carros ou a pé, caminham em romaria acompanhando todos juntos as 

imagens sobre as charretes e cavalos, que são conduzidas até a Capela da Santa Cruz dos 

Valos, na região do Mato Dentro. 

A festa da Santa Cruz, buscando cumprir o seu sentido sagrado de comemoração da 

cruz, alcança alto significado social para a comunidade, bem como para a manutenção de sua 

cultura local e para o sentido de vida de seus fieis.  

Contudo, ainda que haja certo reavivamento na vida fiel que é seguidor da doutrina 

católica, muitos novos moradores não participam das festas do calendário católico, enquanto 

outros participam, mas não com o fervor de outrora; isto ocorre devido àquilo que observa 

Willems “a secularização paulatina da vida, com isto o significado do sacro vai se perdendo” 

(WILLEMS, 1947, p. 139). 

De um modo geral a religião começa a perder a o seu lugar de centralidade que teve 

nas sociedades tradicionais. Ela deixa de ser a única instância que confere significado à 

existência humana, mas não somente à existência, mas também a sua finitude, seu sofrimento 

e sua morte. É um progressivo processo, como afirma Lucia Montes (2002, p. 71), quer 

situemos esse processo no Renascimento ou na Revolução Industrial, ele cresce e toma conta 

da sociedade atual.  

Poderíamos fazer uso da metáfora weberiana “desencantamento do mundo” (WEBER, 

2008, p. 135), para compreendermos que o mundo moderno reservou à religião um espaço 

entre outros espaços de significação dentro do próprio mundo, constituindo a religião parte do 

universo da cultura.  

A religião pode até criar símbolos, práticas, ritos, valores, crenças e regras de 

condução da vida, contudo o que ela estará criando no mundo moderno será sempre um 

“sistema cultural” (MONTES, 2002, p. 71-74). Esse sistema responderá ou não às situações 

mais comuns como o nascimento, a vida, o trabalho e a prosperidade percorrendo até as 

situações limites da vida como a morte, o sofrimento, os colapsos, os desastres, entre outros. 

Logo, em um município que cresceu sob a égide do monopólio da religião católica, o 

qual sempre pautou as relações das pessoas, quer fossem sociais, econômicas ou religiosas por 

orientação ética dessa confissão, enxerga-se agora inserida na esfera privada da sociedade, 
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tornando nesse processo “o ser católico” como “mais um” entre outros de outras religiões e 

instituições.  

A esfera privada, o lugar que lhe é deixado no processo de transição, torna-se um 

círculo feroz de concorrência do sagrado, um espaço onde novos atores produzem a perda do 

monopólio dos velhos atores.  

Essa nova fase da religião é consequência direta da transição a que o Brasil está 

submetido, uma ruptura com o modelo político da monarquia e uma passagem para um 

modelo de república, considerado a via moderna da política, fato esse que afetará e 

transformará todas as suas estruturas, atingindo em cheio o espaço da religião.  

A estrutura religiosa tradicional entra em colapso, principalmente diante do fenômeno 

do esfriamento da fé na religião fundante, produto da transição da vida rural que desloca 

grande quantidade de fiéis para o centro urbano, além da forte concorrência religiosa de novas 

formas de religião que surgem dentro dessa comunidade, o bairro do Mato Dentro, um dos 

últimos redutos desse exclusivismo católico.  

Primeiro o protestantismo histórico de missão, que penetra as zonas rurais e urbanas 

do país, posteriormente sua manifestação mais agressiva de combate à religião nativa, o 

pentecostalismo, que nasce nos contornos urbanos e se acomoda em diferentes espaços do 

país. É preciso esclarecer que o pentecostalismo, ao se inserir nesse último cinturão de 

resistência da religião que detêm o monopólio, é percebido como uma espécie de ação 

“bandeirante”13. O sentido em que é utilizado nesse contexto é o de “desbravador” das 

resistências políticas, teológicas, culturais e, nesse caso, nos referimos ao contexto rural duro 

de ser penetrado por outras culturas ou religiosidades naquele momento.  

Tal contexto, além de rústico, está abandonado pela sociedade emergente do centro 

urbano, que passa a ser constituída de uma maioria de migrantes de outras regiões do país, 

principalmente por nordestinos, que por essa razão têm pouca ou nenhuma relação histórica 

ou cultural com a cidade, tampouco com os seus relegados patrimônios rurais. 

 

Religião no Município – “Protestantismos” 

                                                 
13 Esclarecendo apenas que o uso que faço da metáfora do “bandeirante” dispensa a polêmica histórica. 
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Protestantismo e sua trajetória 

 

O protestantismo é produto de um clima produzido pelos anseios religiosos que 

antecederam o século XVI (LÉONARD, 1981). Condições diversas criaram o sentimento de 

necessidade de reformas na igreja cristã da parte oriental, no caso a Igreja Católica Apostólica 

Romana. O cenário para uma reforma compôs desde então questões de ordem política e 

moral, sendo as principais as ambições e os interesses político-econômicos dos príncipes 

reformadores, a concupiscência de sacerdotes, costumes corrompidos do clero e da Santa Sé 

(Roma e o poder Papal). 

Diante das adversidades e angústias existenciais em que viviam as populações da 

Europa (fome, pestes, doenças, pobreza extrema etc.), ocasionadas e imputadas sobre os 

diversos reinos do esfacelado império romano cristão ocidental, criavam sempre ambiente 

para questionamentos, inclusive conforme Léonard, a situação levava à seguinte pergunta 

“Que é necessário fazer para ser salvo?” (LÉONARD, 1981, p. 27). 

 A Reforma Protestante produzirá essa resposta numa inversão do eixo hermenêutico, 

por meio da leitura da teologia pela Escritura e não o inverso, tirando a discussão da 

problemática da salvação dos dogmas palacianos, que antes ficavam centralizados na 

produção do clero escolástico subordinado aos interesses políticos dos príncipes e do Papa. 

 Ao buscar no uso da livre leitura das Escrituras essas respostas, lança a 

responsabilidade pela descoberta das respostas na razão, fruto do racionalismo cartesiano, por 

intermédio da livre interpretação das Escrituras, não mais no direito exclusivo do clero e da 

Igreja, mas no sacerdócio universal de todo o crente (LEONARD, 1981; MENDONÇA; 

VELASQUES, 1990; MENDONÇA, 1995; BRAKEMEIER, 2003). Isso consequentemente 

provoca uma reação das minorias, as quais passam a questionar as suas angústias por meio de 

novas leituras, pois, para Lutero, a Bíblia era livro para ser popular, de acesso a todas as 

camadas sociais, inclusive as mais simples (BRAKEMEIER, 2003). 

Desse modo, o ambiente popular que fundamentava a Reforma Protestante estava 

posto antes de ela acontecer, movido por fatores, como o número reduzido de sacerdotes, 

monges imiscuídos na vida secular, destruição de igrejas ocasionadas pelas guerras, 

diminuição do ofício religioso, empobrecimento da vida sacramental, para a qual havia 
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necessidade de sacerdote e sobre a qual reside o monopólio (LÉONARD, 1981, p. 28); todas 

essas questões reforçaram a existência de uma piedade individualista e leiga, que se manteve 

cristã por meio dos cultos domésticos, cujo controle fugiu das mãos dos sacerdotes e que 

ansiavam ainda mais por uma renovada Igreja. 

O Brasil foi automaticamente influenciado pelas sacudidas religiosas pelas quais o 

continente europeu estava passando no século XVI, tendo ocorrido logo no momento seguinte 

da colonização portuguesa a primeira investida da nova religião protestante.  

Em 1555, chega ao Brasil a expedição de Nicolas Durand de Villegaignon, o qual sob 

o amparo do principal ministro do rei francês Henrique II, Gaspard de Coligny, buscava 

fundar a França Antártica, uma espécie de refúgio onde huguenotes, como eram chamados 

pelos católicos os protestantes franceses, pudessem praticar com liberdade o culto e a religião 

reformada (MENDONÇA, 1995; BITTENCOURT, 2003). Acompanharam Villegaignon dois 

pastores, Pierre Richier e Guillaume Chatier, além de Jean de Léry. 

Em 10 de março de 1557, tendo sido a primeira igreja protestante organizada no solo 

brasileiro, os huguenotes celebram o primeiro culto segundo o modelo da Igreja Reformada 

de Genebra na Suíça (MENDONÇA, 1995). Os protestantes não conseguiram se 

estabelecerem definitivamente no Brasil, controvérsias teológicas acerca da eucaristia e da 

manutenção de sal e óleo na água do batismo, lhes rendeu perseguição, dando fim ao sonhado 

paraíso dos huguenotes no Brasil. Em 1560, Villegaignon foi expulso e a colônia de 

protestantes destruída na baía de Guanabara (MENDONÇA, 1995, p. 24). 

A segunda tentativa de investida se dá por intermédio da invasão holandesa em 

Pernambuco, muito menos por motivos religiosos ou por busca de novos espaços para se 

praticar a nova religião com liberdade, pois a nova tentativa pelo contrário estava atrelada a 

razões políticas e econômicas de sua época, visando aumentar o comércio de açúcar. Durante 

o período de 1630-1645, boa parte do Nordeste brasileiro foi protestante, pois ainda que 

Maurício de Nassau fosse tolerante com os católicos, houve esforços de pregadores com o 

objetivo de “reunir flamengos, ingleses e franceses moradores de Recife e organizar a 

primeira Igreja”, a Igreja Reformada holandesa no Brasil (MENDONÇA, 1995; BITUN, p. 

45). 

Ainda nas primeiras décadas do século XVII (MENDONÇA, 1995), houve outra 

tentativa francesa de ocupar um espaço no Brasil, então no Nordeste, no Maranhão, 
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denominada de França Equinocial; ainda que essa expedição francesa incluísse maior número 

de católicos, por meio da liderança religiosa dos frades capuchinhos, havia muitos huguenotes 

nessa expedição. Contudo, os portugueses reuniram tropas da capitania de Pernambuco e 

expulsaram os franceses em 1615, ampliando anos após a presença portuguesa em São Luís. 

O século XVIII foi o século da Inquisição no Brasil, as atividades do Santo Ofício e as 

leis, demasiado restritivas, quanto à imigração praticamente paralisaram a vida na colônia; 

Mendonça chega a afirmar que até a vinda da família real para o Brasil não houve mais 

protestantes por aqui (MENDONÇA, 1995). 

A partir dos “tratados de aliança e Amizade e Comércio e Navegação”, os quais foram 

celebrados com a Inglaterra em 1810, observou-se um impasse, que era a hegemonia católica, 

uma vez que a perseguição religiosa se tornaria o obstáculo ao cumprimento dos tratados, 

gerando dificuldades políticas à Coroa no cumprimento de seus negócios com a Inglaterra 

(MENDONÇA; VELASQUES, 1990; MENDONÇA, 1995). 

Surge, então, a chamada “questão religiosa” que põe de um lado “um Estado ainda 

mais galicano, liberal e anticlerical e, de outro, uma Igreja que aparentemente abandona o 

confronto com o Estado, mas toma medidas de autofortalecimento interno” (MENDONÇA; 

VELASQUES, 1990). 

Precisamos nos lembrar de que o Estado monárquico brasileiro, no período de 

regência e de governo de Pedro II, era pombalino e regalista. O Imperador Dom Pedro II era 

tido como autoridade máxima na constituição da hierarquia, era desse modo que pensavam 

Joaquim Nabuco e o padre Diogo Antonio Feijó, inclusive a religião devia obediência 

primeiro ao Imperador e não ao Vaticano; essa foi a causa do conflito acerca da maçonaria no 

Brasil, pois dois bispos, um do Pará e outro de Recife, começaram a aplicar posições 

antimaçonaria e antimoderna, originadas nas posições do Papa Pio IX (MENDONÇA, 1995). 

Como consequência, esses bispos foram condenados à prisão pelo Imperador. Esse também 

foi um período de formação e consolidação de Estados nacionais, e não poderia deixar de ser 

um dos elementos que compõem o pensamento liberal brasileiro. 

Tais questões, entre outras, geraram o que Mendonça chama de um “vácuo religioso” 

na nação e exatamente por essa fissura criada, por esse vácuo, que o protestantismo penetrou 

definitivamente no Brasil, no momento em que o Estado aspirava uma religião civil aberta 

para a modernidade (MENDONÇA; VELASQUES, 1990). 
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A questão religiosa motivou inclusive os debates da Constituinte de 1823, que 

reconhecia o Brasil como uma nação cristã, estendia os direitos políticos a todas demais 

profissões cristãs, manteve o catolicismo como religião oficial, contudo impedia perseguição 

por questão religiosa (MENDONÇA, 1995). Esse ambiente favoreceu aos primeiros 

protestantes no Brasil, inclusive a ação de agentes das sociedades bíblicas estrangeiras, os 

quais como colportores, cruzavam o Brasil em suas zonas rurais distribuindo Bíblias e 

compartilhando a nova fé, constituindo fator importante na estratégia protestante que viria a 

se instalar posteriormente (MENDONÇA, 1995, p. 27). 

É certo que o protestantismo se instala no Brasil de pelo menos duas formas ou dois 

tipos ideais. A primeira é o protestantismo de imigração, que se instala com a chegada do 

imigrante, que traz consigo sua herança cultural e sua religião. O protestantismo de imigração, 

afirma Wirth, é o modo que “designa aquela variante do protestantismo que se estabeleceu no 

Brasil, bem como em outros países da América Latina, através da imigração européia, 

predominantemente alemã” (WIRTH, 2009, p. 30).    

A segunda forma ou tipo de protestantismo é denominado de protestantismo de 

missão. Esse tipo de protestantismo está ligado ao interesse estrangeiro de evangelizar o 

mundo não protestante, trazendo consigo o proselitismo, e em consequência a ideologia 

protestante de se perceber como superior à cultura local, de modo que traz consigo a educação 

e as escolas protestantes, como formas de transformar a sociedade (MENDONÇA, 1995, p. 

96-98). Dois eventos também são importantes para pensarmos o protestantismo de missão em 

relação às culturas dos povos que eram objeto de sua ação missionária (WIRTH, 2009, p. 34), 

sendo o primeiro a Conferência Missionária de Edimburgo14, na Escócia, em julho de 1910, e 

o outro, considerado por alguns como uma resposta a questões em aberto em Edimburgo, foi o 

Congresso de Missões do Panamá15 em 1916, tendo ambos os congressos e conferências 

traduzido os esforços protestantes de evangelizar o mundo.  

  Desse modo, percebemos que ser católico no Brasil, inicialmente, era como ser o 

próprio nativo, sob o olhar do protestante, de modo que no passado remoto e recente, 

                                                 
14 O Congresso de Missões de Edimburgo se traduz num esforço missionário conjunto para evangelizar as 
nações não cristãs do mundo, contudo exclui a América Latina, pois é considerada cristianizada pelos católicos 
ou como um campo de sua atuação. 
15 O Congresso de Missões do Panamá é uma resposta dos protestantes Americanos e Latino-Americanos que, 
posteriormente, consideram nesse congresso a América Católica como campo de empreendimento missionário. 
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protestantes, sejam eles os históricos ou da variante evangélica denominada de pentecostais, 

foram sistematicamente “perseguidos e hostilizados em campanhas lideradas por católicos” 

(BITTENCOURT, 2003, p. 85). A chegada do protestantismo em qualquer região do Brasil 

constitui-se numa novidade religiosa para qualquer comunidade com “ethos de um 

catolicismo de raiz”, onde ser católico é coisa natural (RIBEIRO, 2009, p. 197). 

 

Podemos, portanto, afirmar que o protestantismo tradicional, ao penetrar na 
zona rural do país, deparou-se com uma religiosidade que trazia em si 
elementos do catolicismo oficial moldados segundo a cultura caipira, onde a 
crença era desigual, dependendo exclusivamente do grupo social existente, o 
chamado catolicismo de raiz (RIBEIRO, 2009, p.197).  

 

De certa forma, a região rural do município de Franco da Rocha por meio de sua 

cultura, foi por longo período reduto de resistência das transformações às quais se 

submeteram as demais camadas da sociedade; ainda hoje a região rural do município nos 

transmite a memória de um passado que não aparenta ser do próprio município. Desse modo 

passemos à discussão acerca da integração do pentecostalismo na região rural, se apercebendo 

dos aspectos que levaram a região a iniciar um processo de transição.  

 

O pentecostalismo e suas representações 

 
Pentecostalismo – síntese histórica 

 

O pentecostalismo moderno, cujas origens excedem as paredes do século XX, foi 

fortemente influenciado por pietistas, avivalistas e por movimentos de santidade16; todos 

                                                 
16 Pietismo surgiu como um movimento religioso no final do século XVII. Conseguiu influenciar religiosidades 
de origens independentes de inspiração protestante tais como o pentecostalismo, o neo-pentecostalismo e o 
carismatismo. O Pietismo combinava o Luteranismo do tempo da reforma, enfatizando a piedade do indivíduo e 
uma vigorosa vida cristã.  O movimento de santidade enfatiza a experiência que capacita o crente a viver uma 
vida santa. A maioria das pessoas do movimento de santidade interpretam isso como viver uma vida livre do 
pecado intencional ou da prática do pecado. O objetivo é viver uma vida como Cristo, para serem conformes à 
imagem de Cristo e não do mundo.O avivalistas são mais claramente identificados pelos pentecostais modernos, 
os quais normalmente associam o movimento de santidade aos ideais pietistas de prática vigorosa da cristã e 
como sinal buscam uma nova revelação divina, que para os avivalistas impulssionariam a igreja a evangelização. 
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muito valorizados nos séculos XVIII e XIX. Vale ressaltar que esses movimentos se deram, 

não coincidentemente nas portas das fábricas, nos novos aglomerados urbanos e em pleno 

processo de transição; eles ocorreram no início e no auge da urbanização e industrialização, 

tanto da Inglaterra como no principal esteio do movimento pentecostal, que é a América do 

Norte, pela via dos Estados Unidos.  

 De acordo com Gary McGee, os principais nomes e movimentos que inspiraram o 

pentecostalismo foram John Wesley, Charles G. Finney, Dwight L. Moody, R. A. Torres, 

além de Edward Irving, irmãos Plymouth, A. B. Simpson e Benjamim Hardin Irwin (McGEE, 

1999, p. 11-18). 

Nos Estados Unidos, o berço o pentecostalismo moderno, sua explosão aconteceu em 

Topeka, no Kansas em 1901; convencido pelos estudos do livro de Atos dos Apóstolos 2: 4, 

além de ser influenciado por Irwin e Sandford, Charles Parham busca a segunda bênção, o 

falar em línguas17. O movimento de Topeka iria influenciar outro evento, que ficaria bem mais 

conhecido internacionalmente, o “Azuza Street” ou movimento da Rua Azuza, em Los 

Angeles, Califórnia, em 1906, liderado por William Seymour (McGEE, 1999, p. 18). 

 
 
 
Pentecostalismo - Tipologia 

 

A primeira onda, como é denominado na tipologia marítima dos movimentos 

pentecostais (FRESTON, 1993; CAMPOS, 1996), utilizada como tentativa de periodizar os 

movimentos de acordo com as características próprias de sua época, se desenvolve a partir de 

1910 (MENDONÇA, 1997) com a chegada de missionários independentes, influenciados pelo 

movimento de Topeka nos Estados Unidos da América.  

A primeira igreja foi fundada em Santo Antonio da Platina, Paraná, sob a 

denominação de Congregação Cristã no Brasil por Luigi Francescon, um presbiteriano de 

origem valdense e posteriormente entre a colônia de italianos em São Paulo (CAMPOS, 1996, 
                                                 
17 É importante compreender que para Charles Parham, o falar em línguas de modo extático, continha objetivos 
missionários, e o seu valor era, inicialmente, o de comunicar o evangelho a pessoas de outras culturas e que 
falavam em outros idiomas. Era um falar em outra língua, literalmente e culturalmente com a tentativa de 
evangelizar outras pessoas de línguas diferentes. Não se tratava de línguas de anjos ou desconhecidas, podemos 
definir esse fenômeno como xenolalia. Diferentemente de Willian Seymour que pregava e ensinava a glossolalia, 
ou seja, o falar em outras línguas completamente desconhecidas dos homens, uma categoria de língua dos anjos. 
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p. 79-84). Em 1911, em Belém do Pará, surgiu a Assembléia de Deus, por intermédio de dois 

pastores batistas suecos, Daniel Berger e Gunnar Vingren, enviados por meio da missão em 

Chicago nos Estados Unidos, contudo não possuíam o sustento financeiro continuo e 

necessário ao empreendimento, fato este que os tornariam autônomos em relação à missão 

norte-americana.  

A chegada do pentecostalismo no Brasil coincidiu com fatores que propiciam a sua 

expansão. O protestantismo missionário não havia logrado êxodo em sua tentativa de 

expansão no país, não tendo conseguido assimilar a cultura latina, que era herdeira de um 

catolicismo popular português (CAMPOS, 1996, p. 82), de religiões indígenas e africanas. 

Outro fator importante era que o catolicismo rústico de que fala Queiroz (1968), habituado 

com a falta de agentes oficiais da Igreja Católica, vivia dependente de experiências religiosas 

lideradas por leigos, de modo que se tornava impossível aos poucos vigários que a igreja 

católica possuía acompanharem a vida de todos os seus fiéis. 

Um dos fatos que representa esse “sagrado” não domesticado da religiosidade 

brasileira se dá pelo exemplo do primeiro padre convertido ao protestantismo no Brasil. O ex-

padre José Manoel da Conceição, também conhecido como “padre protestante” se converteu 

ao presbiterianismo, tendo em setembro de 1864, abandonado o sacerdócio (MENDONÇA, 

1995, p. 84) e em dezembro do ano de 1865 foi ordenado pastor pelo presbitério do Rio de 

Janeiro. Conceição se recusou a exercer o pastorado em igrejas locais urbanas (CAMPOS, 

1996, p. 83). Não se adequava às formalidades do ofício nos moldes presbiterianos, como 

preenchimento de relatórios de atividades pastorais e o envio delas ao presbitério dentro de 

prazos; outro fator importante, o qual Mendonça destaca, é que Conceição era um homem 

inquieto e melancólico, além de possuir intenso zelo religioso o qual provocava remorso por 

ter sido padre, por ter praticado e deixado praticar idolatria da hóstia e das imagens e de haver 

pastoreado almas para o erro (MENDONÇA, 1995, p. 86).  

O ex-padre, pastor presbiteriano, percorreu zonas rurais imensas pelo interior de São 

Paulo, “de sítio em sítio, casa em casa, de cidade em cidade” (MENDONÇA, 1995), viajando 

quase sempre a pé até chagar a exaustão, quando faleceu, em viagem missionária de São 

Paulo ao Rio de Janeiro, foi constatado ter sido vítima de cansaço, insolação e fraqueza 

(CAMPOS, 1996, p. 83). O ex-padre é um típico modelo do que se ampliaria com maior 
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intensidade cerca de meio século depois, uma religiosidade indomada, quase que não 

determinada por uma ação racional que a limite, o pentecostalismo. 

Leonildo Silveira Campos (1996) afirma que outro desajuste entre protestantismo de 

missão presbiteriana e a cultura brasileira é percebido no caso de Miguel Vieira Ribeiro, um 

homem rico e ilustre, influenciado pelo espiritismo e pelo positivismo (LÉONARD, 1988, 

p.42). Ribeiro se converteu ao presbiterianismo após experiência letárgica, um estado de 

transe por que passou dentro da igreja (CAMPOS, 1996, p. 83). Alguns anos mais tarde 

surgem conflitos entre Ribeiro e os missionários, Ribeiro, que já era presbítero da Igreja 

Presbiteriana, abandonou o presbiterianismo e fundou a própria igreja, a Igreja Evangélica 

Brasileira. A divisão ocorreu justamente pela questão da iluminação interior e diante da 

discussão sobre a possibilidade de receber novas revelações diretamente de Deus 

(LÉONARD, 1988, p. 45).  

Podemos afirmar que a cultura religiosa brasileira anseia pelo desenvolvimento de 

uma religião mais afetuosa e aberta à mística interior, uma religiosidade que possibilite maior 

abertura, seja mais dinâmica, menos formal e litúrgica, de experiência mais individual, 

contudo de manifestação mais livre e ampla possível, situando-se num tipo de sagrado 

indisciplinado. 

 

...distinguiremos dois fatores de retorno ao sagrado selvagem, um 
relacionado a certo enfraquecimento da instituição religiosa tradicional e o 
outro, à passagem de uma sociedade orgânica (para usar o jargão dos 
sociólogos) a uma sociedade anômica. O Brasil nos oferece excelentes 
exemplos desse duplo processo de regressão (BASTIDE, 2006, p. 257).  

 

Podemos comparar o pentecostalismo, genericamente, como uma manifestação 

selvagem de uma nova forma de sagrado, menos comedido e controlado. O próprio Estado 

brasileiro colabora com essa transformação.  Percebemos que da afirmação de Bastide, acerca 

dos fatores responsáveis pela irrupção desse tipo de sagrado, ou seja, o “enfraquecimento da 

instituição tradicional” e a “passagem da sociedade tradicional para sociedade anômica” 

(BASTIDE, 2006, p. 257), tiveram indiretamente a participação do próprio Estado, 

“protestantes, inclusive pentecostais são fator de modernização da sociedade brasileira” 

(FRESTON, 1993, p. 15). 
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A pulsão do moderno, cujos modelos inspiravam os progressistas da república, era um 

dos principais fatores que criaram um ambiente que favoreceu o enfraquecimento das 

estruturas tradicionais; sabendo-se que “o racionalismo iluminista solapava o princípio de 

autoridade, atingindo de modo direto o princípio de poder da Igreja” (MENDONÇA, 1990, p. 

62) e, por outro lado, o avanço da ciência criava situações inconvenientes para os dogmas e a 

ética, em questões que não se resolviam facilmente pelos métodos da escolástica.  

 A religião católica era uma via de tradição no Brasil, cujo espectro assombrava o 

homem moderno; acreditava-se que o Brasil precisava conceber uma religião nos moldes do 

novo Estado brasileiro. O catolicismo no Brasil foi responsabilizado durante muito tempo, 

pelos liberais políticos e positivistas, por ser uma das fontes responsáveis pela manutenção do 

status quo da sociedade, considerada por essa ala como arcaica e rural, sociedade colonialista 

e feudal, situação que era confirmada pela religião oficial. 

Esse processo de transição, discutido sob o aspecto político do surgimento do 

município de Franco da Rocha, será também um dos responsáveis pelo enfraquecimento da 

maior estrutura religiosa do Brasil, o catolicismo, que até o final do período do segundo 

Império brasileiro, o independente, era a religião oficial.  

Durante quase meio século as únicas formas de pentecostalismo conhecidas no Brasil 

foram as Igrejas Assembléia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. Até o final da década de 

40 e início da década de 50, do século passado, as igrejas pentecostais denominadas de 

clássicas (Assembléia de Deus e Congregação Cristã no Brasil) não demonstravam um vigor 

que fosse capaz de produzir crescimento e alterações suficientes no campo religioso nacional.  

No entanto, em meados da década de 50, surgiu uma segunda onda pentecostal 

(FRESTON, 1993), cuja ênfase no exercício de fé do fiel o ocupava na busca por resultados 

de curas divinas (MENDONÇA; VELÁSQUEZ, 1990), além de torná-lo mais autônomo em 

relação aos primeiros (BITTENCOURT, 2003), pois os grupos pentecostais que eram 

nascidos de uma religiosidade própria do contexto brasileiro, não ficaram sob a tutela da 

missão estrangeira, privilegiaram a cura divina e os milagres; se inseriram com maior 

facilidade nos veículos de comunicação de massa àquela época, ou seja, os canais de rádios18. 

                                                 
18 O pioneiro do uso de rádios na evangelização foi Manoel de Melo, fundador da Igreja O Brasil para Cristo. 
Nas décadas de 80 e 90 do século XX, veremos que a grande ferramenta de propagação de um terceiro 
desdobramento pentecostal será a televisão. Ver: Mariano. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo 
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De fato modificaram costumes oriundos do movimento pentecostal clássico, inovaram no 

culto e na liturgia, introduziram instrumentos musicais como guitarras, baterias e pandeiros 

nos cultos pentecostais, instrumentos esses abominados pelos pentecostais clássicos. O que se 

percebeu é que deram o impulso que faltava às igrejas pentecostais clássicas (MENDONÇA; 

VELÁSQUEZ, 1990).  

 

Os revolucionários procuram ler, nas mutações das sociedades, o discurso 
ininterrupto do Senhor da história. E, evidentemente, esses despertares que 
podem acabar em danças, esses messianismos que podem acabar em transes, 
esses pentecostalismos que inventam novas línguas extáticas não rompem 
totalmente com o passado; trata-se de uma descontinuidade continuada, mais 
do que de uma ruptura propriamente dita; já estamos, no entanto, com o 
advento de todos esses novos Deuses sonhados, muito próximos da busca 
pelo sagrado selvagem que, como veremos, vai hoje irromper bruscamente, 
depois de todos esses sagrados revoltados ou todos esses sagrados oníricos 
(BASTIDE, 2006, p. 264). 

 

Desse segundo movimento de igrejas pentecostais autônomas nascem as principais, 

cada qual com sua liturgia e doutrina, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja 

Pentecostal O Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor e a Casa da Bênção. Dessas, 

posteriormente começam as cisões no pentecostalismo brasileiro, se multiplicando de modo 

quase que incontável e fortalecendo sobremaneira certo denominacionalismo entre os próprios 

pentecostais. Como afirma Brandão, o pentecostalismo criou um cenário onde pequenas 

cismas foram capazes de criar e recriar igrejas e grupos emergentes (BRANDÃO, 2004). 

 

(...) nos últimos vinte anos o cenário pentecostal do universo cristão na 
América Latina tomou a forma de um aglomerado muito variado. Um 
multiforme cenário de criação e recriação contínua de igrejas, de ministérios, 
de grupos, e de congregações emergentes, quase sempre através de cismas de 
pequena escala (BRANDÃO, 2004, p. 270). 

 

Uma terceira onda do movimento torna os pentecostais no Brasil ainda mais 

dinâmicos, desenvolvendo um novo pentecostalismo brasileiro, mais sincrético e inserido na 

                                                                                                                                                         
no Brasil. 1999, p.43-44. Ver Tb: LIMA, J. H. Rádio, utopia e fé: as mudanças promovidas por Manoel de Mello 
no campo religioso brasileiro. www.metodista.br/eclesiocom. 
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matriz religiosa brasileira. As principais ferramentas de evangelização dessas igrejas são os 

meios de comunicação de massa, no entanto, diferentemente do segundo movimento, a ênfase 

é a televisão; a própria ferramenta de proclamação da mensagem realiza o papel do marketing 

institucional. Esse movimento, contrariamente aos anteriores, não procura desvalorizar o 

mundo e reprová-lo, antes se insere cada vez mais nele com o objetivo de tirar dele as 

melhores vantagens.  

As principais igrejas desse movimento são Igreja Nova Vida em Cristo, Igreja 

Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Comunidade Sara Nossa Terra e 

Apostólica Renascer em Cristo. As principais teologias desse grupo são a da prosperidade, 

triunfalismo, confissão positiva, guerra santa etc., inaugurando desse modo uma nova ética, 

ou seja, a do consumo religioso.  

 

A racionalização do sagrado no mundo moderno realizar-se-ia pela 
transformação das crenças em mercadorias a serem consumidas pelos 
adeptos que, volúveis, escolheriam os produtos segundo suas necessidades 
imediatas. A redução do fenômeno do trânsito religioso ao processo de 
mercantilização dos bens de salvação acabou por deixar na sombra os 
mecanismos particulares de ressignificação das crenças religiosas 
(ALMEIDA; MONTEIRO, 2001, p. 92). 

 

A terceira onda de grupos pentecostais age caracteristicamente como empresa num 

mercado de capital, foca o crescimento institucional no crescimento numérico e financeiro da 

classe média emergente do país e, dentro dessa mesma classe, busca os lucros e resultados da 

instituição e de seus líderes (MARIANO, 1999); por outro lado, os fieis buscam o sucesso 

pessoal mediante a intensa peregrinação em busca de resultados positivos. 

 

Mais do que qualquer outro domínio confessional do universo religioso no 
Brasil, o Pentecostalismo é bom para se pensar a trama complexa de 
alternativas, assim como de inovações e transformações. Nem mesmo o 
mundo profano dos negócios é tão capaz de transitar com tanta criatividade 
entre as alternativas de um franco e aberto mercado de bens simbólicos 
(BRANDÃO, 2004, p. 271). 
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É preciso observar que, pela tamanha complexidade do campo religioso brasileiro, tais 

metodologias podem não dar mais conta de explicar as igrejas, os movimentos e as suas 

dissidências que surgem na atualidade. Já se discute a possibilidade haver um 

transpentecostalismo (MORAES, 2008, p. 208), devido à intensa circulação de indivíduos 

entre as denominações religiosas, que, durante essa peregrinação realizada, “buscam o maior 

número de bens que satisfaçam suas necessidades, assim como sua sede de consumo” 

(BITUN, 2011, p. 24). 

 

A movimentação ocorre em direções precisas, dependendo das instituições 
envolvidas. Algumas trocam adeptos entre si, enquanto em outras são as 
crenças que circulam mais (ALMEIDA; MONTEIRO, 2001, p. 93).  

 

 É preciso ressaltar o valor que as tipologias tiveram como sinais auxiliares na 

observação do fenômeno pentecostal, contudo, compreendendo que essas já não conseguem 

apreender a totalidade do campo religioso brasileiro. No sentido desse estudo, toda tipologia 

constitui-se num esforço de analisar e observar o campo religioso pentecostal no Brasil 

(BITUN, 2011). Desse modo a pergunta que nos restará acerca da construção do campo 

religioso, em relação à classificação do pentecostalismo no Bairro do Mato Dentro em Franco 

da Rocha, será: que pentecostalismo é este? Busquemos um pouco de nosso fôlego em 

Bourdieu: 

 

O discurso profético tem maiores chances de surgir nos períodos de crise 
aberta envolvendo sociedades inteiras; ou então, apenas algumas classes, 
vale dizer, nos períodos em que as transformações econômicas ou 
morfológicas determinam, nesta ou naquela parte da sociedade, a dissolução, 
o enfraquecimento ou a obsolescência das tradições ou dos sistemas 
simbólicos que forneciam os princípios da visão do mundo e da orientação 
da vida. (BOURDIEU, 1998, p.73-74). 

 

Para isso passaremos a discutir a integração e a acomodação do pentecostalismo nesse 

contexto rural, o espaço que se constitui um último reduto do monopólio do sagrado, 

observando que o pentecostalismo servirá como um espelho dessa transição. Serão 

problematizados os elementos da religião e da vida cotidiana urbana, os quais são apropriados 

pelo pentecostalismo por intermédio de seu fundador e pela sociedade rural e que 
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posteriormente serão legitimados pela instituição do sagrado por meio do um novo habitus 

produzido pela religião, tal como observamos ainda sob o olhar de Bourdieu: 

 

(...) as diferentes instâncias religiosas, indivíduos ou instituições, podem 
lançar mão do capital religioso na concorrência pelo monopólio da gestão 
dos bens de salvação e do exercício legítimo do poder religioso enquanto 
poder de modificar em bases duradouras as representações e as práticas dos 
leigos, inculcando-lhes um habitus religioso (BOURDIEU, 1998, p. 57).  

 

Nesse desenvolvimento de um novo sagrado instituído, que concorre com o construído 

sobre o monopólio, percebemos que em sua instituição ele se apropria do próprio processo de 

secularização para legitimar o processo de transição nessa sociedade e quando se apropria, 

passa a reinterpretar doutrinas, costumes, idéias, ritos e símbolos, fazendo surgir daí a 

“crença”, como um valor internalizado pelo evangelista, de que evangelizar o outro, no caso 

do Mato Dentro, possa significar “evangelizá-lo melhor”.  
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CAPÍTULO III 

IGREJA PENTECOSTAL CHEGADA DE CRISTO E CURAS DIVINAS 
 

Que Pentecostalismo é esse? 

 

(...) regiões que se encontram em fase de transição possuem traços do 
catolicismo tradicional rural modificados pela influência da situação 
religiosa urbana, apresentando aspectos diversos e dando oportunidade ao 
desenvolvimento de outras religiões, principalmente as mediúnicas e o 
Pentecostalismo. (CAMARGO, 1973, p. 50). 

 

O pentecostalismo chega ao bairro do Mato Dentro no final do século XX, mais 

especificamente nas duas ultimas décadas19, entre os anos 80 e 90; primeiro através da 

Congregação Cristã no Brasil, no final da década de 80, e posteriormente com a Igreja 

Pentecostal Chegada de Cristo e Curas Divinas, ambas herdeiras do chamado pentecostalismo 

clássico. 

Entretanto, diferente da Igreja Congregação Cristã no Brasil20, a Chegada de Cristo 

nos parece mais adequada na descrição da transição rural-urbano no bairro Mato Dentro; em 

primeiro lugar, por apresentar um tipo específico de proselitismo, permitindo-nos a 

compreensão de uma religiosidade dinâmica tipicamente urbana num contexto rural; além 

disso, permite-nos caracterizá-la como produtora de auto-representação social de si mesmas, 

como sugere a noção de espelho. 

                                                 
19 De acordo com o cooperador responsável pela igreja na estrada Ettore Palma, Sr. Luiz Bitencourt, ela chega 
devido a mudança de pessoas convertidas à Igreja Congregação Cristãs no Brasil na região próxima ao centro do 
município de Franco da Rocha, e que passaram a residir na região rural, portanto, precisavam congregar, além de 
receber os novos conversos da região rural para se reunirem. Essa Igreja começou então a realizar suas reuniões 
numa casa, posteriormente se construiu a Igreja na Estrada do Mato Dentro altura do Km 12 (RELATÓRIO nº 
70, 2006/2007, p. 68). 
20 A Igreja Congregação Cristã no Brasil apresenta pouco identificação com uma práxis proselitista, em sua 
maioria, a membresia, e principalmente seus líderes acreditam que no momento da eleição o eleito reconhecerá a 
necessidade de servir a Cristo procurando se batizar e congregar numa Igreja Congregação Cristã no Brasil. 
Portanto, não realiza cultos de evangelização, nem se insere em meios de comunicação para divulgação da fé, 
não publica livros, encartes, livretos ou panfletos, não divulga a igreja ou os cultos, a não ser pelas informações 
na própria placa da denominação.  
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Figura 15  – Igreja Congregação Cristã No Brasil – Estrada Ettore Palma s/n° 

 

No espelho mágico de uma experiência liminar, a sociedade pode ver-se a si 
mesma a partir de múltiplos ângulos, experimentando, num estado de 
subjuntividade, com as formas alteradas do ser. (...) O espelho mágico dos 
rituais propicia uma poderosa experiência coletiva (DAWSEY, 2005, p. 165-
167). 
 

 

Essa igreja torna-se espelho de uma experiência liminar, possibilitando a sociedade 

rural do bairro do Mato Dentro de se enxergarem sob múltiplos aspectos, pois, ao quebrar o 

monopólio religioso, quebra-se o único espelho daquela sociedade, contudo, o estilhaçamento 

da religião produzirá uma pluriforme imagem de uma sociedade “caleidoscópica” (DAWSEY, 

2005. p. 167).   

 
Processos liminares de produção perdem poder na medida em que 
simultaneamente, geram e cedem espaço a múltiplos gêneros de 
entretenimento. As formas de expressão simbólica se dispersam, num 
movimento de diáspora, acompanhando a fragmentação das relações sociais. 
O espelho mágico dos rituais se parte. Em lugar de um espelhão mágico, 
poderíamos dizer, surge uma multiplicidade de fragmentos e estilhaços de 
espelhos, com efeitos caleidoscópicos, produzindo uma imensa variedade de 
cambiantes, irriquietas e luminosas imagens (DAWSEY, 2005, p. 167). 
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A Igreja Chegada de Cristo e Curas Divinas é fruto de um processo de fragmentação 

próprio da dinâmica do pentecostalismo. Fundada em 15 de agosto de 1970, essa igreja teve 

seu inicio no Jardim Brasil em São Paulo, demonstrando sua vocação essencialmente urbana, 

expandindo-se para as diversas regiões metropolitanas da Grande São Paulo, estabelecendo-se 

sempre em bairros próximos à região metropolitana, inserindo-se no bairro Mato Dentro em 

1997. 

 

 
Figura 16 – Igreja Pentecostal Chegada de Cristo e Curas Divinas 0 Estrada Ettore palma s/n° 

 

A fim de conseguirmos pensar os elementos da transição rural-urbana, 

protagonizaremos este pentecostalismo no contexto do bairro do Mato Dentro. Nesse sentido 

a noção de conversão e os discursos de legitimação, presentes na trajetória21 dos fundadores 

desta igreja, nos ajudam a compreender um conjunto de experiências comum à vida urbana, 

posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente, num mesmo espaço, sujeito a 

constantes transformações (BOURDIEU, 2006, p. 189). 

                                                 
21 Um conceito de Bourdieu que serviria para aprofundar futuras discussões acerca dessa temática seria o de 
“ilusão biográfica”. A missionária constrói essa trajetória do pastor fundador da Igreja Chegada de Cristo e 
Curas Divinas numa relação de cumplicidade, numa biografia que procura dispor lógica e ordenadamente os 
fatos com começo, meio e fim, com um propósito. A biografia serve simplesmente a um ponto de vista de 
história de vida, nunca é a completa relação de eventos que constroem a história do sujeito biografado, ela gera 
nesse caso, a sensação, conforme Bourdieu, de ilusão. 



87 
 

Conforme relatos, o pastor fundador dessa igreja foi José Santana da Silva, descrito 

pela missionária Ana Rita Batista da Luz22 como “homem simples”, consumido por sérias 

crises de angústia por causa de uma doença que molestava sua única filha, levando-a, 

inclusive, ao óbito. Ainda conforme a missionária Ana Rita23 o pastor José Santana da Silva 

teve uma origem religiosa no espiritismo, classificada por ela como de tipo “mesa branca”. 

Por conta de tais dramas pessoais, José Santana teria passado a frequentar uma Igreja 

Assembleia de Deus no bairro do Jardim Brasil em São Paulo, tendo sido evangelizado na 

época pelo irmão Edson (porteiro da igreja), que posteriormente o auxiliou na fundação da 

Igreja Chegada de Cristo, conforme relatos. 

Pensando acerca do processo de transição, podemos destacar a trajetória do pastor 

José Santana da Silva como sendo modos de experiências liminares dramática, que 

apresentam ruptura, crise e intensificação de uma crise, ação reparadora e um desfecho (que 

pode levar à harmonia ou cisão social) (DAWSEY, 2005, p. 165). 

  São esses “dramas” que são “enfrentados” e “representados”, num formato 

semelhante do que Dawsey comenta acerca da antropologia da experiência em Turner, em que 

ritos de passagens, assim como dramas sociais, evocam uma forma estética, tal como as 

encontradas nas tragédias entre os gregos (DAWSEY, 2005, p. 164). Essa tal forma estética é 

percebida e reproduzida nos relatos que os auxiliares contam acerca da trajetória do pastor 

José Santana da Silva, ao legitimar a fundação de sua nova igreja, cujo nome está relacionado 

à perda de sua única filha, ou seja, pela impossibilidade de curá-la. Nesse sentido, percebemos 

uma experiência “que irrompe em tempos e espaços liminares” que pode ser experiência 

fundante (DAWSEY, 2005).  

                                                 
22 Atualmente com 67 anos de idade, afirma que é evangélica pentecostal desde 1977, tendo sido batizada nesse 
mesmo ano na Igreja Assembleia de Deus em Taboão da Serra, em São Paulo. No ano de 1978, Ana Rita Batista 
da Luz mudou-se para Franco da Rocha, passando a frequentar por alguns meses a Igreja Assembleia de Deus. 
Contudo, em 1979, chegou a cidade de Francisco Morato a Igreja Pentecostal Chegada de Cristo e Curas 
Divinas; neste momento a irmã Rita, como é popularmente chamada, já reconhecida por suas orações de 
revelação, passou a frequentar essa nova Igreja, deixando de participar da Assembleia de Deus e é justamente lá 
que seu marido também se converte ao pentecostalismo nessa mudança de denominação. A missionária Ana Rita 
permaneceu na Igreja Pentecostal Chegada de Cristo e Curas Divinas até o ano de 2004, data do falecimento de 
seu marido, o pastor Josias da Luz. (Segundo afirma, com o falecimento do pastor (seu marido) surgiram 
“crises” administrativas, das quais evitou dar detalhes, mas que a motivaram afastar-se dessa igreja, auxiliando 
outro obreiro a fundar uma segunda denominação na região, a Assembléia de Deus ministério Curas Divinas. 
23 Nesse momento da entrevista, Ana Rita se emocionou afirmando que a história do pastor José Santana era 
uma das mais lindas histórias de conversão que ela já havia conhecido. 
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Desse modo, podemos apreender a trajetória de tais atores sociais, como experiências 

que se irrompem como crises intensificadas e que exigem uma ação reparadora e uma busca 

por desfecho que leve à harmonia social, mesmo que às vezes não possa ser alcançada. 

Dramas sociais propiciam experiências primárias. Fenômenos reprimidos ou suprimidos vêm 

à superfície. (DAWSEY, 2005, p. 165). 

Com o falecimento de seu líder, pastor José Santana da Silva, em 1983, a igreja foi 

assumida pelo pastor Edson (o ex-porteiro que o havia evangelizado), que, em 1987, passou a 

dar autonomia a igrejas filiais, as quais passaram a ser denominadas de Igreja Pentecostal 

Chegada de Cristo Independente, configurando logo a seguir conflitos em torno dos novos 

líderes. Esse é o caso em que se constitui a filial da Cidade de Francisco Morato, sob a 

direção do pastor Josias Benedito, o qual recebe a Igreja Pentecostal Chegada de Cristo do 

pastor Edson e a separa de sua matriz. 

Nesse período, a Igreja Chegada de Cristo se fragmenta em duas instituições 

juridicamente distintas, a saber: Igreja Pentecostal Chegada de Cristo Independente, liderada 

pelo pastor Edson, e a Igreja Pentecostal Chegada de Cristo e Curas Divinas, liderada pelo 

pastor José Santana da Silva (sobrinho), objeto de nossa investigação, por meio de sua filial 

no Mato Dentro. 

Quanto à sua inserção no bairro do Mato Dentro, esta se deu por intermédio do pastor 

Jurandir Souza Rocha24, cuja trajetória legitimaria a extensão de uma filial nesse contexto 

rural da cidade de Franco da Rocha, implantando-a no ano de 1997.  

Ao buscar construir uma igreja num contexto pobre e distante dos propósitos 

evangelísticos oficiais de sua igreja, o pastor Jurandir afirma não ter contado com apoio 

financeiro de sua mantenedora, apenas com a autorização verbal, sendo ele mesmo articulador 

junto aos seus superiores que o autorizaram a fundar essa filial no bairro do Mato Dentro. 
                                                 
24 Jurandir Souza Rocha é convertido e ordenado ao ofício de pastor pela mesma Igreja. Freqüentava os cultos e 
auxiliava nas atividades administrativas da Igreja Chegada de Cristo na sede dessa região, no bairro da Vila Bela, 
em Franco da Rocha, até o ano de 1997. Nesse período, em acordos com a sua liderança, deixou suas atividades 
na Igreja sede para fundar a Igreja no bairro do Mato Dentro. Alcançando os meios necessários construiu um 
templo na região do Mato Dentro; no ano de 2004, após o falecimento do pastor Josias da Luz, responsável pelas 
Igrejas Chegada de Cristo filiais em Franco da Rocha, percebeu-se um fluxo de saída de leigos e obreiros da 
Igreja Chegada de Cristo, incluindo o pastor Jurandir Souza Rocha. Contudo, o pastor Jurandir continua com os 
ideais de evangelizar o bairro do Mato Dentro, fundando lá um novo “ministério”, no ano de 2004, a “Igreja 
Pentecostal Vencendo com Jesus”, na qual ele permanece atualmente. De modo que a nossa análise da Igreja 
Pentecostal Chegada de Cristo e Curas Divinas corresponde e se limita ao período de sua implantação em 1997 e 
sua acomodação, durante os anos seguintes até 2004; estando ela já consolidada, permaneceu sob a sua direção 
outro obreiro, o pastor Joaquim de Oliveira.  
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Nesse sentido, podemos pensar o discurso que motiva o empreendimento como uma 

espécie de reatualização da cosmogonia (ELIADE, 2001, p. 74), sem se dar conta de que se 

tornaram formas de solução às crises do meio rural, respostas produzidas pelos próprios 

centros urbanos, isto é, pensamos nos discursos do pastor Jurandir como uma reatualização 

da realidade do sujeito inserido nessa realidade. Trata-se de uma fase reparadora do drama 

social vivido na região do Mato Dentro e surge “de fontes liminares, imagens e criaturas 

ctônicas25 irrompem com poderes de cura para revitalizar tecidos sociais” (DAWSEY, 2005, 

p. 166). 

Visto sob outra perspectiva trata-se de uma “busca para recuperar algo da experiência 

do numinoso”, ou seja, a forma estética do teatro inerente à própria vida sociocultural 

(TURNER, 2005). 

O pastor Jurandir empreendeu diversos esforços na construção de sua igreja nessa 

região rural; inclusive pastoreou durante alguns anos duas igrejas ao mesmo tempo, uma num 

bairro próximo ao centro da cidade e a outra no bairro do Mato Dentro. Nesse caso, o pastor 

Jurandir apresenta-se atuando em dois papéis característicos de uma transição (pastor no 

campo x pastor na cidade), possibilitando-nos considerar que “o ator muitas vezes incute na 

platéia a crença de estar relacionado com ela de um modo mais ideal do que o que ocorre na 

realidade” (GOFFMAN, 1975, p. 51). 

Todo o esforço do pastor Jurandir pode ser concebido como um discurso de 

legitimação visando a “integração e plausibilidade” (BERGER; LUCKMANN, 2011, p. 123), 

cujo propósito será o de conquistar apoio e meios financeiros para erigir a primeira Igreja 

Pentecostal nesse contexto quase isolado da cidade. Normalmente esse tipo de esforço 

também pode indicar o valor que o rito de construção de um templo possui, tanto subjetiva 

como objetivamente. 

Muito embora a perspectiva de Eliade se apresente distante de Berger, Turner e 

Goffman, considero-o relevante quanto ao valor do ritual da construção da igreja; no discurso 

do pastor Jurandir, o nascimento da igreja não representa somente o nascimento de uma filial, 

mas de uma espécie de “reino de Deus” numa região “desolada” e “abandonada”, conforme 

                                                 
25 Ctônico (de grego χθόνιος – “chthonios”, em, sob ou debaixo da terra), normalmente designa divindades ou 
espíritos do submundo, especialmente em relação à religião grega. Um termo usado para descrever um deus ou 
deusa da terra ou do submundo. Também se estendeu para significar a força divina criadora. 
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afirma: “Deus me enviou para auxiliar esse povo...” ou “... ao evangelizarmos este bairro não 

podemos vir até aqui de mãos vazias...”. Nesse sentido, trata-se de uma criação de um novo 

mundo em sua perspectiva, conforme Eliade.  

 

Os rituais de construção repetem o ato primordial da construção 
cosmogônica. O sacrifício praticado na construção de uma casa, igreja, ou 
ponte, é simplesmente a imitação, no plano humano, do sacrifício realizado 
in illo tempore, para dar nascimento ao mundo (ELIADE, 1992, p. 34) 

 

O pastor Jurandir afirma que, inicialmente, não pensava em evangelizar o bairro do 

Mato Dentro. Entretanto, em 1997, afirma ter tido uma “visão” onde contemplava muitas 

ovelhas pastando em pastos bem verdes, interpretando-as como sendo sítios e fazendas no 

Estado de Minas Gerais, local que antes já conhecia.  

Conforme a missionária Ana Rita, a fundação da Igreja Pentecostal Chegada de Cristo 

e Curas Divinas no Bairro do Mato Dentro nunca foi um propósito institucional, isto é, da 

liderança da igreja da cidade, mas um “capricho” e “paixão pessoal do pastor Jurandir”, como 

podemos observar por meio de categorias nativas presentes nos discursos. Nesse caso 

“algumas experiências formativas são altamente pessoais, outras são partilhadas com grupos 

aos quais pertencemos por nascimento ou escolha” (TURNER, 2005, p. 179). 

Por outro lado, poderemos perceber nos discursos religiosos de fundação da realidade, 

os meios para “instalar-se na própria fonte de uma realidade primordial, quando o mundo 

estava in status nascendi” (ELIADE, 2001, p. 72). No caso da região rural do Mato Dentro 

essa realidade se objetiva no estado de nascimento da religião pentecostal cuja atuação o 

pastor Jurandir legitima.  

Passados alguns meses do sonho que afirma ter recebido, o pastor Jurandir, ao realizar 

uma visita a uma senhora enferma dessa região, reconheceu por semelhança o local do sonho, 

interpretando-o como sendo o bairro do Mato Dentro e não mais como pensava, ser alguma 

cidade de Minas Gerais.  

Com base nessa interpretação, afirma ter tido a certeza de que deveria fundar uma 

Igreja nessa região, articulando o processo de legitimação de instalação da igreja. Assim como 

Bastide, ao interpretar o sonho que consagra o feiticeiro e o xamã como legitimadores de um 

discurso, afirmando que “o sonho nunca é apenas sonhado, ele é interpretado no despertar, e 
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interpretado mediante a cultura do grupo do sonhador” (BASTIDE, 2006, p. 128), penso o 

discurso do pastor nesse contexto.  

Acerca da manifestação dos sonhos e de suas interpretações pelo pastor Jurandir, 

observemos que o sagrado não domesticado não é um surto de loucura, mas entendido como 

um “chamado divino” (BASTIDE, 2006, p. 255), de modo que o pastor Jurandir, 

interpretando, cristaliza todo o seu discurso de construção da igreja num contexto rural, o qual 

nada mais é do que um sagrado que está fugindo da domesticação produzida pelas rédeas de 

uma denominação essencialmente urbana, é a completa erupção do sagrado selvagem. De 

modo que a tentativa do pastor Jurandir de integrar sua própria igreja pentecostal num 

contexto não original ao de sua vocação, se percebe como “os movimentos de reforma, as 

heresias, os messianismos e os milenarismos”, são expressões sociais do desejo “de volta a 

um passado vibrante e efervescente de ‘deuses sonhados’. Daí, todos esses delírios místicos 

que, de vez em quando, abalam o equilíbrio das igrejas” (MENDONÇA, 2004, p. 32). 

O sonho passa a ser mais do que o mito, ele é a resposta mítica para situações novas. 

“Esses novos elementos irão se inserir, graças ao consenso social, dentro do mito” 

(BASTIDE, 2006, p. 133); é o mito se referindo sempre a uma ‘criação’, “contando como 

algo veio à existência, ou como um padrão de comportamento, uma instituição, uma maneira 

de trabalhar foram estabelecidos” (ELIADE, 2010, p. 22). Assim em 1997 se realiza o 

primeiro culto da Igreja Pentecostal Chegada de Cristo e Curas Divinas naquele bairro, o qual 

foi seguido de muitos outros até a aquisição de uma propriedade e construção de um pequeno 

templo na principal via de acesso ao local, a Estrada Ettore de Palma ou Estrada do Mato 

Dentro. 

A Igreja Pentecostal no bairro do Mato Dentro seguirá uma marca conversionista e 

moralista, características do pentecostalismo clássico, fato este que me exigiu atenção, pois 

em conversas informais que realizei com membros dessa igreja no bairro, fui percebendo o 

modo como os fiéis compreendiam o sentido de conversão.   

A maior parte dessas pessoas afirmou ter pertencido ao catolicismo, e que 

posteriormente foram convertidas à religião pentecostal. Sempre afirmavam que possuíram 

algum tipo de vício mundano em sua vida e que agora não mais os possuíam; geralmente 

afirmavam alguma coisa da cultura local e da religião católica e logo a negavam com a 
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doutrina pentecostal, bem como Willems também observou na cidade de Cunha: “Os 

vendeiros protestantes não vendem álcool e não se realizam bailes” (WILLEMS, 1947, p. 69). 

Velásquez comenta a respeito desse tipo de conversão que se trata de uma forma de 

negação de sua cultura e dos valores do mundo católico onde vive. A origem de tal fato pode 

ser percebida na herança da mensagem missionária etnocêntrica que o nativo recebe. O 

puritanismo de origem inglesa, disseminado nos Estados Unidos da América, “acreditava que 

o anúncio da salvação e a recepção da salvação ligavam-se a uma cultura e uma visão de 

mundo específico” (VELÁSQUES, 1990, p. 214). Esse era o entendimento norte-americano 

de adesão à fé, como adesão a um processo político específico. 

Por isso, em relatos, um fiel de uma igreja pentecostal clássica, o Sr. Luiz Bitencourt, 

cooperador da Igreja Congregação Cristã no Brasil no Mato Dentro, fez questão de me 

informar que, antes de ser crente, gastava o seu dinheiro no jogo e no bar bebendo cachaça, 

mas que agora estava “liberto em Cristo”, o que me fez compreender que a noção de 

libertação perpassa a noção de “pureza”, isso com relação aos vícios de natureza social e os 

que são produzidos pelo lazer.  

Da mesma forma, um obreiro da Igreja Pentecostal Chegada de Cristo do bairro do 

Mato Dentro, Antonio Mota, dono de uma pequena venda que comercializava gêneros 

alimentícios, ração para animais e uma diversidade de produtos em pequena escala, também 

fez questão de afirmar que em seu estabelecimento não se vendiam bebida alcoólica ou 

cigarros, pois, de acordo com o diácono, é o propósito de Deus que ele não comercialize essas 

coisas; também afirmava ser liberto desses vícios.  

O etnocentrismo é muito presente nas missões protestantes que vinham de terras 

estrangeiras e fazia com que os missionários que aqui pregavam ensinassem não apenas sua 

religião, mas os valores culturais e morais de suas terras, os quais consideravam superiores 

aos desta cultura (VELASQUES, 1990, p. 214). 

Diante dos fatos já relatados percebemos uma sociedade em movimento de 

afastamento de um modelo religioso de um município cuja herança cultural e histórica é 

transformada devido à crescente urbanização de seu espaço e que, entre as diversas 

transformações que essa sociedade vem sofrendo, encontra-se pontualmente a mais 

importante temática para esse trabalho, a religiosa. Esse é o principal propulsor e reflexo 

dessa transformação nos contextos rurais do município, de modo específico o 
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pentecostalismo. Uma espécie de trama complexa que quase sempre propõe “inovações e 

transformações” (BRANDÃO, 2004), de modo que esses elementos nos possibilitam pensar a 

sociedade.  

 

Pentecostalismo no Bairro do Mato Dentro – Criação e Recriação 

 

O pastor da Igreja Pentecostal que procura se integrar e se acomodar ao contexto rural 

de nosso estudo é urbano. Quando carrega consigo a instituição e o nome da “Igreja Chegada 

de Cristo e Curas Divinas”, pela expressão do próprio nome da denominação, carrega o 

caráter de um discurso pentecostal, messiânico e escatológico, de atuação proselitista 

fortemente concentrada na teologia da atualidade dos dons pentecostais, principalmente o de 

curas divinas. 

Com características comuns ao chamado pentecostalismo clássico, inclusive por sua 

teologia, por enfatizar a atualidade dos dons espirituais, milagres e cura divina, incentivam e 

valorizam o leigo no desempenho do ministério; possuem uma visão maniqueísta do mundo, 

negam fortemente o mundo em que vivem, caracterizando-o como mau em contraposição ao 

céu; exaltam a vinda de Cristo como remédio às mazelas produzidas na vida do crente neste 

mundo, são, de certo modo, os universos sociais e simbólicos que estão “se recriando a partir 

de elementos do caos” (DAWSEY, 2005, p. 165). Além disso, essa igreja possui um sistema 

de governo misto entre o modelo Episcopal e Congregacional26.  

O rigor ascético e moralista a alinha ao pentecostalismo clássico e a coloca como um 

ramo desse mesmo segmento. E, ao mesmo tempo se apropria de elementos que constituem o 

pentecostalismo de segunda onda, ou seja, cura divina.  

Igrejas com as características semelhantes a esta do Mato Dentro, Mendonça 

denomina de “empresa ou agências de cura divina” e as suas ações como “balcão de bens 

religiosos” (MENDONÇA, 1990, p. 260). Salvação e cura física, para Mendonça, se 

                                                 
26 Episcopal e Congregacional são formas de governo de uma igreja. O Governo Episcopal é centralizado na 
figura de um dirigente, responsável pelas decisões e destinos da igreja, mas que possui um grupo de subalternos, 
uma espécie de Colégio Episcopal, responsáveis pela administração da gestão do sistema .O sistema de governo 
Congregacional é aquele em que a Igreja se reúne em Assembléias, para tratar de questões surgidas no seu dia-a-
dia e tomar decisões relacionadas ao desenvolvimento. 
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confundem nesse processo, geralmente se buscam nessas igrejas as curas, a expulsão de 

demônios, gerando assim, palco de enfrentamentos entre o santo e o profano, os benzimentos 

ou a unção são geralmente administrados sob algum preço; não existe fidelização para com a 

instituição, o fiel vem, paga o que pede no cumprimento dos seus votos e, recebe a “bênção” 

que pediu, pode automaticamente se desligar da instituição ou recorrer a alguma outra solução 

através da migração religiosa.  

Contudo, não penso ser apropriado enquadrá-la como agência de cura divina como o 

faz Mendonça (MENDONÇA, 1990; 1997); de modo que ao se apropriar desses novos 

elementos, esse pentecostalismo não se transforma completamente em pentecostalismo de 

curas divinas, não chega a dar ênfase primordialmente ao mercado da mensagem da cura e, 

além disso, busca também a salvação e fidelização do fiel à instituição, objetivos que as 

igrejas de cura divina não buscam atingir, desse modo se distinguindo do tipo de 

pentecostalismo de curas divinas formulado por Mendonça (1997).  

Além dessas questões o pentecostalismo da Igreja Chegada de Cristo também não 

desaprova, como as características da terceira onda (FRESTON, 1993), tais como 

prosperidade e libertação da possessão (MARIANO, 2005). 

O objetivo da evangelização, conforme afirma o próprio fundador da Igreja 

Pentecostal Chegada de Cristo e Curas Divinas nesse bairro, não se deu de maneira 

premeditada e estudada. De acordo com o pastor Jurandir, não foi por propósito oficial da 

instituição, nem como pelo interesse de sua expansão, antes foi objeto de seu interesse 

pessoal, que, de acordo com o pastor Jurandir, foi enviado por Deus. Há ainda aqueles que 

afirmam que há “o ponto de vista popular de que o indivíduo faz sua representação e dá seu 

espetáculo para benefício de outros” (GOFFMAN, 1975, p. 25). 

De outra perspectiva “a legitimação justifica a ordem institucional outorgando 

validade cognoscitiva a seus significados objetivados” (BERGER; LUCKMANN, 2011, p. 

124), fato esse observado nas palavras do próprio fundador. O pastor Jurandir justifica com 

expressões, tais como: “o Senhor me revelou”, “sonhei”, “a visão que tive”, “a visita que fiz à 

senhora doente”; tudo isso revela de fato o porquê de as coisas terem ocorrido ou de deverem 

ter ocorrido de tal modo, ou seja, por que os objetivos, mesmo que calcados em revelação 

divina, produzem a devida sustentabilidade do fato, mesmo relacionados às suas aspirações 

particulares, tornando-se mais tarde institucionalizadas e não o inverso. A experiência 



95 
 

individual recorre e encontra na “experiência social -, fontes de forma estética, incluindo o 

drama de palco” (TURNER, 2005, p. 184). Ainda de acordo com o pensamento de Victor 

Turner as estruturas de experiência grupal são copiadas, desmembradas, rememoradas, 

remodeladas e, de viva voz ou não, tornadas significativas, mesmo quando tudo esteja 

acontecendo em culturas declinantes (TURNER, 2005), como no caso do bairro do Mato 

Dentro. 

Esses fatos nos colocam numa situação de complexidade diante das classificações e 

tipologias, fato esse que configura a certeza do caminho que percorremos até este momento, 

em que percebemos que a religião em regiões afetadas pela transição, são constructos dessa 

mesma transição e ao mesmo tempo afetam a transição rural-urbana, tornando-se também 

frutos dessa transformação. 

Tais questões explicam as concessões que a Igreja Chegada de Cristo e Curas Divinas 

faz às diferentes formas do pentecostalismo (clássico e moderno, quero dizer primeira e 

terceira onda). Esse pentecostalismo se molda ao fenômeno da concorrência e disputa das 

instituições e atores do campo religioso da região rural, lócus onde concorrência e disputa 

pelo fiel, oferta e demanda, ditam o formato sob o qual a Igreja Pentecostal Chegada de Cristo 

e Curas Divinas se apresenta como uma nova opção nesse mercado de bens simbólicos dessa 

região, dando forças àqueles indivíduos, no caso do pastor Jurandir ou mesmo das 

instituições, no caso do pentecostalismo, em regiões onde o espelho começa a revelar a “anti-

estrutura” (TURNER apud DAWSEY, 2005, p. 166). 

 

Sociedades industrializadas produzem o que poderíamos chamar de um 
descentramento e fragmentação da atividade de recriação de universos 
simbólicos. Como instância complementar ao trabalho, surge a esfera do 
lazer – que não deixa de se constituir como um setor do mercado 
(DAWSEY, 2005, p. 167). 

 

A Igreja Pentecostal Chegada de Cristo chega ao bairro do Mato Dentro por motivos 

implícitos ao nome da instituição. Na descrição de seus fundadores, Chegada de Cristo e 

Curas Divinas se caracteriza por revelações formais de caráter messiânico e conversionista 

dos que queriam anunciar o Reino de Deus aos excluídos dele; no entanto, também tem um 

caráter assistencialista, oferecendo alívio para as mazelas físicas, sociais e espirituais do povo 
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dessa região; é uma busca por uma transformação “política e social deste mundo” (WEBER, 

2004, p. 351).  

A Igreja Pentecostal Chegada de Cristo quando chega nessa região afastada promove 

uma catarse dos sofrimentos enfrentados por esse homem do campo; acompanhando o 

pensamento weberiano seria uma preocupação da busca da salvação com atitudes ligadas ao 

aqui e agora (WEBER, 1979, p. 321). A igreja, por meio de seus líderes, realizou doações de 

roupas, ofereceu trabalho, inclusive através de trocas de serviços e até mesmo incentivo para 

busca de emprego formal na região central da cidade, promovendo dessa maneira um novo 

conceito de trabalho e de sustento nessa cultura rural.  

A primeira promoção do caráter social da instituição se deu por intermédio de doações 

de cestas básicas às pessoas mais “pobres” ou “miseráveis”, que não tinham condições de 

trabalho nem meio algum de promover o seu próprio sustento. Como acentua Lídice Ribeiro 

em seu trabalho acerca do protestantismo num contexto rural, “O evangelho chegou ao meio 

rural brasileiro como uma proposta alternativa plausível tanto no plano das crenças como no 

das condições de existência” (RIBEIRO, 2009, p. 197). 

Outro exemplo de “melhorias” no discurso do pastor Jurandir, realizadas junto àquela 

região as quais foram em parte motivadas pela liderança do pastor da comunidade e de seus 

questionamentos junto às empresas e órgãos públicos, são a extensão de rede de água para a 

principal via de acesso à comunidade e de energia elétrica, além de instalação de telefone 

público. Podemos pensar que, num contexto de transição, os papéis não são tão rígidos e o 

pastor Jurandir começa a ocupar o papel que anteriormente cabia ao padre exercer na 

comunidade por meio da religião que antes exercia o monopólio ou mesmo de um líder 

comunitário. 

  É um processo de fusão do tempo sobre o espaço numa apropriação do urbano sobre 

o rural, fazendo surgir uma ação consciente da interpenetração dos saberes, própria dos ritos 

de passagem, conforme Dawsey, a qual “requer a transformação do estranhamento em 

familiar, e, ao mesmo tempo, um movimento inverso capaz de provocar, em relação ao 

familiar, um efeito de estranhamento” (DAWSEY, 2005, p. 172). Isto ocorre, uma vez que o 

evangelista dessa instituição é oriundo do contexto urbano, produzindo respostas para as 

dificuldades do contexto rural a partir da leitura que fez do contexto anterior, facilitando a 

entrada do indivíduo no mercado de trabalho nas regiões urbanas da cidade. 
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Segundo Max Weber, “a criação de um poder carismático [...] constitui 
sempre o produto de situações exteriores inauditas” ou de uma “excitação 
comum a um grupo de homens, suscitada por alguma coisa extraordinária”. 
Também Marcel Mauss observou: “fomes e guerras suscitam profetas, 
heresias: contatos violentos influem sobre a própria repartição da população 
e sua natureza, mestiçagens de sociedades inteiras (é o caso da colonização) 
fazem surgir forçosamente novas idéias e novas tradições (...) (BOURDIEU, 
1998, p.73-74). 

 

Dentre as melhorias mediadas pela igreja, encontram-se aquelas que dependiam de 

atuação do poder público, as quais não chegavam como benefícios àquela sociedade. As 

reuniões, o reconhecimento dos fiéis na figura do Pastor, como um líder comunitário desse 

ethos cristão, propiciaram um espírito de reivindicação das questões relacionadas às mazelas 

dessa comunidade. Tais fatos são formas expressivas que germinaram após a revolução 

industrial (DAWSEY, 2005), capazes de movimentar os elementos do universo social e 

simbólico. 

Mais uma vez o espelho da sociedade do Mato Dentro se revela na anti-estrutura 

dessa sociedade apresentando-se num contexto de liminaridade, ou seja, na idéia de que um 

senso de harmonia com o universo se evidencia e o planeta inteiro é sentido como uma 

communitas, “a qual deve ser conquistada para ser consumada”, isto é claro depois de lidar 

com conflitos e desarmonias (TURNER, 2005, p. 185). Como resultado, o processo será de 

racionalização do carisma na ação sacerdotal e sua posterior rotinização à instituição 

(WEBER, 2004), além da identificação institucional focada no interesse de atender às 

demandas dos leigos e na luta contra os concorrentes inseridos nesse contexto rural 

(BOURDIEU, 2001). 

 

Rito e culto na Igreja Pentecostal Chegada de Cristo e Curas Divinas 

 

O agrupamento religioso e a condição social de existência se fazem presente no culto. 

O culto é uma manifestação externa da experiência religiosa, sendo um objeto de análise, de 

tal modo que no culto passam a ser reproduzidos os “discursos teológicos, os símbolos, os 
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sacramentos e as diversas formas de expressão prática da vida religiosa como cânticos, 

orações, intercessões e unções” (DOLGHIE, 2009, p. 238). 

O culto na Igreja Pentecostal Chegada de Cristo Curas Divinas é semelhante ao das 

Assembléias de Deus, contendo sutis alterações na ênfase à cura física. Ao final dos cultos o 

pastor convida as pessoas enfermas à se dirigir à frente do púlpito, a fim de receberem a 

unção com o óleo.  

Esse ato aparenta ter grande valor simbólico na comunidade, haja vista que quase 

grande parte da igreja faz fila para receber essa unção, uma espécie de “estetização culto” 

(DOLGUIE, 2009, p. 256), um ato talvez comum às sociedades contemporâneas, constitui 

uma idéia da “sociedade do espetáculo”. E, uma clara tentativa de substituição da realidade 

das “possessões”, isto quer dizer falta de saúde física, problemas financeiros etc., pela 

imagem que diminui ou mesmo anula a realidade, dissolvendo-a no espetáculo que é dado ao 

drama social mediado pelo símbolo do óleo. 

Também são relevantes nos cultos os diversos corinhos oriundos de outras igrejas 

pentecostais, como “Deus é Amor” e “O Brasil para Cristo”. Os corinhos em suas linhas 

exaltam a fé entre os crentes. Expressões como: “aperte a mão de seu irmão e cante esta 

canção...” ou “não importa a igreja que tu és, se aos pés do calvário tu estás, se o teu coração é 

igual ao meu, dai-me as mãos e meu irmão serás...”, normalmente revelam o tipo de 

comunhão e fidelidade exigido pela nova instituição e estimulado entre os participantes. 

Weber afirma que o sacerdócio é incumbido da tarefa de determinar a nova doutrina 

defendida (WEBER, 2004, p. 314), desse modo compreendemos que  o caráter hibrido do 

culto pentecostal no Bairro do Mato Dentro visa determinar a nova doutrina que se 

institucionaliza, opera como uma instância de reprodução simbólica do campo da produção 

erudita (BOURDIEU, 2001, p. 117), no caso específico do pastor Jurandir é o domínio das 

expressões corporais, música, teatro e canto (BOURDIEU, p. 116). 

Algumas características da hinologia observadas durante a pesquisa podem ser 

descritas, com base em uma análise limitada, em seu principal instrumento oficial de 

hinologia, que é a Harpa Cristã, outra marca desse hibridismo, pois se trata de um hinário 

oficial das Igrejas Evangélicas Assembléias de Deus. Verifica-se uma forte ênfase no 

messianismo de Jesus, visão negativa da vida e do mundo, caráter exortativo e incentivador 
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do evangelismo frente às dificuldades, ênfase na parousia, ou seja, na volta pessoal de Cristo 

como meio de libertação dos sofrimentos existenciais do povo de Deus.  

Um exemplo dessa teologia disseminada por intermédio de sua hinologia é 

apresentada em alguns dos cânticos da Harpa Cristã. Vejamos:  

 

No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu 
Rei!”(...) “Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando 
aleluias ao meu Rei!”Este mundo não deseja tão bondoso Salvador. Não 
querendo agradecer Seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da 
Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei! (...) (Harpa Cristã, 2006, hino 03). 

 

Percebe-se claramente nesse hino o contraste entre a vida em Jesus Cristo e a vida 

paralela no mundo terreno, enfatiza-se uma vida totalmente cristã vivida de modo 

intramundano, alimentada pela esperança da parousia, produzindo uma dicotomia em sua 

relação com o mundo e com Deus. “A música é um sistema simbólico que não apenas 

codifica a cultura, mas que também participa efetivamente na sua transformação” (MELLO, 

1999). 

Observemos outro exemplo da Harpa Cristã:  

 

Eu confio firmemente, que no céu vou descansar [...] Que prazer celeste 
sente a minh’alma em pensar, na glória que no céu eu vou gozar! [...] No céu 
vou ver o cordeiro, que por mim quis expirar, [...] De Jesus, o rosto santo, no 
céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia! [...], Quando for 
ao céu chegado e a glória alcançar por ter Cristo ao meu lado, Aleluia! [...] 
(Harpa Cristã, 2006, hino 242). 

 

Esse segundo hino, que também é um dos mais cantados na igreja, representa 

objetivamente aquilo que a comunidade canta como esperança escatológica. Não é possível 

alcançar o descanso neste mundo e toda esperança do cristão é projetada para o futuro 

escatológico com Jesus Cristo, no céu. 

Embora esse fator torne evidente que a hinologia reforça as doutrinas mais exploradas 

nas pregações, não havendo uma relação linear histórica quanto às seleções litúrgicas dos 
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cantos empregados no culto, tudo parece acontecer de acordo como o culto vai se 

desenvolvendo, no entanto sem se distanciar da teologia da cura física e espiritual, do apelo à 

salvação, da libertação do sofrimento neste mundo (principalmente das mazelas do mundo 

rural) e de um possível encontro (libertador desse sofrimento) com Jesus Cristo no céu. 

O culto é permeado por forte cobrança de uma vida ascética e piedosa; as atividades de 

orações são quase diárias, além das idas semanais de grupos determinados pelo pastor ao 

“monte”, isto é, dentro de uma mata fechada, como chamam o monte.  

O propósito de irem ao monte é de realizarem orações noturnas, vigílias em busca de 

revelações e sentido para as questões da própria existência do grupo pentecostal, e nesse 

sentido, considero fundamental a afirmação de Bastide sobre a oração que se apresenta como 

um rito que incide sobre coisas sagradas (BASTIDE, 2006, p. 154). 

 A seleção das pessoas que sobem ao monte para oração, embora pareça arbitrária, 

instaura uma lógica interna, considerando uma noção de pureza numa religiosidade em estado 

declinante, no limiar, em que a regra “do que é – ou mesmo – de quem é” está em construção 

(TURNER, 2005, p. 184), em que conceitos ainda não estão objetivamente construídos; nesse 

caso se vale arbitrariamente da condição de profeta do pastor Jurandir como determinante 

dessas decisões (WEBER, 2004, p. 160).  

Contudo, os critérios mínimos para esse ritual devem ser uma vida já precedida de 

orações, jejuns e intensa participação na comunidade local e em suas atividades. “A oração se 

enraíza numa teologia ou numa metafísica que variam de uma cultura para outra” (BASTIDE, 

2006, p. 150), tendo como objetivo dar o sentido do grupo; por essa razão é preciso estar 

atento ao significado que a oração tem para o outro (grupo), o observado, caso contrário 

corre-se o risco de atribuir um único sentido de oração àquilo que entendemos por oração.   

O monte representa um ideal de santidade, como um lugar do domínio do sagrado e de 

sua manifestação; a presença de uma divindade, mesmo que jamais vista, é representada pelo 

fogo ou por outros símbolos; existem relatos entre os que participam desse rito de oração de 

que galhos secos se acendem como “fogo” durante as orações, uma característica – em que 

um objeto qualquer se tornando em outra coisa e, contudo, continuando a ser ele mesmo – da 

típica definição de hierofania de Eliade.  
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A hierofania, com poucas exceções, é um epifenômeno que se apresenta a 
um indivíduo e constitui nele uma experiência fundante ou transformadora, 
ou mesmo mantenedora de uma forma de religião. No primeiro caso, temos 
os indivíduos fundadores de religiões; no segundo, os profetas que pregam a 
volta às origens da religião instituída ou a correção de seus desvios e, por 
último, o reforço do sagrado dominado, cujos exemplos melhores são as 
aparições da Virgem que estabelecem romarias a locais sagrados. 
(MENDONÇA, 2004, p. 35). 

 

Trata-se de um modelo que produz sentido para a realização deste rito, conduzindo-se 

como exemplo da manifestação da presença de Deus em uma sarça ardente a Moisés, no livro 

do Êxodo, capítulo 3. O que se sucede é que a experiência de Moisés, essa hierofania do fogo 

no monte de Deus, o Horebe, apenas o legitimaria a falar ao povo em nome de Deus. “O 

discurso de Moisés daí em diante parte dessa experiência e segue na direção da criação de 

uma religião” (MENDONÇA, 2004, p. 36). 

A leitura da Bíblia é exercitada pelo povo e incentivada pelo pastor; embora a maior 

parte dos membros tenha pouca alfabetização, grande parte deles lê a Bíblia, principalmente 

os Evangelhos e os Salmos. A leitura e o estudo sistemático das Escrituras são realizados pelo 

pastor junto à congregação duas vezes por semana, esse é o modo mais simples de assegurar a 

reprodução e consagração dessa nova doutrina, assim como de assegurar a produção de 

agentes capazes de reproduzi-la (BOURDIEU, 2001, p. 117). 

Os testemunhos são exaltados e valorizados pela comunidade; em uma das visitas que 

realizei num culto de domingo à noite, observei cerca de cinco testemunhos. Num deles o 

pastor afirmava que há muito tempo se sentia mal, não sabendo o que lhe causava certo mal-

estar; marcou uma consulta com um médico na cidade, no entanto antes foi orar a Deus por 

cura e libertação; após a consulta, se submeteu aos exames clínicos que nada constataram em 

relação a problemas de saúde. Testemunhos como este traziam minutos de êxtase e exaltação 

dos fiéis na congregação.  

Observamos no caso da Igreja Pentecostal Chegada de Cristo e Curas Divinas, um tipo 

de oração que revela também um estado de transição ou de mutação, uma vez que o 

pentecostalismo clássico de “primeira onda” revela maior conformação com a realidade do 

sofrimento; já as igrejas pentecostais de “terceira onda” adotam uma ética, cuja postura na 

oração indica não conformação com a realidade, por isso determinam e exigem de Deus a 
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libertação e a cura; conforme Bastide esta é “a oração tocada pelas mutações” (BASTIDE, 

2006. p. 151).  

Os testemunhos e também as orações não valorizam apenas a cura física, exterior, mas 

a relação que o fiel mantém com a divindade, é demonstração de relação assimétrica entre o 

sujeito da oração e o Deus objetivado (BASTIDE, 2006, p. 172); houve menções esporádicas 

durante alguns cultos, de expressões como: “o Senhor pode te dar uma conta no banco e 

solucionar estes problemas, eu creio”, “quando aceitamos a Jesus ele muda a nossa sorte”, isto 

fazendo referências a situações de sofrimento e de pobreza; a alimentação física também era 

um apelo constante nas orações e intercessões, ouviam-se expressões do tipo: “Senhor, atenda 

a nossas necessidades”, “Senhor, supri a nossa dispensa” etc.; questionado, o pastor me 

afirmou que a dispensa é sinônimo de armário cheio de alimentos.   

Mais uma vez os aspectos da experiência que foram estudados se apresentam como 

uma possibilidade (o pentecostalismo), “bom para se pensar a trama complexa de 

alternativas”, sempre criando novas possibilidades de perceber em suas “inovações e 

transformações” (BRANDÃO, 2004, p. 271), novamente uma maneira possível de investigar 

a sociedade.  



103 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa forma, percebemos que os elementos históricos nos possibilitaram pensar num 

processo de transição, que, em primeiro lugar, se apresenta amplo e abrangente. Ele é amplo, 

pois carrega consigo os elementos que estão contidos na trama histórica e social desenvolvida 

num projeto político nacional, que de certo modo afeta diretamente a construção dos espaços 

de vivência social. No caso de Franco de Rocha é afetado por conta da dicotomia criada em 

seu espaço.  

Em segundo lugar, é um processo de transição abrangente, pois é capaz de afetar não 

somente o recorte geográfico e urbanístico, por meio da construção de uma ferrovia, da 

implantação de uma indústria ou da criação de um hospital de tratamento psiquiátrico; ele é 

capaz de transformar o cotidiano de toda uma sociedade, cujo modus operandi era 

estabelecido pelas relações baseadas numa tradição, tradição essa rural, em um contexto, que 

nas palavras do próprio médico Franco da Rocha se traduzia por “pacato” (ROCHA, 1909); 

contudo esse mesmo contexto torna-se desafiado quando começa a perder plausibilidade na 

construção de resposta para esse sujeito, que as busca na base das relações que essa sociedade 

estabelece, agora não mais tradicional, mas numa cultura industrial, técnica e moderna.  

Essa transição política, econômica e social redundará num distanciamento de sua 

cultura tradicional, denominada “caipira”, mecânica, tradicional etc., que apresentava ao 

sujeito dessa sociedade papéis mecanicamente estabelecidos, de formatos rígidos, já bem 

elaborados e constituídos. O indivíduo herdeiro desse contexto passará, então, a partir do 

surgimento do município, a conviver primeiramente numa trama social que lhe exigirá maior 

desdobramento de sua parte, maior aperfeiçoamento, deverá ser mais orgânico, adaptável, 

preparado para o novo e “moderno”.  

Essa relação de um sujeito que é fruto de um de espaço marcado pela tradição e que 

passa a conviver agora nesse mesmo espaço, mas num contexto de transformação, 

principalmente com o estabelecimento do Hospital de Alienados, se perceberá num contexto 

de liminaridade, caminhando sem que saiba exatamente onde os seus pés estarão trilhando, se 

na tradição ou na modernidade. 
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Restará ao sujeito não adaptado uma vida mais simples, nos cantos mais longínquos 

dessa região, nos espaços de monopólio do sagrado, da tradição e da vida rústica. Uma 

espécie de fuga para uma vida que ainda é movida a “lenha”, “carvão”, “transporte de tração 

animal”. Um lugar onde o sujeito fabrica a própria casa com os tijolos produzidos da argila do 

seu próprio quintal, num forno feito por suas próprias mãos. Mas também, esse lugar deverá 

ser um espaço em que sua religião dê sentido à vida que tem, a sua existência completa; lá 

essa religião não poderá ser desafiada, pois é detentora do monopólio, pois ali nenhuma outra 

religiosidade se insere, mas também não manifesta objetivamente interesse em entrar. 

É nesse contexto que, num momento histórico, no ano de 1997, nos desperta o fato de 

que nem mesmo os lugares não tão afetados pela urbanização e industrialização escaparam à 

transição. Mesmo quando as instituições modernas, como no caso da religião pentecostal, não 

têm interesse em penetrar em contextos tão tradicionais, outros fenômenos modernos, como o 

individualismo do pastor Jurandir, se encarregam de recolocar o moderno no contexto 

tradicional.  

Apesar da falta de interesse dessas mesmas instituições modernas, a própria dinâmica 

da modernidade lança o sujeito “moderno” num contexto de tradição, colocando toda 

sociedade tradicional num contexto de liminaridade, conforme Turner, numa espécie de “caos 

frutífero”, a sociedade rural do Mato Dentro vivenciará no processo liminar o processo de 

gestação da fase de transição para o pós-liminar (TURNER, 2005).  

Os dramas sociais gerados pela pobreza, a sujeição ao contexto temporal tradicional e 

a falta de especialização técnica na sociedade moderna serão partes da ação reparadora no 

papel que a religião desempenhará na quebra do monopólio do discurso sagrado ou da 

religião, bem como no resgate do sujeito excluído (em parte) dessa “modernidade”, por meio 

de um discurso que dá plausibilidade ao individuo inserido nesse contexto; é nesse instante 

que a Igreja Chegada de Cristo e Curas Divinas aparece como espelho cultural, num processo 

que ela reflete a busca do significado da comunidade no nível público (TURNER, 2005). 

Será por meio do proselitismo, dos ritos religiosos, do discurso acerca do sagrado, da 

interferência do pastor Jurandir que o campo religioso assumirá uma nova dinâmica no caso 

especificamente estudado no Mato Dentro. O contexto rural tornar-se-á o palco de disputa, da 

concorrência e das mais engenhosas formas de construir discursos. A oferta e a demanda 
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direcionarão os contornos que a religião dará ao próprio contexto de tradição, um pouco da 

religião e um pouco de sujeito “autônomo”. 

 

Ora, uma certa, relativa e sempre não previsível lógica de mercado vivida 
como experiência cultural da busca-de-sentido-de-vida-através-da-fé, faculta 
a que as pessoas possam se relacionar com a religião de uma tal maneira que, 
ao mesmo tempo e em um só momento de suas vidas, elas se reconheçam 
partilhando mais de um sistema religioso (BRANDÃO, 2004, p. 280). 

 

O pentecostalismo de vocação urbana se apropria de uma gama de soluções plausíveis 

para o fiel frequentador, a fim de que, com isso, construa um discurso também plausível para 

os seus ouvintes de contexto rural; no culto cabe, desde louvores mais tradicionais, de 

hinários conservadores, a corinhos cujas teologias cobram respostas de “Deus” ou do “fiel”, 

diante da inércia e falta de soluções para determinadas circunstâncias existenciais, de modo 

que os ritmos se alternam entre os cantos mais tradicionais e as formas mais modernas de 

musicalidade. 

O discurso pentecostal, constituído de fontes híbridas, digo, desde uma pregação cuja 

ética nos conforma com a realidade, a uma ética cuja exigência é que haja transformações 

sociais e econômicas plausíveis, tudo isso é parte do discurso do pastor Jurandir. As instâncias 

religiosas não somente fazem o uso do simbólico para justificar a natureza de sua atuação, 

assim como a igreja pentecostal nessa região, por intermédio do pastor Jurandir, mas também 

fazem uso de engajamento político, mesmo nas soluções mais simples da existência, 

incorporando determinado grau de ativismo político a esses discursos. O pentecostalismo se 

recria respondendo à necessidade que o desafia a sobreviver, “crescem sempre as alternativas 

de criação de novos estilos de crença e prática religiosa francamente autóctones” 

(BRANDÃO, 2004). 

A hipótese que lançamos acerca do declínio do catolicismo nos contextos rurais se 

confirma, embora haja participação expressiva da população rural nas festas católicas, 

contudo essas festas são em sua grande maioria realizadas e dirigidas pelos populares 

católicos, nem todas são dirigidas pelo clero, que pouco está presente na vida da sociedade. 

A hipótese relacionada à fragmentação da mensagem pentecostal também é 

verdadeira, pois o pastor Jurandir se esforça para alcançar a população rural com a mensagem 
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pentecostal, sempre se apropriando de uma diversidade de discursos produzidos pelos mais 

diferentes pentecostalismos urbanos.  

A hipótese relacionada à construção de um discurso híbrido capaz de motivar o fiel a 

mudanças relacionadas a uma ética de valorização do trabalho, como proposta do pastor para 

reorientação na vida desse fiel não se confirma completamente, pois o que se percebe ainda é 

uma geração de evangélicos que não conseguiram produzir um ethos protestante ou 

pentecostal, que por conta desse processo de transição mantém-se num ethos católico.  

A hipótese relacionada ao pastor Jurandir de que ele se apresenta e de que os fieis o 

reconheçam como um tipo de vanguarda, homem da cidade que propõe soluções novas que 

ocasionam transformações no contexto rural da igreja, em parte também se confirma. O 

discurso do pastor Jurandir é de transformação social, ele usa as vias religiosas, com objetivo 

de transformar, contudo o seu alcance é mínimo e possivelmente os benefícios que tenha 

alcançado ocorreram em virtude de estarem relacionados quase sempre aos interesses de sua 

igreja.  

É importante acentuar que não foi nem se pretendeu ser objetivo desse trabalho 

esgotar essa discussão. Muitas outras questões ficaram sem a análise devida ou por falta de 

tempo ou por não fazerem parte do recorte desse objeto. Considero relevante que outras 

pesquisas contemplem e aprofundem os estudos acerca do discurso pentecostal do pastor 

Jurandir, principalmente problematizando-os em relação aos discursos oficiais já estudados 

acerca do campo religioso, principalmente em relação às classificações que a sociologia da 

religião faz do campo. Também seria interessante continuar os estudos acerca da 

representação do pastor Jurandir diante dos dramas sociais vividos naquela sociedade rural. 

Enfim, também poderíamos elencar os rituais de batismo, ceia e oração. 
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Anexo - A- ESTATUTO DA IGREJA PENTECOSTAL CHEGADA DE CRISTO 
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Anexo - B – Manual de Doutrinas Bíblica (Regime Interno) 
(Artigos que tratam da disciplina, dos costumes, vestuários etc., demonstram o rigor moralista da igreja) 
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Anexo - C – Ata da Reunião da Diretoria Geral – Franco da Rocha  
(Período posterior a morte do Pr. Josias da Luz. Nesta ata Ana Rita Batista da Luz era Diretora de Ação 
Social da Igreja). 

 
 



139 
 

Anexo - D – Ata da Reunião de Eleição de nova Diretoria em Franco da 
Rocha (Percebe-se a inexistência do nome de Ana Rita Batista da Luz) 
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Anexo - E – Lista de Presença da Diretoria Geral (Ano – 2006) 
(Lideres como Jurandir Souza Rocha e Ana Batista da luz não se encontram mais presentes em Ata) 
 

 


