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RESUMO 

 

Atualmente, o Brasil tem presenciado a secularização e a diversificação da experiência 

religiosa, apesar de continuar encantado, magicizado. Deste modo, a presença de uma 

variedade de religiões se dá em contextos sociais como no Aterro Sanitário de Aparecida de 

Goiânia, que se localiza no chamado Vale do Sol. Neste espaço público que deveria ser 

dedicado exclusivamente para o armazenamento do lixo, têm se abrigado inúmeras famílias, 

que vivem em extrema precariedade e pobreza; em situação de risco devido à insalubridade 

do local, sem as mínimas condições de higiene e segurança. O chamado “Lixão” tem sido 

alvo de vários grupos assistencialista cujas diretrizes são baseadas em preceitos religiosos. 

Esta pesquisa etnográfica consiste em perceber os efeitos dessa variedade de religiões no 

sistema simbólico de crenças das crianças e de seus pais. Todavia, esta pesquisa tem o intuito 

de priorizar o discurso das crianças e comparar com o de seus pais e com o dos líderes 

religiosos. Pobreza, lixo, religiões, crianças são alguns dos conceitos tratados no sentido de 

entender antropologicamente a crença e a realidade social das crianças do Aterro. 

 

PALAVRAS CHAVE: Crianças; Religião; Pobreza; Aterro; Encantamento do mundo. 
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ABSTRACT  

 

Nowadays, Brazil has witnessed the secularization and diversification of religious 

experience, although still delighted “magicizado”. This way, the presence of a variety of 

religions takes place in social contexts such as the Landfill of Aparecida de Goiânia, 

located in the so-called Vale do sol. In this public space that should be dedicated 

exclusively for the storage of garbage, have housed many families, living in extreme 

poverty and precarity; in risk situation because of the unsanitary of the local, without the 

minimum conditions of hygiene and safety. The so-called "Dump" has been the target of 

several assistentialist groups whose guidelines are based on religious precepts.  This 

ethnographic research consists of understand the effects of this variety of religions in the 

symbolic belief system of the children and their parents. No entanto, esta pesquisa tem a 

intenção de priorizar a fala de crianças e compará-la com a de seus pais e os líderes 

religiosos. Poverty, trash, religions, children are some of the concepts addressed in order 

to understand anthropologically belief and social reality of children's Landfill.  

 

KEYWORDS: Children; religion; poverty; landfill; Enchantment of the World. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente tema surgiu como possibilidade de estudo a partir do momento em que 

tive acesso à realidade do Aterro no dia das crianças de 2010, quando fui junto com um 

grupo religioso fazer uma ação social. Ao me aproximar daquelas crianças, elas, de fácil 

acesso, começaram a contar sobre suas famílias, suas vidas escolares (a maioria não 

estudava na época) e sobre os grupos religiosos que iam ali toda semana. Quando lhes foi 

perguntado sobre a comida, uma delas respondeu: “Não tia... aqui tem o dia do sopão que 

vem os espíritas, tem o dia dos católicos e tem o sábado que vem umas três igrejas dos 

evangélicos”(sic). Segundo a narrativa dessa criança, a qual tinha por volta de 8 anos, os 

grupos religiosos que ali estavam sempre levavam algum tipo de alimentação para elas, de 

modo que a alimentação para aquelas crianças estava diretamente ligada aquilo que era 

trazido pelos grupos religiosos.  

O interesse pelo estudo sobre as crianças começou em minha graduação, sou 

psicóloga clínica e atendo crianças desde 2002. Quando fiz Teologia, umas das coisas que 

observei é que em quatro anos de curso, apenas uma aula é dedicada para a temática da 

criança, quando se discute sobre Soteriologia (Doutrina da Salvação).  

De modo que sempre tive interesse pelo estudo da criança e após fazer teologia tive 

interesse em aprofundar na temática religiosa, mas isso tudo estava adormecido até a visita 

ao Aterro o que me despertou novamente para entender como funciona o sistema 

simbólico de crenças das crianças. Então me interessei em saber se a pluralidade religiosa 

vivenciada no Aterro afetaria o sistema de crenças daquelas crianças. Naturalmente que é 

preciso saber também se há um sistema simbólico de crenças na realidade vivenciada por 

elas. Devido à temática, busquei a Antropologia com o enfoque no sistema simbólico de 

crenças e no fenômeno social do pluralismo religioso. 

Em 2012, ingressei no mestrado em Antropologia Social pela UFG. Observei que 

trabalhos como de Malinowski (1984) e Geertz (2011) forneciam uma possibilidade de 

pesquisa qualitativa do tipo etnográfica pretendendo compreender a visão do povo 

estudado sobre o seu próprio mundo, oferecendo uma descrição objetiva da constituição 

social, distinguindo os fenômenos culturais. 

E assim, o presente trabalho é baseado em uma pesquisa antropológica que tem 

como objetivo apreender a diversidade religiosa das crianças moradoras do Aterro 

Sanitário de Aparecida de Goiânia-GO. A rotina dos fins de semana dos moradores do 

Aterro segue a dinâmica da presença de diversos grupos religiosos que prestam assistência 
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social às famílias que vivem nessa localidade.  

Esta pesquisa tem como objetivos específicos: 1) mostrar o contexto do Aterro e 

como as crianças se fazem presentes nesse espaço; 2) apresentar o pluralismo de crenças 

que convivem no Aterro por meio do assistencialismo de diversos grupos religiosos; 3) 

compreender o sistema simbólico de crenças das crianças moradoras do Aterro frente à 

diversidade religiosa ali presente; 4) “traduzir” os sistemas simbólicos de crenças das 

crianças moradoras no Aterro a partir de suas próprias percepções; 5) observar e descrever 

a escolaridade dessas crianças, brincadeiras, simbologias e a relação com os adultos 

moradores desse Aterro além da relação com os grupos religiosos. 

Esta pesquisa foi articulada em duas etapas, as quais em alguns momentos 

aconteceram simultaneamente: o levantamento teórico e o trabalho de campo. Sendo que 

no trabalho de campo os instrumentos planejados para serem utilizados foram: observação 

participante; desenho temático
1
; entrevistas semi-estruturadas com os líderes religiosos, 

com as crianças e os pais das mesmas; registro fotográfico dos momentos religiosos e de 

doação, dentre outros que se fizeram necessários. Tendo em vista que, as fotos “são 

relatos” em imagens da (dis)cursividade da experiência etnográfica, conforme afirma 

Godolphim (1995, p. 131) que. De modo que a imagem não irá meramente ilustrar o texto 

e nem este explicar a imagem, a proposta é que ambos se complementem.  

Foi delimitada a faixa etária de seis a doze anos, mas em campo tive que entrevistar 

crianças de cinco anos de idade e adolescentes de treze a quinze anos, entrevistas 

importantes para este trabalho. O acesso às crianças do Aterro foi extremamente fácil e 

tranquilo, apenas uma criança não quis ser entrevistada. Elas receberam as entrevistas 

como um momento de descontração, tendo inclusive um momento que uma criança foi 

tomar banho para ser entrevistada, mesmo sabendo que seria gravada apenas a voz. 

O local da pesquisa, o Aterro Sanitário de Aparecida de Goiânia é o lugar de 

destino do lixo da cidade de Aparecida de Goiânia e ao redor deste foram construídos três 

bairros que são quase indistinguíveis, com divisas muito próximas, a ponto dos próprios 

moradores não saberem explicar onde começa um e onde termina o outro. Embora seja 

confundido com um lugar unificado, este local é composto pelos bairros: Vale do Sol (o 

mais próximo do Aterro Sanitário onde o lixo
2
 é despejado), Terra do Sol e Continental.  

Devido à grande proximidade física ao local do Aterro Sanitário, seus moradores, 

                                                           
1
 As crianças tiveram resistências em desenhar “o lugar onde viviam” e estes desenhos encontram-se em anexo.  

2
 “Lixo” representa o montante de resíduos sólidos urbanos produzidos diariamente em Aparecida de Goiânia 

que atualmente conta com aproximadamente 500 mil habitantes (IBGE, 2010). 
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em sua maioria, vivem do “lixo”, seja catando, reciclando ou reutilizando
3
; e ao longo dos 

bairros se encontra montantes de lixo espalhados, nas portas das casas ou literalmente ao 

redor de algumas casas. Os grupos religiosos que levam donativos e os próprios 

moradores convencionaram chamar de “lixão” todo o conjunto dos três bairros
4
. Há 

grupos assistencialistas que chamam “Lixão 1” e “Lixão 2” ou “parte rica” e a “parte 

pobre” (alguns moradores da “parte rica” também denominam assim). Essas partes 

possuem até coordenadoras que são responsáveis para ajudar a organizar as doações, a 

coordenadora da parte pobre é a Juliana e a da parte rica é a Cida. 

A parte referida como mais pobre, é a parte onde se localiza o Aterro Sanitário, 

contudo, os moradores utilizam muito a expressão “do outro lado”, pois de fato ao ir para 

essa localidade, há uma bifurcação onde se pode ter acesso ao Vale do Sol de um lado e do 

outro o setor Terra do Sol e logo após o Continental. De modo que, devido a tantas 

denominações deste local, neste trabalho, será utilizada a expressão “Aterro” para se 

referir a esse conjunto de três setores, juntamente com o próprio Aterro Sanitário de 

Aparecida de Goiânia, o qual oficialmente se localiza no setor Vale do Sol.  

Outro fato importante a ser mencionado, que expressa à exclusão social vivida por 

essa população, é que esse conjunto de três bairros fica logo atrás da Agência Goiana do 

Sistema de Execução Penal – AGSEP, conhecido popularmente como CEPAIGO
5
. Para 

ter acesso a esses bairros é necessário passar em frente ao presídio, o qual, aliás, parece 

encerrar a avenida. Na lateral esquerda, de forma pouco visível, encontra-se a via que vai 

dar acesso ao Aterro. No entorno do Aterro as famílias constroem suas casas, existem 

comércio e igrejas
6
 todos construídos em terrenos irregulares. 

Diversos são os grupos assistencialistas que prestam serviços ao Aterro e todos que 

presenciei, são de alguma pertença religiosa (católico, evangélico
7
 ou espírita). Esses 

grupos religiosos que fazem os trabalhos de doação, alguns trazem mensagem religiosa, 

                                                           
3
 Tudo que eles coletam é reaproveitado: comida, roupas, brinquedos entre outros. 

4
 Alguns moradores da Terra do Sol e do Continental não aceitam dizer que moram no “lixão”.  

5
Centro Penitenciário de Atividades Industriais de Goiás. 

6
 No Aterro existem duas igrejas evangélicas pentecostais, uma bem centrada e outra mais afastada; não há 

igreja católica e não se conhece a presença de nenhum centro espírita. 
7
 Segundo Mariano (2004) na América Latina, o termo evangélico abrange as igrejas protestantes históricas 

(Luterana, Presbiteriana, Congregacional, Anglicana, Metodista, Batista, Adventista), as pentecostais 

(Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Brasil Para Cristo, Deus é Amor, 

Casa da Bênção etc.) e as neopentecostais (Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, 

Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra etc.) 
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porém todos fazem a prece
8
 antes ou após a entrega das doações. A “tia Júlia”

9
 certa vez 

chegou a brigar com as crianças dizendo que aquelas que chegaram atrasadas e não 

ouviram a mensagem não ganhariam lanche. 

Todo sábado pela manhã, em torno de 9 horas, o Aterro recebe a visita da “tia 

Júlia” com sua equipe de duas ou três pessoas, que tem como foco o catecismo das 

crianças e a entrega de lanche. Já por volta de 11 horas da manhã aparece o Reginaldo que 

é espírita e entrega comida; ele comparece de 15 em 15 dias. Por volta das 13h chega o 

grupo espírita do Alberto, o qual normalmente está acompanhado pela freira católica 

Márcia, que leva almoço e suco; esse grupo também comparece de 15 em 15 dias. Por 

volta das 17 horas chega a pastoral
10

, que leva sopa e roupas; este grupo vai todo sábado.  

Nas quintas-feiras a “pastora” que coordena uma casa de recuperação para 

mulheres ex-usuárias de drogas, doa verduras. Tem ainda o obreiro
11

 da igreja Universal 

do Reino de Deus que toda quinta-feira faz um culto; ele não leva nenhum tipo de doação. 

Essa mesma igreja todos os domingos, por volta de 8 horas, conduz um ônibus ao Aterro e 

leva as pessoas para a Catedral da Fé na Avenida Goiás, centro de Goiânia, onde as 

mesmas após assistirem ao culto ganham comida e logo depois são levadas de volta.  

No primeiro domingo do mês, tem o grupo coordenado pelos espíritas; nesse grupo 

se juntam também evangélicos. Eles possuem registro dos moradores do Aterro e baseado 

neste fazem doações de cestas básicas, caixas de leite, roupas, sandálias e até assistência 

médica; e sempre tem algo especial para as crianças. Esse evento mensal é esperado com 

ansiedade pela população do Aterro. Uma criança entrevistada disse: “Eu vou naquela 

igreja do ônibus, mas amanhã não vou não... porque amanhã é o dia da cesta (referindo-

se a cesta básica)!”. Este evento é o que reuni o maior número de moradores. Em um 

sábado também presenciei um grupo que se autodenominou “Igreja de Jesus” e outros 

grupos evangélicos e espíritas também foram encontrados ali, mas os mesmos só foram 

vistos de forma esporádica, em datas comemorativas (dia das Crianças, Natal, etc).  

                                                           
8
 O que chamo aqui de prece é o momento que os grupos “conversam” com Deus pedindo algo ou agradecendo. 

Todos estes grupos fazem a prece do Pai Nosso. E nesse trabalho chamarei de “Prece” e não de “oração” ou 

“reza” porque os grupos religiosos que ali vão chamam assim esse momento. 
9
 Todos os nomes utilizados nesse trabalho são fictícios, e os nomes dos centros e igrejas da liderança 

religiosa entrevistada não serão citados no intuito de preservar a identidade dessas pessoas; já as 

denominações religiosas frequentadas pelos moradores do Aterro serão citadas, por esse ser um fator 

importante para se entender as crenças desses moradores. 
10

As pastorais sociais são organizações da igreja católica que surgiram na década de 70 do século passado, 

devido à insuficiência da ação social da igreja, elas se dedicam ao serviço de Jesus de tentar dar vida abundante 

aos excluídos: pobres, mulheres, crianças e adolescentes, sem terra, sem casa, os insignificantes para o sistema. 
11

 Mariano (2004) assegura que obreiro da igreja Universal é uma pessoa que trabalha voluntariamente na igreja, 

exercendo tarefas cruciais para garantir o bom funcionamento dos cultos e da evangelização pessoal. 
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Como fui ao Aterro apenas uma vez, em um evento em 2010, agora tinha que 

retornar em 2013, e não recordava o endereço; além do fato de não saber o grau de 

periculosidade do local (as informações que eu tinha era que lá era um lugar de uso e 

venda de drogas, ex-presidiários, marginalidade, insalubridade, etc.); então, a título de 

segurança e devido ao acesso mais fácil, entrei em contato com os grupos
12

 que faziam 

trabalhos no Aterro, para acompanhar suas visitas, observar esses momentos de doações e 

assim ter os primeiros contatos com o campo. Deste modo, fui me apresentando aos 

moradores, dizendo que estava fazendo a pesquisa, que precisava da colaboração deles e 

que voltaria para conversar com eles se fosse possível. Assim se deu a entrada no campo. 

O contato dos dois primeiros grupos que acompanhei aconteceu por meio de uma 

colega psicóloga que conhecia pessoas que faziam trabalhos de doações no Aterro. Tive 

conhecimento dos demais grupos religiosos através do contato com os moradores e assim 

fui descobrindo seus horários de visitas. 

O primeiro grupo que tive contato foi o grupo espírita do Alberto, os quais me 

receberam prontamente e fizeram questão de me contar o que sabiam sobre o lugar. O 

líder
13

 desse trabalho, extremamente dedicado, também teve o interesse de me explicar seu 

trabalho e de falar sobre os moradores, os quais alguns ele conhecia pelo nome, pois fazia 

esse trabalho há cerca de 7 anos. 

O trabalho desse grupo consistia em duas etapas, a primeira era fazer a comida, a 

qual era feita no Centro espírita e a segunda etapa era a entrega, e as duas eram realizadas 

por equipes diferentes de pessoas. Decidi ir cedinho, às 8 horas da manhã, para 

acompanhar o processo de fazer a comida, às 11 horas os que ajudavam a fazer a comida 

iam embora e o outro grupo, que levava a comida ao Aterro chegava; e por volta de 13 

horas era entregue essa comida aos moradores, a entrega demorava mais ou menos uma 

hora e após a entrega todos retornavam ao centro espírita e de lá se despediam.  

Cheia de dúvidas, do que se podia ou não fazer como pesquisadora em campo 

acabei sendo chamada a descascar cenouras. Por retribuição à ajuda deles à minha 

pesquisa e também como estratégia, para me aproximar do grupo todo e não apenas do 

líder, decidi descascar as cenouras. E funcionou, pois os que iam chegando e me viam 

“trabalhando” e não me conheciam, me perguntavam se era a primeira vez que eu 

participava do trabalho, então aproveitava para me apresentar e já abordar o assunto da 
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 Neste trabalho serão chamados de grupos religiosos, pois todos estes tem o vinculo com instituições religiosas.  
13

 Utilizo os termos lideres e liderança para trazer a tona sujeitos dos discursos que tem maior visibilidade dentro 

dos grupos religiosos pesquisados. São também aquelas pessoas que me cederam informações sobre a função dos 

grupos e seu papel dentro do projeto assistencial da igreja.  
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minha pesquisa com essas pessoas. Assim, com essa abordagem, estive com esse grupo, 

mais ou menos umas cinco vezes. Depois os encontrava em campo, quando estava 

entrevistando os moradores. 

Algo que ainda preciso relatar desse primeiro momento em campo e que tive certo 

impacto foi a da troca das equipes, quando de repente chega uma freira vestida com toda 

sua indumentária e descubro que ela faz parte da equipe de entrega da comida. Peculiar, 

mas ao mesmo tempo acrescentava um dado a minha pesquisa, de que a pluralidade 

religiosa se dava também dentro dos próprios grupos religiosos que levavam as doações. E 

no momento da prece, foi rezada uma Ave Maria, não sei se em respeito à freira ou se era 

uma prática desse grupo espírita. Inclusive essa confusão da identidade religiosa desse 

grupo é percebida pelos moradores, os quais em sua maioria os identificam como católicos 

e ao serem indagados de como eles sabem disso, se referem à freira.  

Na hora da entrega da comida fui designada para colocar a comida nas vasilhas que 

as pessoas traziam, não queria esse papel, pois queria estar livre para observar. Por um 

lado foi bom, pois, ao abordar as pessoas para a pesquisa, elas confiavam em mim; porém 

teve o seu ponto negativo, pois algumas vezes fui confundida como integrante do grupo, e 

eles me procuravam para pedir coisas, então esclarecia. Minha rotina com esse grupo foi 

sempre à mesma, acabava tendo que me envolver diretamente nas atividades, na entrega, 

no descascar dos alimentos, lavar vasilhas, entre outras coisas.   

Outro fato que foi um pouco assustador, no primeiro momento, foi quando o 

Alberto (líder da equipe de entrega) ao dar as instruções do trabalho, me disse para evitar 

tocar nas pessoas, pois elas tinham doenças, algum tipo de germe ou bactérias trazidas do 

lixo, e como elas já estavam ali há algum tempo elas tinham resistência, mas que eu 

poderia me contaminar e pegar alguma doença, então eu deveria tomar muito cuidado. Ele 

também disse que ali era muito perigoso e que eu não deveria jamais ir lá sozinha para 

entrevistar as pessoas (entendo que ele estava sendo cuidadoso comigo). Confesso que 

fiquei impressionada, mas no segundo sábado com a equipe da pastoral, isso tudo mudou. 

No sábado, em que acompanhei e equipe da pastoral, percebi diferenças enormes, 

esse grupo ia ao Aterro em carros próprios e não em Kombi da instituição. As moças da 

pastoral abraçavam e beijavam as pessoas, principalmente as crianças. Elas iam de casa 

em casa e não apenas dos dois pontos de entrega da comida. Depois me inteirei que o 

procedimento padrão da pastoral é ir de casa em casa. 

Além disso, houve uma diferença enorme no que se refere ao tratamento comigo, 

pois esse grupo parecia ser indiferente à minha presença. A única pessoa que me 
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cumprimentou foi à líder, porém essa o fez rapidamente, já retornando à sua atividade de 

preparar o alimento; também em nenhum momento foi solicitada minha ajuda, de modo 

que eu fiquei apenas observando. Esse trabalho era dividido em três equipes, a da 

produção do alimento, a da limpeza e a da entrega. Quando o pessoal da entrega chegou, 

ninguém me perguntou quem eu era ou o que eu fazia ali.  

Em campo, tive a oportunidade de me apresentar, por iniciativa própria, a uma das 

integrantes da equipe da entrega e esta moça é a mais regular no trabalho e mais tarde é 

quem vai me ceder entrevista, ela e a líder (esta, embora se permitisse ser entrevistada, ao 

ceder entrevista, foi bastante objetiva, como se estivesse com pressa e eu a estivesse 

atrapalhando). E em nenhum momento a líder ou qualquer integrante do grupo fez questão 

de me contar algo sobre a história do grupo ou dos moradores, como o grupo espírita havia 

feito. Acompanhei esse grupo por quatro vezes, sendo que apenas na primeira vez fui para 

a feitura da comida, nas demais fui apenas para a entrega. 

Depois de acompanhar as primeiras vezes esses dois grupos é que comecei as 

entrevistas com os pais e crianças do Aterro. No geral, a abordagem era feita primeiro com 

os pais, assim eles entendiam na prática o que eu estava querendo e depois abordava as 

crianças, que ao verem os pais serem entrevistados se abriam facilmente.  

Sobre o Aterro e os moradores, gostaria de ressaltar que houve relatos de temores e 

relatos de perigo (principalmente na “parte pobre” ou dos moradores da parte “rica” 

falando do perigo que era “o outro lado”). Também houve menção de tráfico de drogas 

desregrado, porém se entrevistei ou conversei com algum traficante, o fiz sem saber quem 

era, embora os usuários de drogas eram bastante aparentes quando iam buscar as 

doações
14

. Se faz importante dizer que em nenhum dia, desses 9 meses que estive em 

campo, me lembro de ter visto qualquer patrulha policial passar por lá
15

.  

O primeiro dia em campo me marcou com a cena de uma criança de seis anos de 

idade, que ao fazer o desenho que havia lhe pedido, deixou cair seu pirulito, a mesma, 

mais que depressa correu e lavou o pirulito em uma vasilha com água que estava ali no 

chão, próxima a ela. O que me intrigou é que eu não sabia se estava mais sujo o chão ou a 

água que aquela criança considerou limpa. Percebi que meus conceitos do que era 

“sujeira” e “limpeza” estavam sendo questionados e que aquelas crianças tinham um senso 
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 Presenciei uma mulher grávida que parecia por diversas vezes estar drogada.  
15

 Em todas as visitas ao Aterro, sem o acompanhamento dos grupos religiosos, fui acompanhada do meu 

marido, então posso não ter passado qualquer tipo de situação por isto. 
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de limpeza que não condizia com o meu
16

. E assim, muitos outros conceitos meus foram 

questionados ao longo desse trabalho, como: segurança, alimentação adequada (comer 

comida com a data de validade vencida), moradia ideal, banheiro adequado, o valor de 

uma escova de dente, o valor de uma televisão, dentre outros. 

A respeito do Comitê de Ética, tive dificuldades em campo, com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, pois as pessoas que trabalhei em sua maioria 

possuíam baixa escolaridade, de modo que muitos não sabiam ler, nem escrever. Além de 

a maioria das mães terem muitos filhos e não gostaram de assinar tantos papéis. 

Aconteceu inclusive de duas mães terem que pegar as certidões de nascimento dos filhos, 

pois não se lembravam dos nomes completos e a idade de todos os filhos. Assim, tive que 

apenas explicar o Termo para os pais/crianças e gravava a autorização em áudio. 

Assim considero todo esse relato importante, pois se refere aos meus primeiros 

contatos com as teorias, os grupos religiosos, os pais e as crianças.  

Esta pesquisa resultou neste trabalho, que é constituído de três capítulos. No 

primeiro capítulo, abordarei alguns conceitos de pobreza, abordando o ponto de vista 

teórico e de que maneira esse fenômeno se apresenta em campo. Também será mostrado 

como se caracteriza a pobreza, a vulnerabilidade e exclusão social, destacando a presença 

dessas no Aterro e bem como no ponto de vista das crianças. Constará ainda a 

problemática do lixo, trazendo uma abordagem ampla e afunilando na situação econômica 

das pessoas que vivem do lixo e/no lixo como é o caso do Aterro. E assim serão abordadas 

às implicações do fenômeno religioso, com a presença dos grupos assistencialistas. 

O segundo capítulo, será dedicado às crianças, de modo que será feita uma reflexão 

antropológica sobre elas, trazendo um breve histórico de como o ser “criança” foi 

abordado, pesquisado e estudado pela Antropologia, fazendo ainda um paralelo de como é 

na contemporaneidade. Também trarei a relação e a vivência das crianças com o 

fenômeno religioso abordando de um modo mais amplo e justapondo com a realidade do 

Aterro. E constará aquilo que, através dessa pesquisa, pôde ser apreendido do sistema 

simbólico de crenças das crianças. 

No terceiro capítulo, trarei a fala dos líderes religiosos, pais e crianças, no se 

referem ao fenômeno religioso e abordando-o na contemporaneidade, o que implica 

entendê-lo dentro de uma época de transnacionalização, secularização, laicidade e 

efervescência religiosa. Fazendo uma abordagem particular da situação do Aterro. 
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 Essa questão poderia ser enriquecida com reflexões baseada na obra “Pureza e Perigo” de Mary Douglas, 

contudo não o farei no momento para não me desviar de meus objetivos aqui propostos. 
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1 AS FACES DA POBREZA NO ATERRO  

 

O debate sobre a categoria pobreza é feito a partir da etnografia realizada no Aterro 

Sanitário de Aparecida de Goiânia. Ao problematizar esta questão ressalto a situação de 

vulnerabilidade social presente no campo e, dessa forma, apresento o modo como à pobreza 

se faz presente naquele lugar. Destaco ainda que a categoria pobreza é descrita de diversas 

formas na literatura de modo que procede de uma compreensão sócio espacial do modo de 

vida de determinados grupos, especificamente daqueles que garantem a renda familiar a partir 

da reciclagem do lixo.  

Nessa reflexão está presente ainda o modo como os sujeitos vivenciam e se percebem 

num contexto sobre o qual a pobreza se faz presente. Dessa forma, é possível buscar a relação 

entre os grupos religiosos que promovem ação social nesse lugar e o modo como os 

moradores reagem e ressignificam essa relação dialógica entre pobreza, religião e lixo.  

A pobreza é um fenômeno social que está presente na história da humanidade e que há 

muito tempo tem sido foco de atenção. Antes de adentrar nas questões teóricas, trago algumas 

das narrativas das crianças do Aterro Sanitário para evidenciar esta realidade.  

Durante o campo, ao tratar questões relacionadas à situação de vida e de renda das 

crianças, problematizei o modo como elas percebem a questão da vulnerabilidade social, 

assumindo e/ ou negando aspectos da categoria “pobreza”. Era preciso entender o simbólico 

delas em relação à situação socioeconômica em que se encontravam, pois, dessa forma, eu 

podia relacionar com a questão da religião. Foi lhes perguntado “o que é pobreza?” ou “o que 

é ser pobre?” E a pergunta seguinte era “o que é riqueza?” e algumas das respostas das 

crianças foram
 17

: 

Pobreza é ruindade! (Entrevista com Bárbara-6 anos, Aparecida de Goiânia, 

21/09/2013). 

 

Riqueza é ter muito dinheiro e poder ter tudo, mas tem riqueza de alma também, 

pobreza é não ter nada e também não acreditar em Deus, porque ai fica sem nada!! 

... é melhor ser pobre com a alma limpa do que ser rico com a alma suja! 

(Entrevista com Luana - 10 anos, Aparecida de Goiânia, 12/10/13). 
 

Ser pobre é catar lixo e comer lixo!! (Entrevista com Jamile - 15 anos Aparecida 

de Goiânia, 21/09/13). 

 

Estas interlocuções merecem destaque, pois representam o modo como estas crianças 

percebem essa categoria. É possível observar que, dependendo da idade, existe uma variável 
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 É importante informar que estas duas questões e outras, foram adicionadas após a Qualificação e que com 

algumas crianças não foi possível o acesso para entrevistá-las novamente e fazer a segunda parte da entrevista 

que seriam as formuladas na segunda etapa do trabalho de campo. 
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sobre a percepção da situação de vulnerabilidade e consequentemente de pobreza em que 

vivem. É preciso, dessa forma, entender que a categoria pobreza deriva de uma vasta gama de 

conceitos sobre o qual estão visões dos mais diversos campos do saber, assim, o modo como 

são apresentados serve de instrumental para entender sobre estas e as demais repostas das 

crianças e dos pais que vivem em situação de pobreza no Aterro. 

 

1.1 O que é pobreza?  

 

Segundo Sarah Telles (2011), a pobreza como questão social foi formulada nos países 

ocidentais a partir do século XIX, quando o capitalismo industrial produziu enorme riqueza, 

acompanhada, por outro lado, da miséria de muitos trabalhadores das fábricas e vindos dos 

campos com o êxodo rural. Deste então, a pobreza passou a ser explicada de duas formas; a 

primeira, conservadora, dizendo que a pobreza é causada por falhas individuais (alcoolismo, 

dificuldades para poupar, famílias numerosas, entre outros); e a segunda forma, mais crítica, 

busca causas estruturais, aproximando-se do pensamento marxista de que a riqueza fabril leva 

consecutivamente à pobreza e a miséria, como constitutivos da lógica de apropriação e 

acumulação do capital. 

Uma abordagem internacional entende a pobreza como a persistência de amplos 

contingentes populacionais cronicamente privados do atendimento às necessidades mais 

essenciais, destaca Sônia Rocha (2006). Esta autora afirma ainda que pobre é aquele 

indivíduo que não dispõe dos meios para operar adequadamente no grupo social em que vive, 

de modo que mesmo uma pessoa que tenha um trabalho formal em tempo integral, recebendo 

um salário mínimo, pode ser pobre dependendo da composição de sua família e do baixo 

valor desse salário. 

Segundo Eduardo Marques (2010), a pobreza é um fenômeno multidimensional 

gerado por diversos processos sociais, que ligam à inserção social e econômica em trajetórias 

de vida, ao longo das quais os indivíduos têm acesso tanto a estruturas diversas, quanto a 

estratégias, práticas e eventos sociais cotidianos. Este mesmo autor destaca que é preciso 

considerar pobrezas distintas, associadas a atributos sociais diversos, ligados à estrutura 

etária, à composição familiar e à inserção no mercado de trabalho; pois, ao olhar de forma 

múltipla, se permite maior plasticidade aqueles indivíduos que sobrevivem, mas não tem 

acesso aos benefícios das sociedades urbanas modernas. 

Percebe-se que há uma multiplicidade de conceitos relacionados à pobreza. Segundo 

Rocha (2006), os conceitos de pobreza estão vinculados a elementos específicos implícitos 
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desse fenômeno. Por exemplo, a pobreza absoluta está vinculada à sobrevivência física, 

sendo, portanto, o não atendimento das necessidades mínimas vitais o foco desse conceito; já 

a pobreza relativa está relacionada ao suprimento das necessidades em função do modo de 

vida predominante na sociedade em questão. Existe ainda a definição de pobreza por 

referência nutricional, sendo pobres aqueles que não possuem suas necessidades alimentares 

supridas, essa seria a pobreza extrema ou linha de indigência. A partir de Rocha (2006, p.14), 

“quanto mais rica a sociedade, mais o conceito relevante de pobreza se distancia de 

atendimento às necessidades de sobrevivência”. 

Atualmente, as necessidades das pessoas são atendidas através de trocas comerciais, 

sendo adequado se operacionalizar o suprimento dessas necessidades de forma indireta, via 

renda. Assim os conceitos de pobreza atualmente acabam por seguir esse raciocínio e 

quantificam uma renda mínima para se comprar, além de outras coisas, a alimentação básica. 

Rocha (2006), entretanto, ressalta que é algo complicado, a definição de outras necessidades 

básicas como vestuário e habitação, pois estabelecer um valor mínimo para estes é 

problemático; e a situação piora quando se padroniza para ter uma comparação internacional 

do índice de pobreza, pois esta é um fenômeno complexo e possui especificidades em 

contextos diversos, o que dificulta estabelecer parâmetros, pois pobre em uma sociedade pode 

não ser em outra. A categoria pobreza torna-se, dessa forma, um dado relativo ao contexto ao 

qual ela se insere.  

Sarah Telles (2011) coloca pobreza como “a condição extrema de privação, 

geralmente associada à fome, ao frio, ao desabrigo” (p.32). Vera Telles e Robert Cabanes 

(2006) acrescentam que os “pobres” são grupos sociais que se utilizam de trabalhos formais e 

informais, ou seja, incertos; desempregos recorrentes; pessoas marcadas pela sucessão de 

habitações precárias, despejos de casas alugadas, moradias improvisadas e acolhimento 

esporádico de familiares. É importante destacar, que tem sido muito utilizado o termo “nova 

pobreza” para se referir a esse momento onde houve uma reestruturação da economia 

capitalista, onde o crescimento industrial não implica em ampliação de empregos, pelo 

contrário, o mercado de trabalho é marcado pela qualificação, o que exclui cada vez mais os 

desqualificados, ou os sem escolaridade, que em sua maioria são os pobres.  

Desse modo, a “nova pobreza” é marcada pela impossibilidade de rompê-la, gerando 

assim trabalhos informais para os pobres, que acabam por manterem eles nessa linha de 

pobreza, de modo que os “novos pobres” são marcados por desemprego em massa e pela 

contínua tentativa de reinclusão (BRANDÃO, 2004; NASCIMENTO, 1994). 

No que se refere à pobreza, Rocha (2006) ressalta três grupos de países: o primeiro, os 



20 

 

países que possuem renda nacional insuficiente para garantir o que é considerado mínimo 

indispensável para cada cidadão, sendo estes países de baixa renda per capita e onde a 

pobreza absoluta é inevitável. O segundo grupo de países são os de renda per capita elevada e 

a desigualdade de renda é compensada por transferências de renda e pela universalização do 

acesso a serviços públicos de qualidade. E o terceiro grupo, onde se inclui o Brasil, que são os 

países que baseando na renda per capita possuem recursos suficientes para garantir o mínimo 

essencial aos seus cidadãos, de modo que a pobreza absoluta persiste pela má distribuição de 

renda. Tendo isso em vista, adentraremos a seguir na especificidade da questão brasileira. 

 

1.2 A pobreza no Brasil 

 

É preciso esclarecer que para Marcio Pochmann (2011) o Brasil distingue, a fins de 

mensuração, três indicadores de pobreza: a extrema, que seria a condição social sem a 

garantia de uma renda mínima necessária à sobrevivência humana, vinculado ao consumo da 

alimentação (renda per capita de até um quarto do salário mínimo mensal); menos extrema ou 

relativa, que é a condição social cuja renda percebida é insuficiente para a reprodução e 

sobrevivência humana, ou seja, o consumo da alimentação, habitação, transporte, saúde, 

educação, entre outros (renda familiar per capita acima de um quarto e abaixo de meio salário 

mínimo mensal); e a pobreza absoluta que é a condição social sem o atendimento material 

básico à existência humana, engloba a pobreza extrema e menos extrema (renda familiar per 

capita de até meio salário mínimo mensal). 

Tendo em vista esses referenciais, Elimar Nascimento (1994) acrescenta que o 

desenvolvimento da economia brasileira entre 1930 e 1970 trouxe o aumento da desigualdade 

de renda, ao mesmo tempo em que diminuía a pobreza absoluta, mas esse período também foi 

marcado pela troca demográfica entre campo e cidade, tendo a pobreza então uma face 

metropolitana. Desde então, podemos afirmar que a pobreza, assim como a população 

brasileira, são em sua maioria urbanas, como ressalta Rocha (2006). 

Outro fator que configura a situação de pobreza no Brasil é a desigualdade de renda, a 

qual tem proporções preocupantes. Essa realidade fica nítida, quando analisamos os dados da 

economista Sônia Rocha (2006), a qual avaliou o período de 1970 a 1999, e observou que o 

Nordeste tinha no início 87% da sua população na pobreza e 90% da população rural e o 

Brasil tinha 50,5% de pobres rurais e nesse período de 30 anos passou para 20,4%; nota-se 

então que, nesse período, o país se urbanizou e a pobreza tornou-se urbana, chegando a 

representar 80% dos pobres brasileiros.  
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Estes dados se postos em relação ao contexto do Aterro revelam uma sobreposição da 

situação em que aquelas pessoas se encontram. Ao pensar na falta de recursos e no geral nas 

estatísticas sobre a situação é possível compreender a realidade dos grupos urbanos em 

situação de pobreza que deve-se principalmente aos espaços de exclusão criados nas grandes 

cidades. Assim, migrantes que não encontram emprego, trabalhadores sem qualificação ou 

mesmo grupos familiares realocados são alguns dos modos pelos quais a pobreza pode ser 

expressa.  

Embora não aprofundaremos na temática da migração, faz-se necessário perceber que, 

para José Pereira (2009) há um consenso entre os pesquisadores do fenômeno da migração, 

que as periferias das grandes, médias e até das cidades de pequeno porte são em suas maiorias 

povoadas por migrantes. E para esse autor, seria a vulnerabilidade social
18

 promovida pela 

migração desordenada um fator que pode contribuir para diversas transições, desde as 

migrações territoriais até o trânsito religioso.  

Ainda sobre o delineamento da economia brasileira, Rocha (2006) afirma que 1970 

marca o período chamado “milagre brasileiro”, quando o PIB e a renda tiveram aumento 

substancial havendo uma alteração significativa no índice de pobreza passando de 68% em 

1970 para 35% em 1980. Havendo outra forte queda na incidência de pobreza no período 

entre 1993 e 1995, atribuída ao sucesso da estabilização do Plano Real, época na qual, a 

proporção de pobres cai de 30% para 20%. 

Aumentar a riqueza, moradia para todos, mudança nos indicadores sociais são 

referências para entender que a riqueza abarca uma série de mudanças na estrutura econômica 

brasileira. Por outro lado, ao vivenciar as experiências de um campo de pesquisa como o do 

Aterro Sanitário de Aparecida de Goiânia onde a maioria das pessoas sobrevive da reciclagem 

do lixo, percebe-se que a dinâmica das estatísticas é algo tão relativo quanto à pobreza.  

O economista, Márcio Pochmann (2011), assegura que o Brasil vem registrando 

indicadores de redução das pobrezas absoluta e relativa e pode-se chegar superar a pobreza 

extrema na segunda metade da segunda década do século XXI. Este autor nos mostra que em 

1978, a pobreza absoluta representava 68% dos brasileiros e que em 2008, quarenta anos 

depois, representa apenas 26,5% de toda a população, de modo que a taxa de pobreza absoluta 

teve uma queda de 61%. 

Contudo, embora a pobreza absoluta esteja consideravelmente reduzida, ela ainda 
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 Para Pereira (2009) o indivíduo está em vulnerabilidade social quando se encontra ou pode ser afetado ou 

atingido por algo que lhe provoque dano ou ainda que esteja sujeito a ser prejudicado por alguma situação como 

a ocorre nas zonas periféricas das metrópoles do país, falta de emprego e moradia, principalmente. 
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existe no Brasil. Os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2012 

(PNAD) no Comunicado do Ipea nº 159, intitulado Duas décadas de desigualdade e pobreza 

no Brasil medidas pela PNAD/IBGE, mostra que a população extremamente pobre (renda 

familiar per capita de até R$ 75) caiu de 7,6 milhões de pessoas para 6,5 milhões; e a 

população pobre (até R$ 150) foi reduzida de 19,1 milhões para 15,7 milhões. Este estudo 

concluiu que o Brasil já cumpriu uma das metas do milênio da Organização das Nações 

Unidas (ONU), aquela que prevê a redução pela metade da taxa de pobreza num período de 

25 anos, pois em 2003 havia 40,9 milhões de pessoas em situação de pobreza no país, e foi 

reduzido para 19,1 em 2012. 

Outro fator que é importante mencionar é que em 2 de junho de 2011, o Governo 

Federal lançou, por meio do Decreto nº 7.492, o Plano Brasil Sem Miséria (BSM) com o 

objetivo de superar a extrema pobreza até o final de 2014. O Plano está organizado em três 

eixos: o primeiro seria a garantia de renda, para alívio imediato da situação de extrema 

pobreza; o segundo seria o acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de 

educação, saúde e cidadania das famílias; e o terceiro seria a inclusão produtiva, para 

aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias 

mais pobres do campo e das cidades
19

. Os cálculos dos benefícios do Programa Bolsa Família 

para as famílias mais pobres foram modificados e agora, todas as famílias beneficiárias do 

Programa superam o patamar da extrema pobreza. Para inclusão nesse programa, é realizado 

o registro das famílias no Cadastro Único, sendo isto da responsabilidade do poder público 

municipal, que também tem papel de destaque no funcionamento das redes de saúde, 

educação e assistência social, essenciais para a superação da extrema pobreza20.  

Focando em Aparecida de Goiânia, o IBGE registrou no Censo de 2010 que nesse 

município havia um total de 10.961 pessoas de 10 anos ou mais de idade com classes de 

rendimento nominal de até ¼ de salário mínimo; 9.343 pessoas de 10 anos ou mais de idade 

com classes de rendimento nominal de mais de ¼ a ½ salário mínimo; 76.562 pessoas de 10 

anos ou mais de idade com classes de rendimento nominal de mais de ½ a 1 salário mínimo; 

100.103 total de pessoas de 10 anos ou mais de idade com classes de rendimento nominal 

mensal de mais de 1 a 2 salários mínimos
21

. 

Ainda em relação à Aparecida de Goiânia, observei que de acordo com os registros de 
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 Disponível em: http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao; acesso em 10/03/2014. 
20

 Disponível em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/METRO/metro_ds.php?p_id=273; acesso em 10/03/14. 
21

 Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520140&idtema=108&search=goias|aparecida-de-

goiania|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-rendimento--; acesso em 20/03/14. 

http://www.brasilsemmiseria.gov.br/legislacao
http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/METRO/metro_ds.php?p_id=273
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520140&idtema=108&search=goias|aparecida-de-goiania|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-rendimento--
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520140&idtema=108&search=goias|aparecida-de-goiania|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-rendimento--
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dezembro de 2013 do Cadastro Único e com a folha de pagamentos de fevereiro de 2014 do 

Programa Bolsa Família, o município de Aparecida de Goiânia tem 42.755 famílias 

registradas no Cadastro Único e 19.477 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(13,21 % da população do município). De junho de 2011 a novembro de 2013, o município 

inscreveu no Cadastro Único e incluiu no Programa Bolsa Família 1.366 famílias que estavam 

em situação de extrema pobreza. Agora, todas as famílias que entram no programa superam a 

miséria
22

. 

Em fevereiro de 2014, o município tinha 19.477 famílias no Programa Bolsa Família. 

Isso representa 91,63% do total estimado de famílias do município com perfil de renda do 

programa. De modo que de junho de 2011 (início do Plano Brasil Sem Miséria) a fevereiro de 

2014, houve diminuição de 5,47% no total de famílias beneficiárias
23

. 

Ao entrar no Programa Bolsa Família, a família assume alguns compromissos: as 

crianças e jovens devem frequentar a escola; as crianças precisam ser vacinadas e ter 

acompanhamento nutricional; e as gestantes devem fazer o pré-natal. 

No município de Aparecida de Goiânia, 97,66 % das crianças e jovens de 6 a 17 anos 

do Bolsa Família têm acompanhamento de frequência escolar. A média nacional é de 92,03 % 

(o município está acima da média). Na área da saúde, o acompanhamento chega a 84,16 % 

das famílias com perfil, ou seja, aquelas com crianças de até 7 anos e/ou com gestantes. A 

média nacional é de 73,18% (o município está acima da média)
24

.  

O município não registrou informações sobre o atendimento de crianças do Bolsa 

Família em creches em 2012 e por isso deixou de receber os recursos da Ação Brasil 

Carinhoso para creches. Para 2013, o município já fez o pedido de suplementação a partir da 

identificação de 178 crianças no Bolsa Família em 19 creches
25

.  

Em 2013, o município fez adesão para oferecer educação em tempo integral em 101 

escolas do ensino fundamental, sendo 6 com mais da metade dos seus alunos no Programa 

Bolsa Família. De janeiro de 2012 a janeiro de 2014, foram efetuadas 2.116 matrículas em 

cursos ofertados pelo Pronatec Brasil Sem Miséria no município. Para 2014, foi pactuada a 

oferta de 1.056 vagas do Pronatec Brasil Sem Miséria no município
26

. 

Educação, segurança, moradia são algumas das questões que se apresentam como 

problemáticas quando pensadas a partir do lugar do Aterro Sanitário de Goiânia. A educação 
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e consecutivamente da qualificação pessoal, sucede diretamente uma das grandes 

preocupações nos estudos sobre a pobreza, pois como já vimos anteriormente, o mercado de 

trabalho tem se especializado rapidamente, gerando aumento da ocupação das pessoas 

qualificadas e redução da oportunidade de emprego aos “desqualificados”, expandindo assim 

a informalidade e exclusão dos trabalhadores com baixo nível de escolaridade. 

 

1.2.1 “É aquilo que falta”: a problemática da pobreza no Aterro Sanitário de Aparecida de 

Goiânia  

 

Lixo e pobreza são duas facetas de um discurso sobre o qual repousam interesses 

políticos e questões outras, como a que eu trouxe sobre a aproximação da religião de grupos 

assistencialistas nesse lugar. Ao ressaltar o modo como estes grupos se aproximam, a pobreza 

é em si, um dos elementos de ajuntamento, gerando uma multiplicidade de sentidos tanto por 

parte dos moradores, quanto por parte dos religiosos.  

Num contexto de vulnerabilidade é possível relacionar a pobreza com algumas das 

vertentes principais das análises feitas sobre a categoria. Trabalho, moradia, alimentação e 

disponibilidade de recursos são alguns desses elementos que, na construção dos dados, se 

apresentam ao pesquisador por meio do modo como se posicionam em campo. Assim, as idas 

a campo revelam que crianças, jovens e adultos esperam das ações dos grupos uma relação de 

solução paliativa quanto à situação da falta de alimento e recursos. 

Em torno da questão sobre lixo e pobreza está o lugar do Aterro Sanitário de 

Aparecida de Goiânia, criado com a finalidade de ser depósito dos resíduos sólidos do 

município. Em volta do mesmo, diversos grupos foram se fixando com a finalidade de retirar 

produtos descartados pela população para serem usados no processo de reciclagem. Em 

cooperativas ou mesmo num trabalho familiar, muitas pessoas têm no trabalho no “lixão” uma 

forma de sustento para si e para seus filhos. Com o tempo, o Aterro passou a ser um lugar de 

trabalho e pela demanda social dos grupos que atuavam na reciclagem, portanto um lugar de 

moradia. Em torno do Aterro foram construídos três bairros: Setor Vale do Sol, Continental e 

Terra do Sol.  

No conjunto dos três bairros, foram observadas rendas variadas, existindo famílias que 

viviam em pobreza extrema e outras que até tinham renda de um salário mínimo ou mais
27

. 
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 Dados retirados da observação participante, que podem ser confirmadas também nas reportagens disponíveis 

em: http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/12/em-extrema-pobreza-familias-vivem-do-lixao-de-aparecida-de-
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Essa informalidade nos tipos de trabalho era algo presente no Aterro. Porém, através da 

observação etnográfica, foi possível perceber que a grande maioria das famílias do Aterro era 

numerosa, seja pela grande quantidade de filhos, ou devido aos agregados (parentes de 

primeiro e segundo grau que moram na mesma casa)
28

.  

Múltiplas eram as características das pessoas que ali vivam; observei que na maioria 

das famílias com filhos em idade não escolar, apenas o marido trabalhava, pois a mãe ficava 

com os filhos. As mulheres que trabalhavam possuíam as seguintes profissões: donas de casa, 

merendeiras, copeiras, babás, catadoras de lixo e operárias das empresas de reciclagem; já os 

homens eram: catadores de lixo, operários das máquinas de amassar o lixo no Aterro; 

operários das empresas de reciclagem; lavadores dos caminhões de lixo, auxiliar de serviços 

gerais, pedreiros, pintores, servente, capinador de lote, vidraceiro e presbítero
29

 (mas este 

também era pedreiro). 

Questionados sobre o porquê de viverem naquele lugar, tão insalubre aos olhos das 

pessoas, a maioria deles afirmou que se mudou para essa região em busca de condições 

melhores de trabalho, facilidade de deslocamento para o trabalho e também, morando no 

Aterro tinham a facilidade de não pagar aluguel.  

Outro momento da pesquisa revelou que a ida para o Aterro também se dava por conta 

da ideia de segurança gerada, muitas vezes, pela invisibilidade dada ao lugar: um morador 

narrou que foi para lá devido a envolvimento em briga e por ter sido jurado de morte, portanto 

“saiu fugido”; e outro relato foi de uma criança que não sabia dizer os detalhes, mas sabia que 

saíram de onde estavam porque o irmão foi assassinado. Estes acreditavam que em meio 

aquela esfera poderiam passar despercebidos de suas situações de vida pregressa relacionadas, 

sobretudo, a violência em outros lugares.  

Essas características da noção de risco estão presentes nas análises feitas por Arthur 

Amaral (2012), ao realizar um trabalho etnográfico no Parque Santa Cruz, cuja 

particularidade era de fazer fronteira com o Aterro Sanitário de Goiânia. O autor ressalta a 

dinâmica de vida presente naquele bairro destacando elementos como “segurança” e “risco” 

para narrar o modo como os moradores compreendem a relação com o trabalho do lixo e 

também na relação com o poder público e com outros moradores.  

Antes de morarem no Aterro Sanitário de Aparecida, grande parte dos moradores, 

moravam em bairros periféricos de Aparecida de Goiânia. A falta de trabalho, dívidas e, 
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 Contudo, é importante lembrar que minha pesquisa não tinha o objetivo de investigar a renda dessas famílias 

moradoras do Aterro, de modo que não lhes foi perguntado sobre salário, mas sim sobre profissões, que acaba 

trazendo uma noção da renda dessas famílias. 
29

 A categoria refere-se a um cargo abaixo do cargo de pastor nas igrejas evangélicas.  
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quase sempre, a distância levava com que procurassem naquele entorno uma forma de 

moradia. Além daqueles que saíram dos bairros de Aparecida existem aqueles oriundos dos 

processos migratórios que, em busca de melhores condições de vida e mesmo de qualificação 

aventuram-se para outros Estados. Muitos ali presentes advêm de cidades do interior de Goiás 

e de Estados como Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Maranhão e Pará.  

A falta de emprego, moradia e condições de vida são alguns dos fatores de exclusão 

dessas pessoas de seus lugares de origem. A dificuldade em ter uma renda que supra as 

necessidades básicas pode acarretar em grande vulnerabilidade social, e uma delas é expressa 

nas moradias
30

 inadequadas e extremamente precárias encontradas no Aterro. 

 

1.2.2 A questão das moradias: uma casa de lona e uma televisão  

 

Quando busquei referências sobre o Aterro Sanitário, mapeei a distribuição das 

moradias e a relação dos pontos de entrega das doações dos grupos religiosos que faziam 

trabalhos de assistência social nesse bairro. Ao chegar ao local, percebi que as moradias eram, 

em geral, dispersas, ficando dividido em grupos segundo o grau maior ou menor de relação 

entre os trabalhadores e o lixo. Assim, havia os “de cá”, os “do outro lado”, “os que moravam 

perto da igreja e da mercearia”. Essas categorias estão presentes no modo como os sujeitos se 

posicionam e a forma como os grupos religiosos fizeram seus mapeamentos no sentido de 

organizar a distribuição dos donativos e também no recrutamento para as igrejas. A maior 

parte dessas pessoas adentra no Aterro para fazer a seleção do lixo a ser reciclado, um misto 

de coragem e necessidade.  

Não havia impedimento quanto ao lugar onde as casas eram fixadas, contudo, 

construiu-se um consenso sobre o modo como Aterro e seu entorno era organizado. Os 

moradores do Vale do Sol e do Continental apresentavam melhores estruturas com moradias 

de alvenaria, por outro lado, neste local também existiam habitações de lona e papelão. A 

estrutura das moradias correspondia a um status social, ficando em alguns destes lugares, os 

pontos de entrega das doações dos grupos religiosos. Um lugar de distribuição, com mais 

assepsia e portando, com maiores características de um bairro, apesar da falta de asfalto, 

saneamento básico entre outras coisas.  
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 É importante ressaltar que não tive a oportunidade de entrar em todas as moradias e nem em todos os cômodos 

das moradias que tive acesso, mas segue o relato daquilo que foi possível ser observado.  
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A grande maioria das casas
31

 possuía partes de madeira e lona, mas existiam muitas 

casas de alvenaria e algumas eram mistas. Dentro das casas a maioria era de “chão batido”
32

 

ou de cimento, mas também havia pelo menos uma casa de tijolo e com piso de cerâmica 

(casa da moradora Cida, quem, em geral os grupos doadores procuravam para ajudar na 

organização das doações, pois ela morava ali há mais de oito anos).  

As moradias possuíam, em grade parte, de um a três cômodos, sala/cozinha 

conjugadas e quarto(s) e havia também uma família que morava dentro de um ônibus 

abandonado. Algumas casas tinham banheiro convencional, mas em muitas o banheiro era 

improvisado, externo à casa, feito de madeira ou lona, sem vaso sanitário, tendo apenas um 

buraco no chão (conhecido como latrina). 

A categoria pobreza, nesse contexto, é explicitamente controversa, de modo que 

grandes grupos familiares ocupam casas de lona, e também estavam confortavelmente 

assentados em estruturas de alvenaria com segurança contra intempéries. Numa lógica da 

contradição esses espaços construídos são formas de apresentar a escorregadia categoria 

pobreza, muitas vezes presente no discurso da falta levado tanto pelos grupos religiosos 

quando pelo poder público.  

A reflexão sobre as moradias faz pensar que em meio à dinâmica daquele lugar as 

crianças presenciam essa paisagem tomando a visualidade como forma de representar o 

mundo, assim, “minha casa tem televisão”, ou “não tem banheiro” são lógicas de 

pertencimento a um mundo da falta que decompõe a pobreza em uma grande demanda de 

construções simbólicas.  

Abaixo seguem algumas imagens das moradias da chamada “parte pobre” do Aterro. 
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 Caio, de 6 anos de idade em seu desenho, realizado em 04/05/13, desenha a fachada de uma casa cheia de 

quadradinhos e ao ser indagado ele explica muito feliz que são os tijolos, contudo só entendi a importância de 

“tijolinhos” no momento da análise, ao perceber que ter uma casa de tijolo era um status social naquele lugar. 

Haviam crianças que tinham casas de madeira e lona, chamada de casa mista.  
32

 A referência ao “chão batido” dá-se pela falta de qualquer tratamento ao piso da residência ficando a terra que, 

com o passar do tempo, fica lisa e se assemelha ao piso.  
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Imagem 1 – Moradias mais comuns presentes no Aterro 

                       Foto: VON HAUER, 2013 

 

A imagem 1 mostra a construção insalubre erguida sob uma montanha de lixo.  Os 

moradores resgatam coisas que podem ser “aproveitadas” como estrutura das casas e como 

“sistema de segurança”. Crianças e adultos se veem obrigados a conviver com o lixo em 

processo de decomposição.  

As moradias representadas nas imagens 2 e 3 pertencem à “parte rica” do Aterro. 

 

 Imagem 2 – Moradias do Aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Foto: VON HAUER, 2013 
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Imagem 3 – Outras moradias de alvenaria e também um ônibus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                      Foto: VON HAUER, 2013 

 

Percebe-se que mesmo na denominada “parte rica”, as moradias são precárias.  

 

Imagem 4 – Moradia diferenciada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: VON HAUER, 2013 

 

A imagem 4 mostra a casa da Cida e percebe-se que esta moradia não segue o padrão 

das demais, ela é bem grande, possui sala, cozinha, quartos, banheiro, uma área muito grande 
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que contorna a casa e um grande quintal, muitas vezes utilizado para as doações.  

A casa foi construída pelo marido de Cida que trabalhava como pedreiro e pintor. A 

Cida trabalhava como babá e vendia produtos para emagrecer, seus dois filhos, já rapazes, 

trabalhavam no Aterro, a filha mais velha recentemente havia se casado e tinha uma criança 

recém-nascida; e também havia a filha menor (adotiva), Michelli de 8 anos, que apenas 

estudava. Essa casa possuía mobília e eletrodomésticos bem conservados, possuíam até 

aparelho televisor de tela plana de 40 polegadas, um contraste em relação a grande maioria 

das famílias que vivem no local.  

Ao entrevistar essa moradora, perguntei o porquê de uma casa com perfil diferente da 

maioria das casas daquele lugar, ela disse que seu marido era pintor e pedreiro e que foi ele 

quem construiu a casa, mas que se preocupava pelos lotes não serem dela e sim da Caixa 

Econômica Federal e da prefeitura de Aparecida de Goiânia. Expressando, claramente, que 

apesar de ter uma casa bonita e bastante estruturada ela possuía o sentimento de estar num 

lugar de vulnerabilidade; além do fato de que essa moradora também dependia das doações.  

Quais eventuais problemas de construir uma casa sobre um terreno irregular? Me fiz, 

por vezes, essa pergunta. Eu sabia que a resposta seria complexa sendo que muitas pessoas, 

sobretudo aquelas com casas “bonitas”, não queriam ser questionadas sobre esse problema 

delicado.   

Percebi que as realidades das moradias presentes no bairro revelam que muitos 

moradores construíram suas casas de alvenaria mesmo sabendo dos riscos de ocuparem terras 

irregulares que são consideradas terras impróprias para moradias, pois estão contaminadas 

pelo lixo
33

. Ainda sim, arriscaram-se pela permanência com o risco iminente de um lugar com 

tantos problemas
34

. Havia a presença do medo em relação à perda dos imóveis nas narrativas 

sobre a permanência dos moradores que acreditavam que daquele espaço podia-se construir 

um lugar com características de um bairro: água encanada, esgoto, energia elétrica estável.  

Num outro momento, durante uma entrevista, a casa que entramos possuía três 

cômodos: cozinha e dois quartos e em um dos quartos era em parte coberto com telha, 
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 Existe um documento apresentado pelo Ministério Público sobre o Aterro Sanitário de Aparecida de Goiânia. 

No documento está à necessidade de uma adequação socioambiental cujo objetivo é “fazer um resgate da 

dignidade humana dos habitantes daquela área de entorno”, incluído aquelas famílias em programas de habitação 

familiar, assistência social, além do fortalecimento das cooperativas destinadas ao tratamento do lixo. O 

documento foi formalizado em 16 de Maio de 2011 e até a data do fechamento do meu trabalho de campo em 

Dezembro de 2013 essas questões ainda não haviam sido resolvidas. O documento encontra-se disponível em:  

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/aterro_sanitario_aparecida_de_goiania.pdf; acesso em 

12/05/2014.  
34

 Muitas matérias vinculadas nos jornais locais narram a experiência de vida de moradores dos bairros como 

Vale do Sol, Continental e Terra do Sol ressaltando a insalubridade do local.  

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/aterro_sanitario_aparecida_de_goiania.pdf
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justamente no lugar onde estava à televisão e no restante da casa era coberto com madeira e 

lona e ao indagar o que ocorria quando chovia, ela disse que deixava molhar as camas, mas 

não a televisão, porque as camas secavam, e a televisão estragava.  

Ao fazer as incursões em campo logo percebi que precisaria de recursos básicos como 

alimentação e água, para permanecer de forma mais confortável em campo. Em uma das 

visitas à casa da Cida, tive a oportunidade de presenciar o modo como à relação com os 

serviços básicos é feita, assim, ao pedir um copo d‟água obtive como resposta “Aqui não tem 

água de beber”. Por outro lado, a Michelle (filha da Cida) me ofereceu refrigerante, uma 

surpresa diante da impossibilidade de usufruir de um algo tão simples como a água.  

Além disso, observei que as maiorias das moradias ali possuíam cisterna, inclusive 

essa moradia da Cida. Porém, um dia em que entrevistava algumas crianças na porta de uma 

casa, tive outra experiência com a questão da água (bebida vital para o nosso organismo). 

Uma das crianças entrou e voltou com uma garrafa pet cheia de água e ofereceu a outra 

criança, a qual ao beber imediatamente cuspiu a água fora e disse: “Onde você pegou essa 

água? Se foi da torneira, essa água não se pode beber, ela é contaminada de rato”
35

.  

Busquei pesquisas relacionadas ao lugar e a esses aspectos sobre a água e entre os 

trabalhos está o da Edivalda de Abreu (2011, p.34). A pesquisa relaciona condições de 

trabalho, moradia, saúde e hábitos de vida dos moradores da Vila Vale do Sol, bairro no 

entorno do Aterro. Nesta pesquisa, a autora ressalta que 88% das habitações não possuem 

estrutura hidrossanitária adequada, representando um altíssimo percentual em relação às 

condições de saneamento básico, inexistentes no bairro. Nos dados, a autora ainda revela que 

64% não possuem banheiro em casa, além de ingerirem água de poços artesianos, 

possivelmente contaminada
36

.   

Percebi que ao longo do campo, essas questões relacionadas ao saneamento básico e o 

uso da água se faziam presentes. Ao adentrar nas moradias, eu acabava por relativizar a noção 

de “banheiro”, sobretudo pelo modo como estes estavam diretamente em contato com o solo. 

                                                           
35

 Uma das dificuldades da pesquisa de campo era essa, eu precisava evitar beber água ou qualquer líquido, para 

não precisar utilizar o banheiro, como o local ali é afastado, normalmente eu ia bem cedo para vir embora por 

volta da 13h, ou ia após o almoço e ficava até às 17h e era difícil não precisar usar o banheiro nenhuma vez. 

Outro problema ali era a alimentação, pois não tinha nenhum estabelecimento próximo dali para se comer ou 

fazer qualquer tipo de compra.  
36

 Sobre o processo de contaminação da água de lençóis freáticos busquei como fonte o trabalho de José Lima 

(2003). O autor conduz avaliação sobre o impacto dessa contaminação a partir do Aterro de São Pedro da Aldeia 

no Rio de Janeiro, entre as análises feitas o autor destaca que na disposição final dos resíduos, existe a produção 

de muitos materiais que são altamente tóxicos pela decomposição e que, se fixam no solo, provocando a 

contaminação lençóis freáticos. Esse tipo de dano, tanto ao solo quando as águas são percebidas em diversas 

partes do país e geram danos irreparáveis ao meio ambiente e a saúde das pessoas que, mesmo não consumindo 

essa água, passam a utilizá-la para lavar roupas, utensílios domésticos, contaminando-se indiretamente.  
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Muitas vezes, fora das casas eu tinha visto os banheiros improvisados, com lona ao redor e 

um buraco no chão, conforme mostra a imagem 5. Certo dia em campo, ao entrar para utilizar 

o banheiro em uma casa bem estrutura “bem estruturada” pensei que haveria um “banheiro 

convencional”, contudo me deparei com outra estrutura que se apresentava pela total ausência 

de uma estrutura daquilo que se entende por banheiro. Essa casa era toda alvenaria, sem 

reboco por fora, mas por dentro era toda rebocada, com o chão cimentado, possuía até uma 

garagem e um carro nela. Ao entrar para utilizar o banheiro fui conduzida a um cômodo que a 

princípio pensei ser um quarto, bem grande, com uma cama e roupas jogadas por cima desta. 

Fui deixada ali com a seguinte instrução: “Assim que eu sair feche a porta com o pau e não se 

preocupe”, como a princípio não vi o vaso sanitário pensei que eles utilizavam o chão, mas ao 

olhar no fim do cômodo, que era grande, tinha um vaso sanitário, uma descarga e ao lado o 

chuveiro, sem nenhuma parede separando o que seria o banheiro do quarto dentro dele havia 

um vaso sanitário e um chuveiro. E essa aparentava ser uma das “melhores” moradias, se 

compararmos as estruturas da maioria das casas. 

 

Imagem 5 – Banheiro sem saneamento básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                  

                                  Foto: VON HAUER, 2013. 

 

Os percursos pelo bairro incluíam a centralidade da mercearia do bairro (imagem 6), 

local de venda de produtos que incluíam bens de consumo não duráveis e alimentos em geral. 

Entre os produtos vendidos incluía algumas coisas da cesta básica, além de guloseimas e 

também produtos de higiene. A estrutura do comércio era simples, de no máximo 1 e ½ m² 

por 2 m². A mercearia é a única do local e está na fronteira entre o Terra do Sol e o 

Continental.  
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Imagem 6- Mercearia do Vale do Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto: VON HAUER, 2013. 

 

Outro fator de vulnerabilidade social, marcador da situação socioeconômica desse 

lugar é a falta de energia elétrica. Os moradores revelam o problema enfrentado e a formação 

dos chamados “gatos” de onde obtém à luz. 

 

A gente mora em um barraco, que não tem nenhuma proteção, com a energia de 

gato, que quando chove esses fios voam tudo (...) a CELG põe ali na chácara, mas 

aqui é invasão, ai coloca os fios nós mesmos, e às vezes, quando chove voa os fios, 

cai! teve gente que já levou choque, graças a Deus que nunca morreu ninguém! 

(Entrevista com Juliana, Aparecida de Goiânia, 11/05/2013).  

 

Outro marcador da situação de pobreza no Aterro é a falta de condições financeiras 

para a compra de alimentos da cesta básica, e assim existe uma grande dependência das 

doações nesse quesito. Grande parte dos moradores retira o sustento daquilo que conseguem 

processar em termos de reciclagem, como funciona a partir de uma cooperativa o produto 

dessa venda é distribuído entre as famílias que fazem parte e, por outro lado, muitas pessoas 

usam o “lixão” e elas mesmas são responsáveis pela coleta e processamento do material 

recolhido, ficando assim a mercê da disponibilidade de recursos. O que percebi é que essa 

referência ao trabalho na cooperativa e diretamente no Aterro conduzem muitas famílias à 

situação de extrema pobreza, ficando estes a espera de recursos oriundos de doações, 

advindas, sobretudo dos grupos religiosos que fazem trabalhos sociais naquela área. As 

crianças que entrevistei relatam suas experiências com esses grupos fazendo referência, a 

comida que é trazida por eles.  
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Karla: O que você come todo dia? 

Juca: (5 anos): Minha mãe não faz comida nem pra mim 

Karla: Quem faz comida para você? 

Juca: Ninguéeem! (fala meio cantado) 

Karla: E o que você come? 

Juca: Nada! 

Karla: Hoje você comeu? 

Juca: Huh hum! (faz que não com a cabeça) 

Karla: E o povo que veio com a Kombi? 

Juca: Comi 

Karla: Você gosta dessas pessoas que vem aqui o que você acha dela? 

Juca: Eu gosto de comer 

Juca: Eu estudo... e lá na minha escola tem uma bolacha 

Karla: E o seu pai? 

Juca: Eu não tenho pai não! 

Karla: Porque que sua mãe não faz comida? 

Juca: De quem é esse carro? 

Karla : Porque sua mãe não faz comida... o que ela fica fazendo? 

Juca: Ela não faz.... o que é isso? (fala mudando o assunto) 

Juca: Porque você não me dá isso ai? 

Karla: Porque esse é meu único gravador (sorri) 

 

O Juca, era uma crianças de 5 anos na época da entrevista, a coordenadora da “parte 

pobre” (onde Juca morava), contou que o pai dele era usuário de drogas e o jogou na parede, 

quando ele era bebê, e que até aos 4 anos ele não falava nada. O pai dele se encontrava preso 

e a mãe era usuária de crack e segundo a coordenadora, ela estava sempre no uso da droga, de 

modo que essa criança ficava o tempo todo na rua e comia quando os moradores ali davam 

algo para ele e quando vinham as doações. A mãe dele havia começado a frequentar a igreja 

Universal (indo no ônibus que levava e trazia os moradores do Aterro). 

Na narrativa de Juca, ele faz uma reflexão para responder se ele comeu hoje, deixando 

claro que isso não é um hábito de todos os dias. Outro momento que mostra isso é quando ele 

esquece que o grupo de doação que vai com a Kombi passou e afirma que não comeu nada, o 

que significa que ele não se lembrava de ter comido. Isso é tão presente na vida dele, que ele 

chega a citar que vai a escola, e ao invés de falar algo da educação que recebe, ele fala da 

“bolacha” que come lá e ao responder se gosta das pessoas que vão fazer as doações ali, sua 

resposta é “gosto de comer”.  

Esse caso do Juca é complexo porque além da alimentação precária, ele possuiu uma 

mãe usuária de droga. Porém, presenciei ali outra mãe grávida e usuária de crack, a qual 

vinha receber as doações e era instruída sobre a droga, mas no outro fim de semana estava 

novamente com sintomas do uso da droga. Embora não tenha visto outros casos, ouvi relatos 

de que tinham outras mães similares a esta. Entretanto, independente do uso da droga, a 

alimentação dessas crianças e dos moradores em geral é precária.  

Outro fato que mostra a dificuldade na alimentação desses moradores é a entrevista de 
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Lisa e seu irmão, na qual, quando perguntei qual doação eles gostavam mais, ambos 

responderam que era do almoço levado pela Kombi, porque nesse tinha carne. Demonstrando 

um destaque para esse alimento, indicando que era algo diferencial, um privilégio poder 

comer carne. 

A falta de condições financeiras adequadas é tão grande, que até os moradores do 

Aterro que ganharam as casinhas do Governo Municipal, ou alguns que até possuem uma 

condição financeira melhor, voltam ao Aterro 

 

... Eles vêm, mas muitas vezes não é por não ter onde morar, muitos têm casas, lotes 

em outros lugares e até em Goiânia e vem aqui por causa das doações, final de ano 

tem muitas doações... muitos moram lá (nas casinhas do governo) e vem aqui 

quando tem as doações... (Entrevista com Cleusa, Aparecida de Goiânia, 

27/04/2013). 

 

Cheguei a ouvir de uma moradora, que para alguns, que tiram seu sustento na catação 

de material reciclável no Aterro, as casinhas dificultaram a locomoção, pois ficavam longe 

para ir e vir do trabalho. Algumas pessoas possuem as casinhas
37

, mas moram no Aterro para 

manter o sustento e voltam para casa esporadicamente. Nos fins de semana, usados para o 

descanso, era o momento que em recebiam a maior parte das doações.  

Os dados teóricos e etnográficos nos mostram que a pobreza é acarretada de grandes 

fatores de vulnerabilidade socioeconômica. E um destes fatores, a exclusão social pela falta 

de renda e recursos, torna a situação dos moradores dos bairros próximos ao Aterro 

potencialmente desfavorável. A exclusão na situação de pobreza se dá de várias formas. Uma 

delas se dá no próprio mercado de trabalho que segrega e exclui os pobres, principalmente os 

que habitam áreas vulneráveis, quando não acontece de se associar pobre com criminalidade 

ou a ameaça aos cidadãos que trabalham honestamente, então se tem o “excluído moderno”
38

 

que é “economicamente desnecessários, politicamente incômodo e socialmente ameaçador” 

(NASCIMENTO, 1994, p.193). 

Após estar em campo e perceber a realidade deste local, fatos já relatados 

anteriormente, é nítido que essas pessoas estão em situação de exclusão social caracterizada 

pela falta de recursos: das moradias adequadas; do saneamento básico e da higiene adequada; 

da alimentação adequada; de uma boa educação livre das necessidades básicas (fome), da rede 
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 As casinhas que eles se referem são as habitações doadas pela Caixa Econômica Federal em parceria com a 

Prefeitura de Aparecida de Goiânia para os moradores daquela área do Aterro.  
38

 No Aterro a exclusão é muito nítida. Minha percepção desta começou já antes de ir a campo, pois ao dizer que 

faria meu campo no “Lixão” (é como é conhecido o Aterro), muitas pessoas me disseram que eu deveria ter 

cuidado, porque ali haviam muitos “drogados” e “marginais”. E também tiveram os líderes religiosos que me 

alertaram bastante sobre não ir jamais sozinha ao “Lixão” e que eu deveria evitar tocar as pessoas por risco de 

alguma contaminação (maiores detalhes já foram relatados na introdução deste trabalho). 
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elétrica necessária; do acesso diário aos meios de comunicação; das sociabilidades em lugares 

como shoppings ou até algo mais simples como um Pit Dog
39

; de supermercados; farmácias e 

de outros estabelecimentos e até do acesso às pessoas, devido à distância e falta de recursos 

para locomoção desses bairros.  

Para entender melhor a situação social vivenciada pelos moradores do Aterro, é 

preciso analisar melhor a questão do lixo, pois estes moradores além de estarem vivendo em 

situação de pobreza, possuem outro fator de segregação que é viver “com” e “do” lixo. A 

pobreza não está relacionada à ausência total de recursos, pois como narrado muitas famílias 

possuem bens e moradias com melhores condições. Por outro lado, a omissão do poder 

público e situação de insalubridade tornam o local cercado de problemas relacionados a falta 

de recursos e de condições de trabalho e moradia.  

 

1.3 “Viver com o lixo” e “viver do lixo”  

 

Viver “com” o lixo, como os moradores do Aterro, expressa com certeza uma situação 

de pobreza, embora que nem todos que vivem “do” lixo sejam pobres, como é o caso dos 

donos de empresas de materiais recicláveis. A pesquisa em Ciências Sociais e 

especificamente na Antropologia que se volte à temática do lixo é de extrema importância, 

pois, grande parte dos estudos existentes se refere basicamente aos aspectos técnicos da 

gestão, coleta, tratamento, caracterização e destinação final do lixo. Deste modo, os estudos 

que abordam os aspectos humanos focando nas teorias sociais, referente a essa temática, 

proporciona uma abrangência de conhecimento. 

Zygmut Bauman (2008) afirma que estamos vivenciando a “sociedade de 

consumidores” e esta se caracteriza por ter uma prática consumista ávida por adquirir 

mercadoria nova, cuja expectativa de vida e utilidade está cada vez mais encurtada. Esse 

consumo se dá em parte por uma lógica impulsiva que se traduz no ato de aquisição e 

acumulação e segue o imperativo do gesto consumista que é, na realidade, a necessidade do 

descarte e da substituição. Assim, a economia do consumo, baseada no excesso e no 

desperdício, pode alimentar-se com eficiência e rapidez já que o movimento das mercadorias 

é veloz e direcionam-se para o lixo. Assim, torna-se fundamental a existência de uma 

indústria de remoção do lixo.  

Genebaldo Dias (2004) afirma que somos bilhões de pessoas seguindo esse ritmo do 
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 Os Pit Dogs são estabelecimentos de venda de produtos prontos, como sanduíches, sucos, alimentos de fast 

food.  
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consumo acelerado que vem acompanhado, consequentemente, do aumento da produção de 

lixo, poluição e esgotamento dos recursos naturais. Marcelo F. Leão (2013) acrescenta que, a 

cada ano que passa, o consumo da humanidade supera mais rapidamente a capacidade de 

regeneração do planeta e o estilo de desenvolvimento econômico atual, em vez de 

proporcionar o destino sustentável dos resíduos gerados pelas ações humanas, estimula o 

desperdício, pois atualmente as mercadorias são planejadas para ter uma vida útil pequena.  

Isso tudo explica a grande quantidade de resíduos sólidos descartados diariamente e o 

aumento da produção de lixo. Portanto, é nítida a relevância do estudo e do aprimoramento da 

gestão do lixo. Contudo, devemos ressaltar que, segundo Maurício Waldman (2010) desde os 

primórdios, o lixo já era um foco de atenção para a humanidade, pois já no período 

paleolítico, os ocupantes das cavernas guardavam os resíduos em reentrâncias das rochas. 

Se o lixo já era um problema naquela época, ele é exponencialmente maior na 

atualidade. De modo que há um consenso entre as nações do mundo de que o lixo é hoje uma 

das grandes dificuldades a serem enfrentadas pela humanidade (em virtude da característica 

do capitalismo que trabalha o consumo excessivo e a devastação em larga escala da natureza). 

Márcio Magera (2004) atribui isso ao fato de que nunca, em nenhuma outra época da história, 

os homens foram tão estimulados a consumir, o que gera uma grande produção de resíduos e 

muitos problemas para a absorção destes pela natureza. 

Outro fator que precisa ser considerado é que o lixo produzido atualmente é bem 

diferente do produzido em épocas anteriores. Além da diferença exponencial em quantidade, 

há ainda o acúmulo de materiais que são arduamente reintegrados naturalmente ao meio 

ambiente. Wildman (2010) destaca o caso do plástico, bastante utilizado, tão facilmente 

descartado e de degradabilidade bastante lenta; e traz ainda o caso do lixo eletrônico, o qual 

muitas vezes é composto de metais pesados e de substâncias tóxicas, como é o caso de 

materiais nucleares ou radioativos, dentre outros que são produzidos na atualidade. 

No que se refere à quantidade de lixo produzida, os números são alarmantes e nos faz 

perceber o nível da gravidade desse problema que é a administração do lixo no mundo, no 

Brasil e na cidade de Aparecida de Goiânia. De acordo com Marivete Gesser e Ana Lúcia 

Zeni (2004) cada indivíduo produz em média ½ kg de lixo por dia, o que gera um volume 

total diário de cerca de três bilhões de quilos de detritos, e ao ano seria uma média de 30 

bilhões de toneladas de lixo.  

Segundo Wildman (2010), no Brasil as classes ricas podem ter um índice de geração 

de lixo de 1,5 kg ou mais, por habitante ao dia, igualando-se as médias de primeiro mundo; já 

as classes de baixa renda produzem em média 0,3 kg ou mais, por habitante ao dia, índice 
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condizente com nações muito pobres.  

Para exemplificar vejamos os dados do IBGE (2000) que mostram que a média de lixo 

coletada, por dia, na cidade de São Luís do Maranhão era de 740 toneladas e já na cidade de 

São Paulo era de 20.150,20 toneladas. Em 2008, o IBGE informa que no Estado do Maranhão 

foram coletados diariamente 3.860 toneladas de resíduos, enquanto o Estado de São Paulo 

teve 37.839 toneladas de resíduos recolhidos. Sendo estes, dados que confirmam a grande 

desigualdade social existente no Brasil, já mencionada anteriormente. 

Ainda dentro da problemática da administração do lixo, é importante entender melhor 

como funciona a destinação deste. Para o IBGE (2005) havia 8.381 unidades de destinação do 

lixo no país, as quais se distribuíam em: 5.993 lixões, 63 vazadouros em áreas alagadas, 1.868 

aterros controlados, 1.452 aterros sanitários, 810 aterros de resíduos especiais, 260 usinas de 

compostagem, 596 usinas de reciclagem e 325 unidades de incineração.  

Outra destinação do lixo, ou parte dele, seria o caso da reciclagem, que segundo 

Magera (2004) está em franco desenvolvimento no Brasil. Segundo o IBGE (2005), o Brasil 

ocupa o primeiro lugar mundial em reciclagem de latinhas de alumínio, reaproveitando até 

89% desse material. Porém as garrafas pet são recicladas apenas 35% delas. E a coleta 

seletiva ocorre em apenas 2% dos municípios brasileiros. 

Marina Cunha (2009) afirma que a grande maioria do lixo reciclável que não é 

reaproveitado se deve ao desconhecimento de seu valor econômico, de sua viabilidade para 

aproveitamento como matéria prima e ainda à grande deficiência de políticas públicas 

voltadas para a gestão do lixo das cidades.  

A falta de gestão do lixo e de conscientização sobre essa temática é tão grande que 

Waldman (2010) chega a usar a expressão “onipresença do lixo”, para se referir aos rastros 

que presença humana deixou de detritos, pois ele destaca que há lixo, não gerido, em diversos 

lugares públicos, como cavernas, montanhas, montes e até no espaço sideral. Naturalmente 

que a má gestão do lixo, causa alterações ambientais globais de proporções incalculáveis.  

Definitivamente, o lixo é uma problemática muito séria, a qual precisa ser 

solucionada. Porém, ela existe desde os primórdios da humanidade. Entretanto, com a 

modernização o lixo tem crescido quantitativamente e qualitativamente, o que tem dificultado 

a administração do mesmo. Entretanto, antes de seguirmos discutindo sobre o lixo, é 

fundamental entender o que é o lixo e como ele é produzido em Aparecida de Goiânia. 
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1.3.1 A Produção de resíduos sólidos em Aparecida de Goiânia 

 

No município de Aparecida de Goiânia até 1993 os resíduos eram transportados de 

forma insalubre, levados quase sempre em caminhões sem estrutura e jogados em muitos 

locais distintos da cidade. Segundo Cléber Martins (2008), a partir de 1993 esse depósito de 

resíduos sólidos passou a ser realizado, principalmente nas imediações do CEPAIGO. 

Contudo, o “controle” do lugar como Aterro Sanitário só passou a ser realizado a partir de 

1999, quando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia passou a 

fazer o tratamento do lixo daquela área. Segundo o autor, aquele local passou oficialmente a 

ser denominado Aterro Sanitário somente no ano de 2002, quando passou por reestruturação e 

o lixo passou a ser tratado segundo as normas sanitárias.  

Paralelo ao Aterro surgiu na década de 1980 o bairro Vale do Sol, ainda quando o 

local era simplesmente um “lixão”. Sobre as montanhas de lixo e resíduos sólidos a Vila de 

Papel, como era chamada, mantinha grande parte de pessoas que sobreviviam catando 

produtos que podiam ser destinados à reciclagem. Hoje existem oficialmente três bairros dos 

quais pode-se pensar a situação de vulnerabilidade que é colocar sua dependência de vida e o 

sustento da família daquilo que é retirado do lixo. A imagem 7 mostra como em 2013 ainda se 

encontrava a situação do Aterro, pessoas burlam as regras e vão em meio ao lixo para buscar 

aquilo que pode ser reutilizado.  

 

Imagem 7 – Aterro Sanitário de Aparecida de Goiânia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto: VOH HAUER, 2013 
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Atualmente são depositadas cerca de 400 toneladas diárias de resíduos sólidos 

oriundas da cidade de Aparecida de Goiânia
40

. Na sua maioria os resíduos são do lixo 

produzido pela população, ficando os resíduos hospitalares e os da construção civil em outros 

lugares. 

 

1.3.2 O que é “lixo”? 

 

Para REGO et al (2002) são considerados lixo: restos de alimentos, cascas de frutas e 

verduras, papel usado, sujeira de varrição de casa, roupas velhas, papel higiênico usado, 

papelão, fezes humanas e de animais, mato, podas de árvores, latas e vidros usados, pilhas de 

rádio descarregadas, pneus de borracha estragados, plásticos usados, eletrodomésticos velhos, 

panelas de alumínio usadas, ferro velho, restos de construções. Waldman (2010) nos relembra 

que a origem da palavra lixo é controvertida, mas ressalta que lix, uma palavra latina que 

significa cinza ou lixívia; a lix se associa o verbo lixare, reportando a polir, arrancar o 

excedente.  

É importante lembrar que aquilo que é considerado excedente, resto ou lixo, depende 

completamente do universo cultural. Waldman (2010) cita o exemplo dos budistas que veem 

tudo como interligado ao cosmo, de modo que os excrementos não são vistos como algo 

nocivo, pois qualquer objeção a algum componente desse cosmo é relativizada e pensada em 

um contexto de totalidade.  

Contudo, se nos voltarmos para a visão ocidental, perceberemos que o lixo possui um 

simbolismo bastante pejorativo, ou seja, incompatível com a convivência social 

(WALDMAN, 2010). Entretanto, mesmo dentro de uma mesma sociedade, o que é 

considerado lixo para algumas pessoas pode não ser para outras. Algumas coisas consideradas 

“lixo” para alguém podem ser de grande utilidade para outro. Isso fica nítido ali com os 

moradores do Aterro, os quais vivem auxiliados pelas doações de roupas e calçados usados, 

de mantimentos e até de coisas extras como eletrodomésticos, dentre outros. Isso fica bastante 

nítido na fala da Juliana (coordenadora da parte mais próxima ao Aterro) ao explicar sobre ir 

ao Aterro para catar o lixo e na fala da Cleusa, ao comentar sobre as doações: 

 

Eu não tinha nada para dar para os meus filhos comer (...) eu nem ia tanto para catar, 

eu ia mais para pegar os trens de comer... Ai as vezes eu chegava lá e já tinha caído 
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as coisas, iogurte vencido, mas tem muitas coisas que não é vencida porque as vezes 

amassa na empresa ou machuca ai eles jogam fora, ai as vezes eu chegava e já tinha 

caído e todo mundo já tinha pegado (...) ai eles pegavam e me davam, porque aqui é 

assim, (...) as vezes cai frango congelado, está vencido mais cai geladinho, todo 

mundo come e ninguém faz mau.... Dai quando cai a gente vê o caminhão vindo ai 

vai todo mundo correndo lá pegar, é uma alegria para todo mundo (...) ai a gente 

chega e os filhos pergunta „mãe caiu iogurte lá no lixo‟ ai a gente fala não é no lixo 

não meu filho é o shopping” (Entrevista com Juliana, Aparecida de Goiânia, 

11/05/2013).  

 

O que eles consideram que é dispensável na casa deles eles trazem para as pessoas 

daqui... (Entrevista com Cleusa, Aparecida de Goiânia, 27/04/2014).  

 

 

Nessas duas narrativas percebemos como aquilo que é dispensável, resto, lixo, para 

uns pode não ser para outros. E estamos falando de uma mesma cultura e sociedade que é a 

brasileira e especificamente dos moradores de uma mesma cidade que é Aparecida de 

Goiânia. Neste exemplo, é possível ver como uma mesma sociedade, porém em grupos 

sociais distintos, que neste caso são classes sociais diferentes, podem vivenciar a mesma 

realidade, que é o descarte. Deste modo, é muito importante fixar que as decisões de descarte 

são individuais, porém podem ser determinada histórica, social e culturalmente, como afirma 

Cunha (2009).  

No que se refere à história, é impossível não perceber a conexão entre modernidade, 

industrialização, urbanização e acúmulo de lixo. Segundo Waldman (2010) podemos observar 

que anteriormente as sociedades sobreviviam pela caça, pesca, coleta e/ou agropecuária, desta 

forma, o lixo era majoritariamente orgânico.   

Seguindo o mesmo raciocínio, Cunha (2009) afirma que com o desenvolvimento da 

sociedade industrial, a produção em massa e assim o aumento do consumo de produtos 

industrializados, o lixo passa a ser cada vez menos natural, ou seja, menos biodegradável. 

Deste modo, é nítida a completa expansão do lixo, a qual está totalmente relacionada com o 

crescimento do risco ambiental e o aumento das possibilidades de trabalhos informais. 

Adiante vamos entender melhor essa questão.  

 

1.3.3 Pessoas que vivem “do/no lixo” 

 

Segundo Cunha (2009) desse contexto, o aumento da produção de lixo não 

biodegradável, emergem agentes econômicos que retiram do lixo sua sobrevivência, 

resinificando os sentidos originais conferidos pelo consumismo e as identidades estabelecidas. 

Para esta autora essa é uma cadeia complexa, onde há intermediários e a maior parte do lucro 
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fica concentrada em poucas mãos. Diante disto, temos os seguintes profissionais: sucateiros, 

catadores de materiais recicláveis, donos de depósitos, funcionários das indústrias de 

reciclagem, entre outros.  

Segundo Sandra Romansini (2005), no Brasil, avalia-se que 67% das capitais 

brasileiras possuam os catadores de materiais recicláveis em suas ruas e 37% trabalham em 

lixões, o equivalente a mais ou menos 24.430 pessoas. 

Na concepção de Gessi e Zeni (2004) a catação é uma fonte para garantir trabalho e 

renda, muito mais do que uma contribuição ao meio ambiente, ou uma escolha real e legítima 

da profissão. É uma profissão que aparentemente possui uma liberdade de horário, mas que 

cotidianamente proporciona uma sobrecarga de trabalho, com remuneração incerta e precária; 

além do preconceito e a percepção de executarem um trabalho desvalorizado. Essa foi à 

mesma percepção que tive dos moradores do Aterro. 

Sobre essa instabilidade de horário e de remuneração, como também a necessidade 

desse trabalho para suprir a renda, vejamos o que diz uma moradora do Aterro  

 

(...) Eu não trabalho porque tenho dois filhos pequenos, meu esposo trabalha no 

lixão, lá você trabalha não tem hora e nem dia, o lixão está aberto, por sua conta 

própria... se você chegar lá e pegar um “bag”
41

 você pode catar lá, ai quem tem 

carroça, essas coisas, traz na carroça e quem não tem traz na cabeça, lá do lixo até 

aqui (...) tem uns que vale 25... 30 reais, é muito pouco, mas para a gente que tem 

família né!! se você trabalhar você ganha se você não trabalhar você não ganha 

(Entrevista-Juliana, Aparecida de Goiânia, 11/05/2013). 

 

No Aterro, a maioria dos homens trabalha com a catação, nas reciclagens ou operando 

as máquinas para ambos, mas também há mulheres, adolescentes e até crianças. Dentre as 

crianças entrevistadas apenas uma relata ter trabalhado no Aterro e ainda ir lá para ajudar a 

mãe: 

Parei de estudar por causa da barriga (4 meses de gravidez), eu trabalhava no Aterro 

para ajudar minha mãe... eu ajudava ela desde os 7 anos... Agora eu vou pra lá só 

ficar andando... ajudo a minha mãe... e quando ele vem embora eu venho (refere-se 

ao rapaz ao lado dela) (...) pego material, pet, garrafinha... até que é bom o preço que 

o povo faz lá, eu ajudo minha mãe com esse dinheiro... mas ela pega e me dá um 

pouquinho. (Entrevista-Maiara - 13 anos, Aparecida de Goiânia, 11/05/13). 

 

Durante as entrevistas e visitas ao Aterro, por diversas vezes a relação entre trabalho e 

recursos faz com que a categoria pobreza fosse entendida. A falta de estrutura, condições de 

vida aparecem nos relatos implícitos e explícitos sobre essa questão. 

Implícitos estão os olhares baixos ao falarem do trabalho dos esposos ou ao falarem 
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que precisam da catação para sobreviver; a maioria das crianças não demonstrou 

constrangimento. Há também narrativas explícitas se referindo ao mau cheiro exalado no 

Aterro durante a catação e nas moradias mais próximas. Há ainda o relato de Juliana, a 

coordenadora da parte “mais pobre” ou mais próxima ao Aterro, que conta como seus filhos já 

passaram por situações de preconceito: 

(...) às vezes nós damos o iogurte vencido para eles levarem para a escola ai tem 

criança que fala assim „ai esse menino só traz trem vencido para a escola, lá do lixo‟ 

porque sabe que eles moram aqui na favela (...) (Juliana, Aparecida de Goiânia, 

11/05/13). 

 

De acordo com Erving Goffman (2004) o lixo é o local dos excluídos e rejeitados, dos 

que possuem uma identidade social deteriorada. Cunha (2009) ressalta que o “lixão” é o lugar 

onde poucos escolheriam estar por vontade própria, sendo em alguns casos a opção que resta 

para sobreviver e almejar reconhecimento social. Esta autora, em sua pesquisa com os 

catadores, relata que as principais queixas de preconceitos sofridas por estes são no que se 

referem a entrar em estabelecimentos comerciais e no transporte coletivo. Para ela, “quanto 

mais rico mais distante da lata de lixo e do preconceito” (CUNHA, 2009, p.17).  

Juliana chega a relatar que há discriminação até entre eles, que se subdividem, não de 

forma explícita, em “catador rico”, ou seja, aquele que já adquiriu muitos bens do próprio lixo 

e assim possui poder e status frente ao seu grupo e o “catador pobre”, o qual ainda não tem 

“nada” e aceita com maior facilidade ser catador, retirar e fazer uso das coisas do lixo. Se 

observarmos na fala de Juliana (moradora do Aterro) citada anteriormente, percebemos que 

no Aterro de Aparecida de Goiânia também tinha catador “rico”, aqueles que possuíam 

carroça para levar os bag e os “pobres” sem carroça e precisavam levar na cabeça. 

Waldman (2010) afirma que esses grupos vinculados ao lixo, não são apenas pobres, 

mas completamente excluídos do sistema, agregam uma posição social inferior à condição de 

incultos, sujos, negros e mestiços; são marginais, no sentido de estarem à margem da 

sociedade, integrando a “ralé”, um segmento, que seria a camada mais baixa da sociedade, 

sendo a escória da sociedade, ou seja, o lixo social. 

No caso do Aterro, o mais adequado seria dizer que este grupo social está inserido à 

margem do sistema. Sendo isto, um dos fatores que explica a situação de precariedade 

vivenciada por esta população. Deste modo, eles fazem parte de uma cadeia de distribuição de 

trabalho e renda abaixo da média, estão no subterrâneo do capitalismo, embora façam parte do 

processo de produção, valorização e acúmulo do capital. 

 No caso das mulheres, o trabalho é pré-capitalista, ou seja, a desvalorização da função 
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é total, não gera renda, mas é necessária para o contexto global, visto que os maridos que 

trabalham na coleta precisam delas para o cuidado dos filhos. 

Ao discutir essa temática de estar excluído ou a margem do sistema Waldman (2010) 

relembra que durante anos a remoção do lixo da cidade era função dos segregados: presos, 

loucos, velhos, doentes e camponeses; rememora ainda, que na cidade de São Paulo, no 

século passado, sabia-se que a cidade estava sendo limpa quando se ouvia o barulho das 

correntes que os presos arrastavam quando se encarregavam dessa tarefa. Mas observar a 

situação do Aterro de Aparecida de Goiânia, temos algo similar, pois o Aterro se encontra 

extremamente próximo ao presídio, conhecido como CEPAIGO, e lá no Aterro temos ex-

presidiários trabalhando (dados retirado de conversas informais com alguns moradores), 

portanto vemos que os lixos, seus agregados e os presos estão extremamente à margem da 

sociedade, situados próximos um do outro e em uma área segregada da cidade. Até algumas 

crianças percebem a segregação: 

 

Tem que ficar alguém para vigiar a casa... aqui tem muito ladrão... a gente já mora 

atrás do CEPAIGO (Entrevista com Lisa-9 anos, Aparecida de Goiânia, 

27/04/2013). 

 

Percebe-se que a pobreza tem suas facetas e estar morando aos arredores de um Aterro 

Sanitário é um tipo diferente de pobreza. Na realidade é estar excluído duas vezes, por ser 

pobre e por morar “no lixo” e essa criança de 9 anos mostra esse sentimento de exclusão, ao 

demonstrar sua falta de proteção como um direito de todo cidadão. 

Nesse Aterro temos a configuração dos trabalhos sociais realizados pelos grupos 

religiosos, que vão ali levar principalmente comida, dentre outras doações, de modo que a 

pobreza destes moradores é um contraste que se relaciona com a ajuda desses grupos 

religiosos. Desse modo, é preciso entender melhor a relação de pobreza e religião. 

 

1.4 A pobreza como instrumento da religião 

 

Cristián Parker (1995) afirma que o aspecto religioso com seus significados e 

significantes são elementos indivisíveis da conformação simbólico-cultural da América 

Latina. Tendo isso em vista, pretendo daqui em diante buscar através da literatura a relação 

entre pobreza e religião e como estas se configuram no Aterro. 

Pereira (2009) afirma que a crença nos benefícios da fé ajuda a suportar as 

dificuldades da vida e até colocar freio na violência, pois o pobre sofredor vê através dos 
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discursos dos neopentecostais, em questão de minutos o inferno se aproximar do céu.  

Isso nos remete ao pensamento de Durkheim (1996), o qual diz que o homem que 

vive religiosamente é um homem que experimenta um poder que não se conhece na vida 

comum e na vida fora do estado religioso; pois a mesma força que domina é aquela que 

sustenta e o eleva acima de si próprio, e apoiado nela ele acredita que pode enfrentar as 

dificuldades da existência, que pode até dobrar a natureza a seus desígnios. Inclusive Deus 

não seria apenas uma autoridade da qual se depende, mas uma força sobre a qual se firma 

a força daquele que acredita; Deus seria um símbolo, uma idealização. 

Pereira (2009) declara que as religiões evangélicas pentecostais tendem a serem as 

religiões dos mais pobres e que o Catolicismo continua sendo a religião dos mais ricos; e 

mesmo diante dos esforços da igreja católica em optar pelos pobres, estes continuam 

migrando para as igrejas pentecostais. Este mesmo autor alega ainda, que os pentecostais têm 

vantagens sobre os católicos, por serem mais proselitistas e por oferecerem facilidades como a 

grande acessibilidade nas aquisições dos bens simbólicos de salvação, diferente da igreja 

católica que mantém o mesmo padrão, dificultando o acesso para os que não têm condições de 

manter os sacramentos. Soma se a isto, o fato de que por meio da teologia da prosperidade, há 

promessas de que o fiel convertido pode obter mudanças radicais, como superação da 

pobreza, da doença e das desilusões amorosas; ou seja, conquistas ainda nessa vida, as quais a 

igreja católica joga para a outra (a vida eterna).  

Parker (1995) aponta que a religião tem a função de sanar ao menos simbolicamente 

os sofrimentos advindos com a pobreza. “A religiosidade no meio popular assumiria o caráter 

de um poder sobrenatural que socorre o indivíduo, oferecendo-lhe o benefício que a sociedade 

lhe nega ou consolando-o em sua frustração” (PARKER, 1995, p. 273). Para este autor nos 

setores populares em extrema pobreza, a religião tradicional e o seu conjunto de rituais e 

devoções possuem uma “eficácia simbólica” no que se refere à solução dos problemas diários 

enfrentados na situação de pobreza. 

Desse modo, é preciso ter cautela para não generalizar e ser reducionista, resumindo a 

presença da religião na vida das pessoas que vivem na pobreza apenas como algo 

compensador ou pior, como algo alienante. Parker (1995) alerta sobre isso, quando diz que a 

religião pode não ser o “ópio do povo”, já que possui um “germe de protesto”, o qual é visto 

na história da América Latina, onde a religião já cumpriu a função de protesto contra a 

opressão em vários processos de luta e protesto popular, fatos que não adentraremos, para não 

fugirmos de nosso objetivo. O autor acrescenta que as crenças religiosas, além de terem uma 

função de compensação simbólica consoladora, possuem ainda certa resistência simbólica 
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oculta e silenciosa. Para ele a religião permite uma recusa a certos valores dominantes, 

trazendo certa autonomia ao povo, como é o caso de crer no transcendente no contexto de 

uma cultura dominante que está imbuída de um grande cientificismo cartesiano-positivista. 

Mas essa autonomia pode ser relativa ou ambígua, uma vez que esse protesto simbólico 

poderia ser manipulado por diversas orientações ideológicas, sendo assim, neste caso, a 

religião poderia ser usada para alienar e não libertar. 

Parker (1995) fala, ainda, que o homem popular precisa recorrer às estratégias de 

sobrevivência e a religião seria uma delas. Para este autor, as pessoas em situação de pobreza 

lidam com problemas imediatos de subsistência e nessa urgência de resolver o imediato elas 

se focam no presente e não em planejamentos futuros. 

Essa presentificação com foco na necessidade imediata, como o caso de sanar a fome, 

é algo visível no Aterro. A lógica do presente valorizado é característica da sociedade 

moderna em crise, visto que o futuro é pensado em um contexto de risco social. Trago a 

narrativa de Jônatas, uma das crianças entrevistadas no Aterro, que tinha 11 anos de idade, em 

18/05/2013. Sua contribuição expressa muito bem à relação da pobreza e a religião no 

contexto do Aterro: 

 

Karla: Eles oram? 

Jônatas: Oram 

Karla: Você fica lá quando eles estão orando? 

Jônatas: Fico 

Karla: Você gosta? 

Karla: (por falta de resposta a pesquisadora diz) Não... mais ou menos....gosta... 

Jônatas: Não 

Karla: Não gosta não.... mas mesmo assim você fica... Por quê? 

Mãe: (a mãe está próxima responde pela criança): Por causa do pão!! 

Jônatas: (se encolhe timidamente e sorri) 

Karla: Para pegar a comida? É? 

Jônatas: É!!  (fala sorrindo) 

Karla: Você sabe qual é a religião desses grupos que vem aqui? 

Jônatas: Não 

Karla: E a sua religião, você sabe qual é? 

Jônatas: Também não sei não!! (fala sorrindo novamente)  

Karla: Você vai a alguma igreja? 

Jônatas: Nenhuma 

Karla: Sua mãe briga quando você vai buscar a comida dos grupos religiosos? 

Mãe: Já briguei foi para eles irem buscar! 

Jônatas: (Sorri) 

 

Na fala dessa criança fica explícito que a questão é a sobrevivência, o sanar a 

necessidade básica, que está em destaque, à alimentação. Se para isso ele precisa se juntar a 

um grupo religioso e fazer a prece, a qual para ele não tem nenhum significado, ou não tem o 

mesmo significado que tem para o grupo religioso, ele fará para ter seu objetivo que é a 
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comida. Essa criança não pensa em manipulação ou hipocrisia, ela pensa em sobreviver à 

fome.  

A busca de uma vida eterna, ou um benefício compensatório na vida futura (ser pobre 

e sofrer para ser recompensado na eternidade futura) não é o foco de quem vive na pobreza. 

Eles buscam uma vida suportável agora, no presente. Deste modo, muitos moradores, adultos 

e crianças, participam do ritual da prece feita pelos grupos religiosos que vão ali, alguns como 

Jônatas, mas outros acreditam que este ritual possa beneficiá-los, e colocam suas esperanças 

de uma vida melhor que é Deus 

O ritual – com certo conteúdo mágico – oferece um sentido, tira a angústia, alivia as 

tensões e possibilita fazer frente à incerteza nesta vida, fortalecendo e revitalizando 

o indivíduo na busca de soluções concretas para seu problema imediato de fome 

(PARKER, 1995, p.283) 

 

A religião e seus rituais além de trazerem esse revigoramento diante dos problemas, 

sejam financeiros ou de outra ordem, também podem auxiliar nas relações sociais. Parker 

(1995) afirma que a religião cumpre o papel de elevar o status social, trazendo assim 

renovação das energias e motivações para desejar novas formas de convivência social. Pereira 

(2009) concorda e afirma que a religião é detentora de um poder simbólico que gera coesão 

social, sendo assim, importante para a inclusão social. Este autor chega a alegar que como a 

religião ainda é componente determinante em nossa sociedade, não tê-la ou pertencer a uma 

religião de minorias leva a rejeição, rechaço e segregação, ou seja, a uma marginalização 

social e que pode acarretar em problemas financeiros.  

No Aterro essa questão da religião como status social não fica explícita, porém se 

percebe certa exclusão social da religião espírita e da umbandista, pois ao perguntar sobre pai 

de Santo, a maioria das crianças e adultos que sabiam o que era, relacionaram isso à macumba 

ou feitiçaria, sendo estas classificadas como ruins. Nas entrevistas, nenhuma criança ou adulto 

disse pertencer à estas religiões, apenas uma criança que diz que seu pai frequenta o centro 

espírita e ela afirma já ter ido e gostado. 

Através do trabalho etnográfico foi possível observar que o acesso às religiões no 

Aterro se dá muito via os grupos religiosos que fazem trabalhos sociais assistenciais ali. 

Percebi a presença institucional de três igrejas evangélicas, duas presentes fisicamente e uma 

que está presente aos domingos, levando os moradores com um ônibus para sua sede, no 

centro de Goiânia. Desta maneira, é preciso abordar sobre as inferências entre religião e 

trabalho social. 
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1.5 O trabalho social no contexto da pobreza 

 

As ações sociais realizadas ali no Aterro têm sido alicerçadas por um engajamento 

religioso, o qual parece reforçar e estimular essas ações solidárias. Para Rubenilda Barbosa 

(2007, p.186) existem duas correntes teológicas Cristãs: a da Libertação e a da Solidariedade 

que criam um discurso simbólico para sustentar a solidariedade, sendo permeada por palavras 

como caridade, fraternidade, doação, partilha e comunhão. Essas teologias expressam na 

prática o primeiro mandamento do Cristianismo que é “amar a Deus e ao próximo”. 

Joanildo Burity (2003) assegura que a omissão do poder estatal em prover socialmente 

a população é que oferece aos movimentos religiosos maior espaço à filantropia com 

orientação assistencial no combate à pobreza e exclusão social. Para este autor a aproximação 

entre religião e ação social se deve a uma constelação de mudanças: a reformulação do 

monopólio da igreja católica; revisões profundas entre Estado/sociedade; uma revisão do 

perfil da militância social, dos padrões de articulação e atuação coletiva.  

Se observarmos as narrativas de alguns líderes religiosos explicando o objetivo deles 

com o trabalho no Aterro, percebemos que de fato eles interveem em situações que eram 

função do Estado promover: 

 

(...) a gente não espera nada de retribuição de nada não! A gente quer a melhora 

deles... Às vezes quer tirar eles de lá, arranjar emprego, já arranjei emprego, sabe? 

Para ver se eles melhoram, a gente está sempre ajudando a arranjar emprego 

(Entrevista do Clécio – Líder espírita, Goiânia, 19/04/2013). 

 

(...) Meu objetivo principal é ajudar... 99% das pessoas que estão no lixão não tem o 

mínimo de educação... educação sexual, fazer orçamento familiar, não sabe 

administrar a cesta básica... quem eu mais quero ajudar são as crianças e os idosos, 

porque são as pessoas que eu vejo que tem menos oportunidade e se encontram 

naquela situação, as crianças porque vão aonde os pais vão, e a maioria ou não tem 

pai, ou o pai é viciado, então eles não estão lá mesmo por opção deles (Entrevista 

da Beatriz – Líder católica, Goiânia, 06/05/2013). 

 

O objetivo nosso aqui é dar um pouquinho do que a gente pode dar para o ser 

humano!! É tentar ajudar! Acho que tantas pessoas que precisa e tantas pessoas que 

tem condição de ajudar e não fazem, né!! (Entrevista doWillian – Líder espírita, 

Aparecida de Goiânia, 02/06/2013). 

 

(...) a gente quer que essas pessoas sejam salvas! Mas a gente não pode chegar para 

um indivíduo com fome e falar para ele assim: „eu posso te dar alguma coisa para 

comer, mas você precisa aceitar isso‟... né! A gente tem instinto de sobrevivência, ai 

o cara vai dizer: „eu aceito, então me dá o que comer!‟...  a gente entende que 

primeiro a gente tem que alimentar esse cara, que ai ele vai pensar de uma maneira 

sóbria, e a partir daí a gente vai dialogar (...) (Marcelo-Líder evangélico, 

Aparecida de Goiânia, 02/06/2013). 

 

(...) a gente não quer ficar fazendo só assistência, porque a gente crê em uma 

mudança de consciência, uma transformação da sociedade, a gente queria aplicar a 



49 

 

justiça. Aqui existe uma cadeia produtiva até o lixão e chega aqui ela some, até aqui 

tem gente com carteira assinada, recebe salário, décimo terceiro, ajuda, mas a hora 

que chega aqui essa cadeia para de existir, então aqui é uma mão de obra escrava, a 

gente tem vontade de entrar nisso, acionar um advogado. Tem a questão de morar no 

mínimo 3 km do local de trabalho e aqui não é respeitado, então aqui a gente pode 

interferir e muita coisa além da assistência (Ricardo – Liderança evangélica, 

Aparecida de Goiânia, 02/06/2013). 

 

Aqui vemos os líderes religiosos procurando ajudar com alimentação, emprego, 

educação básica, direitos civis como ter carteira assinada, moradia próxima ao local de 

trabalho, dentre outros. Portanto, no Aterro percebe-se que há uma falta estatal que é muitas 

vezes sanada pelo trabalho desses grupos sociais assistenciais. 

Para Burity (2003) tudo isso se resume a projetos híbridos de pequenos grupos e 

indivíduos, com uma ação instável, muitas vezes improvisada, que representam uma crise de 

horizontes, que aponta para mudanças, mas ao mesmo tempo para vícios, riscos e 

desequilíbrios seculares em uma sociedade de desiguais. 

 

1.6 Infância e pobreza: duas faces, duas moedas
42

 

 

Como esta pesquisa tem como objetivo o modo como as crianças percebem a religião 

num contexto de pobreza e da exclusão, é extremamente importante abordar a situação das 

crianças brasileiras em relação à pobreza. Rocha (2006) diz que no que se refere à idade, a 

pobreza afeta principalmente as crianças, já que a proporção de pobres declina com a idade. 

Isso se deve a vários fatores, como a própria presença da criança que implica em custos 

adicionais e não possui renda para contribuir, como o ciclo de vida da família que dificulta a 

inserção do casal no mercado de trabalho, normalmente se insere o pai e a mãe fica com as 

crianças.  

Segundo Rocha (2006) em 1999, as taxas eram absurdas, pois eram pobres: 54,5% das 

crianças de até quatro, 51,3% das crianças entre 5 e 7 anos, 48,9% das crianças entre 8 e 9 

anos e 45,9% da faixa etária entre 10 e 14 anos. E dados mais atuais, fornecidos pela Cepal e 

UNICEF, mostram que em 2008 o Brasil tinha uma pobreza infantil de 38,8%, sendo que para 

essa pesquisa foi utilizada a seguinte definição “As crianças pobres são aquelas que sofrem 

uma privação dos recursos materiais, espirituais e emocionais necessários para sobreviver, 

desenvolver-se e prosperar”
43

.  

                                                           
42

 Este trabalho está permeado pelo conceito de “representação social”, porém não será abordado e nem 

teorizado de forma específica. 
43

 Disponível em: http://fetraconspar.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1930:brasil-tem-

uma-pobreza-infantil-de-388-mostra-mapa-da-pobreza-infantil-da-america-latina&catid=20:ultimas-noticias& 

http://fetraconspar.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1930:brasil-tem-uma-pobreza-infantil-de-388-mostra-mapa-da-pobreza-infantil-da-america-latina&catid=20:ultimas-noticias
http://fetraconspar.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1930:brasil-tem-uma-pobreza-infantil-de-388-mostra-mapa-da-pobreza-infantil-da-america-latina&catid=20:ultimas-noticias
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Segundo o IPEA em 2011, no Brasil, são pobres: 21% das crianças entre 0 e 4 anos de 

idade; 22% das crianças entre 5 e 9 anos de idade e  21% das crianças entre 10 a 14 anos
44

. 

Segundo o IPEA, a melhoria no índice de pobreza infantil se deve aos programas do governo, 

portanto, é extremamente necessário criar mecanismo de proteção e políticas públicas de 

qualidade que sejam voltados para as crianças. 

Rocha (2006) mostra ainda que apesar das crianças da faixa de 7 a 14 anos possuírem 

uma frequência escolar quase universalizada, a proporção de crianças que não frequentam a 

escola é maior entre as pobres do que entre as não pobres, 6% versus 3,3%; e o acesso e 

qualidade da educação, principalmente a pública, é fundamental para a quebra do ciclo 

vicioso de transmissão intergeracional da pobreza. Outro dado, trazido por esta autora, que 

pode afetar a educação, é que as crianças pobres trabalham mais frequentemente, sendo uma 

desvantagem para o aproveitamento escolar e para a permanência na escola após os 14 anos. 

Porém, é relevante mencionar que a educação é fundamental, mas não suficiente para evitar a 

transmissão geracional da pobreza. 

Sobre a questão do trabalho infantil Cássia Almeida e Letícia Lins (2009) apresentam 

os seguintes dados: em 1992, 13% das crianças da faixa etária de 5 a 14 anos estavam no 

trabalho; já em 2008, essa parcela caiu para 5%, na qual 141 mil crianças da faixa etária de 5 

a 9 anos trabalhavam. E segundo essas autoras, as quais se baseiam em uma pesquisa 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) de autoria de Ricardo Paes de 

Barros e Rosane Mendonça , se esse padrão decrescente com essa velocidade for mantido na 

redução do trabalho infantil, em 25 anos, serão 340 mil frente ao 1,7 milhão de hoje
45

. 

Em relação à cidade de Aparecida de Goiânia, o IBGE
46

 informa que em 2012 a 

população residente que frequentava creche ou escola era de 143.492 e que estava matriculada 

no ensino fundamental era 69.522. No Censo de 2010 é possível observar que em Aparecida 

de Goiânia havia uma população total de 455.657 e havia 17.309 homens de 10 a 13 anos de 

idade, e desses 447 não frequentavam escola e 960 estão ocupados/empregados; já as 

mulheres de 10 a 13 anos de idade eram 16.846 e dessas 215 não frequentavam a escola e 916 

estavam ocupadas/empregadas
 47

.  

                                                                                                                                                                                     
Itemid=80 ; acesso em 10/05/2014. 
44

 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/121226_notatecnica14_disoc 

_neri2.pdf; acesso em 10/05/2014. 
45

 Disponível em: http://www.proac.uff.br/cede/trabalho-menos-infantil; acessado em 20/03/14. 
46

 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520140&idtema=16&search= 

goias%7Caparecida-de-goiania%7Csintese-das-informacoes; acessado em 20/03/2014. 
47

 Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520140&idtema=116&search=goias|aparecida-de-

goiania|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-trabalho-infantil-; acesso em 12/02/2014. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
http://www.proac.uff.br/cede/trabalho-menos-infantil
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520140&idtema=116&search=goias|aparecida-de-goiania|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-trabalho-infantil-
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520140&idtema=116&search=goias|aparecida-de-goiania|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-trabalho-infantil-
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Ao observarmos esses dados entendemos que mais de 1.800 crianças entre 10 e 13 

anos trabalham em Aparecida de Goiânia, o que provavelmente dificulta o rendimento 

escolar, dificultando assim a qualificação dessas crianças e prejudicando a inserção dessas em 

um mercado de trabalho formal e competitivo. 

No que se refere ao Aterro, todas as crianças em idade escolar entrevistadas 

frequentavam a escola e nenhuma delas trabalhavam. Fato oposto de quando fui ao Aterro 

pela primeira vez em 2010, onde encontrei crianças de idade entre 10 e 14 anos sem estudar. 

Porém, ao indagar alguns pais, percebi que um dos fatores que levaram a essa mudança na 

educação das crianças, foi a intervenção do Governo de Aparecida de Goiânia que 

providenciou o ônibus para transportar as crianças para as escolas.  

Antes de retomar as repostas das crianças sobre a pobreza, trago em visualidade 

algumas fotos (imagens 8, 9 e 10) que retratam um pouco da infância no Aterro
48

. 

 

Imagem 8 – Crianças moradoras do Aterro 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: VON HAUER, 2013 

 

 

 

 

                                                           
48

 Todas as fotos aqui selecionadas foram autorizadas pelos pais e pelas crianças. 
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Imagem 9 – Crianças do Aterro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: VON HAUER, 2013 

 

Imagem 10- Crianças recebendo donativos no Aterro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   Fonte: VON HAUER, 2013.  
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É preciso, antes de entender como pensam, ouvi-las: 
 

Pobre é a pessoa que não tem dinheiro e o rico é que tem muito dinheiro! 

(Entrevista Aline - 7anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 

 

Ser rico é uma coisa muito boa! Rico da alma ou rico de dinheiro?... pobreza é gente 

que não tem dinheiro! (Entrevista Lisa–9 anos, Aparecida de Goiânia, 

12/10/2013). 

 

É quando a pessoa não tem dinheiro... e as pessoas crentes são ricas nas bênçãos do 

Senhor e as pessoas pobres são aquelas que não aceitam Jesus! (Entrevista 

Guilherme - 10 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 

 

É que fica faltando as coisas em casa... essas coisa... é ruim! (Entrevista Vick – 11 

anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 

 

Riqueza é ter tudo, ter dinheiro, mas também tem a riqueza de saúde que é bem 

melhor do que ser rico por dinheiro!... pobreza é não ter nada, não ter dinheiro, não 

ter casa! (Entrevista Leandro – 11 anos, Aparecida de Goiânia, 12/10/13). 

 

Pobre é o mendigo! (Entrevista Gisele – 13 anos, Aparecida de Goiânia, 

21/09/13). 

 

Ao observar estas respostas das crianças e as citadas anteriormente no início do 

capítulo 1, é possível notar que no geral falam da questão monetária, ou seja, a falta de 

dinheiro e a falta desse para suprir necessidades básicas como é o caso da moradia, 

alimentação e saúde. Elas citam a questão da moradia, ao falarem de “não ter casa” e do 

“mendigo”; falam ainda sobre a importância superior da saúde em relação à questão 

financeira, porém sabemos que o financeiro interfere diretamente nas condições de saúde. No 

que se refere à alimentação temos uma criança que diz de forma geral: “faltando às coisas em 

casa”, que pode estar se referindo a alimentação, mas também além dela; temos ainda outra 

descrição: “ser pobre.... é comer lixo”.  

Ao analisar as respostas das crianças percebi que elas possuem consciência do que é a 

pobreza, mas no geral falam como se não estivessem inclusas nessa situação. Além disso, o 

conceito das crianças se refere ao mesmo conceito teórico que estabelece a pobreza como uma 

situação onde existe a falta, ou seja, a dificuldade no suprimento das necessidades básicas. 

Também percebo que existe uma supervalorização do rico ou da riqueza quando eles dizem 

que “riqueza é ter tudo” e “ser rico é uma coisa muito boa”.  

Outra observação importante é que essa consciência da situação de pobreza em que 

vivem parece aumentar de acordo com a idade, se observarmos a resposta que mais mostra 

consciência da situação de pobreza delas é da adolescente de 15 anos “ser pobre é catar lixo e 

comer lixo” e também a resposta da Vick de 11 anos “é que fica faltando essas coisas em 

casa...”. As respostas das crianças de 6 e 7 anos se referem ao valor da pobreza, que esta é 

ruim e ao fator de não ter dinheiro, e as crianças entre 9 e 13 anos extrapolam a questão 
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financeira e se referem a valores morais e espirituais, mas não demonstram se perceberem 

como vivendo na pobreza. 

Algumas crianças extrapolam o conceito naturalizado de pobreza e trazem a questão 

da espiritualidade, o que elas vão chamar de “alma” e trazem julgamentos como “rico de 

alma”, “alma limpa”, “alma suja”, “ricas nas bênçãos do Senhor”, dando a entender que para 

elas pobreza vai além do financeiro e o que este pode comprar. 

Se observarmos algumas respostas dos pais e mães dessas crianças, eles fazem a 

mesma extrapolação. 

 

Pobreza é uma pessoa, às vezes não tem conhecimento da palavra de Deus, ali já 

leva à pobreza grande e a dificuldades! (Entrevista com Alice, Aparecida de 

Goiânia, 21/09/2013). 

 

Pobreza é viver sem Jesus (Entrevista com Carlos, Aparecida de Goiânia, 

21/09/2013). 

 

Pobreza para mim é tristeza, é a pessoa precisar e não ter e muitos que não precisam 

tem até demais ai é a riqueza (Entrevista com Alex, Aparecida de Goiânia, 

21/09/2013). 

 

Riqueza para mim é ter meu menino ai, minha menina ali e saúde! E pobreza é 

igual... estar em cima de uma cama, não ter ninguém por mim, não ter amizade! 

(Entrevista com Élio, Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 

 

Não vou dizer que não é aquele que não tem dinheiro, mas é aquele que não tem 

muitas condições, o rico é aquele que tem muitas condições e pode ter tudo o que 

quer! (Entrevista com Ângela, Aparecida de Goiânia, 21/09/2013).  

 

É explícito que os pais e as crianças, além do financeiro, também destacam a questão 

da saúde e da espiritualidade, e temos um pai que coloca o valor de sua riqueza em seus filhos 

e no fato de ter amigos.  

Diante do exposto, percebe-se que a extrapolação do conceito de pobreza para o 

âmbito espiritual pode ser por dois fatores: primeiro devido o foco da entrevista que foram 

perguntas sobre crenças e na sequência e por último vem à pergunta sobre riqueza e pobreza; 

e também pode ser que por já estarem em situação de pobreza à visão desta ganha âmbitos 

diferentes e mais amplos. 

Também há outro fator na narrativa de uma das crianças e também de uma mãe, que é 

a correlação entre a pobreza e a crença em Deus e na sua palavra. A criança diz: “não 

acreditar em Deus, porque aí fica sem nada!” dando a entender que se a pessoa já é pobre e 

“não tem nada” se ela não tiver ao menos Deus ai ficaria sem nada mesmo! E já a mãe traz a 

perspectiva de que a falta de ter a palavra de Deus levaria a pobreza material: “... não tem 

conhecimento da palavra de Deus, ali já leva à pobreza grande e a dificuldades!”. Ambas as 
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narrativas se encaixam nas “estratégias de sobrevivência” onde a religião é uma delas, 

trazidas por Parker (1995), já mencionada acima. 

Neste capítulo entendemos a situação de pobreza vivenciada pelos moradores do 

Aterro, e como a religião está presente em meio a esse contexto. Desta forma, a seguir, iremos 

afunilar no objetivo dessa pesquisa, que é o sistema simbólico de crenças das crianças, 

abordando ainda o ser criança diante da sociedade e das Ciências Sociais. 
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2 “O QUE VOCÊ TROUXE?”: as crianças e a religião no Aterro  

 

 

“O que você trouxe?” foi a pergunta que ouvi durante as muitas idas ao Aterro. A todo 

momento as crianças me abordavam questionando minha origem e as razões que me levaram 

aquele lugar. A resposta que eu tinha, com certeza não era o que elas gostariam de ouvir. Em 

pensamento me reportava àquilo que havia proposto no trabalho de forma que pensava “eu 

trouxe um monte de perguntas”, mas ao responder explicava que não estava ali para fazer 

doações, que eu era uma aluna e fazia um curso em uma Faculdade e estava ali para fazer uma 

pesquisa sobre elas. Disse ainda que era importante saber o que elas pensavam sobre o 

trabalho dos grupos religiosos e sobre o modo como elas recebiam as doações.  

A problemática da religião deriva também da forma como os grupos religiosos se 

faziam presentes naquele lugar, assim, ao abordar crianças e mesmo os adultos era preciso 

construir um laço de confiança para entender que aquela dinâmica das ações sociais eram 

fundamentais para entender religião e religiosidade através das narrativas. Devido ao fácil 

acesso com os pais e com as crianças, foi possível observar que essa população estava 

bastante acostumada a receber “pessoas estranhas”, porém a maioria sempre levava doações, 

o que também criou a dinâmica de sempre querer ou pedir algo daqueles que vão ali. O tempo 

todo pediam material escolar, quando viam os lápis pretos e coloridos que havia levado para 

as crianças desenharem. Prometi a algumas crianças que daria a elas quando terminasse meu 

trabalho, e assim o fiz
49

. 

Através da entrada em campo, observei que as crianças ganhavam alimento e não 

guloseimas. Ao fazer as primeiras incursões eu pensei que precisava ganhar a atenção delas e 

como minha proposta não era alimentá-las usei como estratégia a entrega de guloseimas. 

Dessa maneira consegui a confiança e a atenção das crianças. Essa abordagem me fez 

relembrar Marcel Mauss (2003) em sua obra Um Ensaio sobre a Dádiva, onde ele afirma que 

a troca envolve três obrigações: dar, receber e retribuir. A disposição e a atenção dessas 

crianças e a minha retribuição a elas é este trabalho. Nesta etapa do trabalho o objetivo é 

mostrar o modo como as crianças interpretam elementos religiosos como a fé, a relação com 

os grupos que ali fazem ação social de modo que era possível entender a ligação com as 

                                                           
49

 Essa situação com as crianças rememora que ao visitar o Aterro com os grupos religiosos, antes de fazer a 

abordagem com os moradores me sentia, por vezes, de mãos vazias. A carência de recursos, de estrutura e 

mesmo de trabalho era tanta que chegava a incomodar. Eu pensava qual era o meu papel ali e me fazia 

questionar em quê minha pesquisa contribuiria de alguma maneira ajudar essas pessoas. Apesar de saber que 

meu trabalho poderia contribuir para mostrar a situação social vivida por esta população e por muitas outras no 

Brasil inteiro, a necessidade tão imediata daquelas pessoas, pelo alimento, pela moradia e a situação de 

vulnerabilidade social como um dado que, de certa maneira, muda à forma como o lugar é percebido.  
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estruturas religiosas dos grupos de ação social montadas no contexto do Aterro. 

 

2.1 Dados sobre as crianças do Aterro  

 

Para a realização da pesquisa de campo além do trabalho etnográfico utilizei-me de 

dados para apresentar o quantitativo de crianças presentes nos bairros do entorno do Aterro. 

Foram entrevistadas ao todo 34 crianças e 11 mães e 4 pais de um total de 100 famílias
50

. 

Durante a segunda parte do trabalho, realizado logo após a qualificação, entrevistei 

novamente 19 crianças, 3 pais e 2 mães. Com o total de crianças entrevistas realizei um 

survey, como forma de quantificar a presença das crianças no Aterro. Em datas 

comemorativas como o Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Dia dos Pais, foram dias de grande 

mobilização no Aterro, portanto momentos difíceis para conseguir entrevistar, mas eram dias 

importantes para a observação de campo, da dinâmica das entregas das doações.  

 

Gráfico 1 – Faixa etária das crianças do Aterro 

    Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

Grande parte das crianças está na faixa de 10 anos, conforme se observa no gráfico 1. 

Problematizei ainda uma faixa etária em 5 a 15 anos, visto que algumas crianças, apesar de 

terem maior idade, possuíam traços característicos à maioria das crianças até 12 anos de 

                                                           
50

 Esta informação foi fornecida por um dos grupos religiosos que faz ação social naquela área. Esta estimativa 

varia muito porque muitas famílias vão e vem a todo o tempo. Os grupos fazem essa estimativa de famílias para 

a distribuição das cestas básicas que são entregues no primeiro domingo de cada mês.  
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idade. Ao entrevistar às crianças sempre começava lhes perguntando suas idades e suas 

escolaridades, para depois abordar a temática da religião. 

 Montei um gráfico sobre a escolaridade e também sobre distribuição por sexo das 

crianças entrevistadas no Aterro.  

 

Gráfico 2 – Escolaridade das crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora.  

 

O Gráfico 2 revela que apenas 9% das crianças em idade escolar não estão 

frequentando a escola. Quando questionadas o motivo da ausência em sala de aula elas me 

revelaram que a distância e também a mudança para o Aterro dificultaram a ida a escola. 

Grande parte das crianças frequenta à escola que fica distante do bairro, contudo, existe um 

ônibus que as transporta diariamente. Sobre as crianças com os “dados não informados”, 

muitas delas eram bem pequenas e ainda não estavam em idade escolar. A presença das 

crianças na escola indica que elas fazem parte de programas sociais do governo destinado à 

erradicação da pobreza.  
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Gráfico 3 – Distribuição das crianças por sexo 

      Fonte: dados obtidos pela pesquisadora. 

 

No gráfico 3 está a distribuição percentual entre meninos e meninas presentes no 

Aterro Sanitário. O gráfico revela uma maioria de meninas, muitas delas com idades entre 10 

e 14 anos. Estas informações fazem um panorama sobre o público abordado para o trabalho, 

revelam também que a própria noção de criança e infância precisa ser problematizada como 

forma de entender de que maneira crianças se comportam em contextos sociais diversos. 

Infância e religião apareceram como categorias sobre as quais é possível apreender muitos 

sentidos, assim, narrar às experiências dessas crianças colocando-as como sujeitos dos 

discursos são fundamentais para entender antropologicamente a presença dos grupos 

religiosos nesse contexto.  

 

2.2 A produção discursiva sobre as crianças ao longo da história  

 

Ao longo do tempo vários campos do saber produziram teorias que explicam acerca do 

ser criança. Psicologia, Ciências Sociais entre outras demonstram que a infância é uma etapa 

da vida sobre a qual repousam características fundamentais. Em meio às teorias e proposições 

estão as categorias que, muitas vezes, conduzem a generalização dos grupos.  

No que se refere à antropologia, Charlote Hardman em 1973 (apud CALAF, 2007) é a 

primeira a perguntar de forma bastante direta Can there be an Anthropology of children? 

Trazendo uma reflexão para a antropologia de que as crianças precisam deixar de serem vistas 

como receptáculos de ensinamentos e devir de adultos. 
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Mais tarde, Gayatri Spivak (2003) traz uma obra intitulada "Can Puede hablar el 

subalterno?" provocando uma discussão sobre a representatividade que se faz em relação às 

“minorias”, como estas são “subalternas” e que de fato suas vozes são dificilmente ouvidas. 

Apropriando-nos dessas ideias propomos, nesse capítulo, uma discussão similar sobre a 

subalternidade da “voz” da criança dentro da sociedade e das Ciências Sociais. Para que isso 

fique mais claro, vamos rever brevemente um pouco das obras que abordam sobre criança nas 

Ciências Sociais. 

 

2.2.1 Breve histórico da criança na concepção das Ciências Sociais 

 

Segundo Priscilla Calaf (2007) as primeiras afirmações sociológicas no que se refere 

às crianças podem ser vista a partir de Durkheim em 1922, na preocupação deste autor com a 

socialização, que é o processo de assimilação dos indivíduos aos grupos sociais. Calaf (2007) 

ressalta que as crianças são focadas em seus desejos e vontades, mas o imperativo social 

disciplinar pode transformá-las em seres sociais. Sendo esta uma posição diferente dos atuais 

estudos de Sociologia e Antropologia da criança, que veremos adiante. 

Já na Antropologia, Clarice Cohn (2001) assegura que sempre houve estudos sobre a 

criança, mas estes estudos eram raros, com a exceção da escola de cultura e personalidade. É 

justamente nesta escola que a antropóloga Margareth Mead em 1928, produz sua obra Coming 

of age in Samoa e faz com que a singularidade acadêmica da infância e da adolescência 

comece a se delinear. Esta autora procura entender o processo de socialização, pois em sua 

obra as crianças e adolescentes são vistos como construtores de sentidos e subjetividades 

(CALAF, 2007; COHN, 2009). 

De acordo com Cohn (2009) a possibilidade de estudar a criança, como sujeito social, 

se abrangeu desde 1960 quando houve mudanças em alguns conceitos fundamentais da 

antropologia, como: cultura (passa a ser vista como algo além de crenças, costumes e valores, 

mas como sistema simbólico acionado pelos atores sociais); sociedade (não mais uma 

totalidade a ser reproduzida, passa a ser um conjunto estruturado em constante produção das 

relações e interações que a formam); entre outros. Esta mesma autora menciona ainda alguns 

trabalhos pioneiros no Brasil que ajudaram a perceber a criança como atores sociais e não 

apenas receptáculos, os quais foram: Egon Schaden em 1945 que trabalhou com crianças 

Guarani e Florestan Fernandes em 1961, o qual realizou uma pesquisa sobre a socialização 

entre os Tupinambás.  

Aracy Silva e Angela Nunes (2002) afirmam que de modo explícito que somente em 
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1973 surge a proposta inicial de uma Antropologia da criança, com o artigo “Can there be an 

Anthropology of Children, de Charlotte Hardman”, onde a autora destaca a necessidade de se 

ultrapassar a visão de que criança é receptáculo de ensinamentos de adultos; e que as crianças 

são um grupo social por si só e deve ser estudado especificamente. 

A partir da década de 1980, foram estabelecidos os primeiros fóruns de discussão da 

infância no âmbito das ciências sociais, nos quais as crianças começaram a serem vistas nas 

práticas sociais como seres de discursos e, portanto construtores de visões de mundo 

(CALAF, 2007). No início dessa década que ocorrem as primeiras reuniões científicas 

interdisciplinares e internacionais, com o objetivo de discutir a infância a partir do campo das 

Ciências Sociais (SILVA & NUNES, 2002). Para essas autoras, esse período foi marcado pela 

militância de movimentos políticos e sociais e por criações de muitas ONGs voltadas para a 

proteção da infância. Nos anos de 1990, a Antropologia da criança ganha destaque na 

Inglaterra, Noruega e Dinamarca. 

Segundo Maria Nascimento (2011), de 1987 a 1990, em dezesseis países
51

 do 

Hemisfério Norte foram desenvolvidas pesquisas tendo a criança como um “fenômeno 

social”, os quais resultaram em publicações e em especial na revista Eurosocial. Estas 

pesquisas reconheceram as crianças a partir da ideia de que eram um grupo social e foram 

lideradas pelo sociólogo dinamarquês Jens Qvortrup. 

Em 1990, ocorreu a primeira Cúpula Mundial pelas Crianças, das Nações Unidas, a 

qual definiu objetivos para a melhor qualidade de vida das crianças no mundo em 

desenvolvimento. A UNICEF relata que aproximadamente 2,5 milhões de crianças deixaram 

de morrer em 1996 em relação a 1990 e a taxa de desnutrição caiu a ponto de 

aproximadamente 500 mil crianças deixarem de ser incapacitadas, cegas, aleijadas ou nascer 

com retardo mental (UNICEF apud CORSARO, 2011, p.279). 

William Corsaro (2011) destaca dois autores que em suas pesquisas realmente deram 

voz às crianças, um deles seria Hecht, em 1998, que em seu trabalho com meninos de rua no 

Brasil, utilizou se de crianças como entrevistadoras e estas fizeram perguntas que não haviam 

sido imaginadas pelo pesquisador, como também receberam respostas que ele como adulto 

não iria receber; essas crianças tinham conhecimento da vida de rua, o qual ele não possuía. 

Entre outros trabalhos está o de Ferguson, em 2000, que se utilizou de uma criança de 12 anos 

como assistente de pesquisa, pois essa criança conhecia melhor sua cultura e seu grupo de 

pares e pode ajudar grandemente na preparação das entrevistas e na compreensão do mundo 
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 Canadá, Tchecoslováquia, Dinamarca, Inglaterra e País de Gales, Finlândia, Alemanha, Grécia, Irlanda, Israel, 

Itália, Noruega, Escócia, Suécia, Suíça, Estados Unidos e Iugoslávia. 
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dos meninos inacessíveis à pesquisadora. 

Em 2001 foram publicados as traduções dos trabalhos de Sirota e Montandon, que 

apresentava o trabalho de campo de sociólogos de língua francesa e inglesa respectivamente 

(NASCIMENTO, 2011). Em 2002 dois jovens “falaram” em uma sessão especial sobre 

crianças nas Nações Unidas, e um pequeno trecho nos mostra que as crianças conseguem 

falar, portanto devem ser ouvidas 

 

Nós não somos a Fonte dos problemas, somos os recursos necessários para resolvê-

los. Nós não somos despesas, somos investimentos. Nós não somos apenas pessoas 

jovens; somos pessoas e cidadãos deste mundo. (...) Vocês nos chamam de futuro, 

mas nós somos também o presente (UNICEF apud CORSARO, 2011, p.280). 

 

Em 2002, Jucirema Quinteiro apresenta um texto sobre a emergência da sociologia da 

infância no Brasil na 26ª Reunião Anual da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação), que ocorreu em Poço de Caldas, Minas Gerais, onde ela explora o 

levantamento da produção brasileira sobre a infância nas Ciências Sociais e se foca no 

processo de socialização da criança e na ênfase na necessidade de se reelaborar o conceito de 

construção social da infância, baseando-se em uma visão menos “adultocêntrica”.   

Outras formas de conceber o estudo sobre a criança passam a ser propostos, e um 

deles é o de Diana Milstein (2008), que mostra o valor da participação das crianças como 

sujeito em sua pesquisa, e como essa participação lhe permitiu preencher os espaços vazios 

nos relatos dos adultos. Possibilitando perceber os usos simbólicos da sociedade na visão das 

crianças e dos adultos, pois não só os adultos, mas também as crianças são membros da 

sociedade e contam com um manejo particular da cultura. 

Porém, no âmbito da Antropologia, as crianças tendiam e ainda tendem a aparecer 

como figurantes e não como protagonistas (CALAF, 2007). Na etnologia brasileira, apesar do 

esforço de alguns antropólogos, ainda não se consolidou um espaço legitimado de reflexões. 

Entretanto, segundo Silva e Nunes (2002), nos últimos cinco anos tem havido frequentes 

reflexões, discussões mais sistematizadas e o esforço parece ajudar por consolidar as 

contribuições da etnologia brasileira para uma Antropologia feita com crianças. Esta mesma 

autora diz que não identificou se é falta de interesse pelo tema que provocou a falta de 

pesquisa etnográfica focando as crianças, ou o contrário. No entanto, ela afirma que um 

estudo de uma sociedade sem abordar as crianças dessa, é um estudo incompleto; e ainda mais 

grave, pode perpetuar opiniões inconsequentes sobre a infância nesses grupos. 

Essa autora faz uma releitura de trabalhos importantes da Antropologia realizados em 
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sociedades indígenas brasileiras e constata que nestes continham informações sobre as 

crianças da sociedade estudada, variando de superficial a mais perspicaz. No entanto, a 

maioria refere-se à criança especialmente em capítulos que discorre sobre organização do 

grupo doméstico, focando as fases do ciclo de vida. 

Esse breve histórico nos possibilita perceber que a ideologia dominante era de uma 

noção da criança como um ser em formação, portanto um ser passivo, um receptáculo. 

Entretanto, isso só começa a se modificar quando há uma quebra da hegemonia de alguns 

conceitos dentro da Antropologia, também ao longo da história dentro da própria sociedade e 

nas academias. 

Assim sendo, o “ser criança” nas últimas décadas tem alcançado grande aumento de 

sua visibilidade. A “voz” da criança tem tido mais destaque na sociedade e consequentemente 

nas pesquisas de campo, dentro das Ciências Sociais (CALAF, 2007; GOULART & FINCO, 

2010, PROUT, 2010). 

Este trabalho pretende destacar a criança brasileira, porém se esbarra na limitação que 

a maioria dos estudos se refere às pesquisas com crianças dos países ocidentais desenvolvidos 

(BELLONI, 2009). Por este dado, já é perceptível o quanto da voz da criança “subalterna” dos 

países “subalternos” emergentes são limitadas em termos do discurso de representação. 

Iremos aprofundar um pouco nessa questão. 

 

2.2.2 A representatividade das crianças 

 

Nascimento (2011) considera um paradoxo ver as crianças como “cidadãos do futuro”, 

enquanto estas são afastadas dos espaços públicos no presente. Este autor traz o exemplo da 

instituição escolar onde há o predomínio da voz do adulto, o que contraria o princípio de que 

crianças e adultos teriam direito de serem ouvidos individual e coletivamente. 

Anete Abramowicz (2011) ressalta que no geral são os adultos que falam das/sobre as 

crianças, mas quando a criança “fala” se dá uma inversão hierárquica discursiva que faz falar 

todas as falas que não são levadas em consideração. Dessa forma se dá uma inversão no 

processo de subalternização. Portanto, para essa autora, pesquisas que dão voz à criança se 

inscrevem em uma micropolítica. 

É necessário acrescentar o ponto de vista de Nick Lee (2010) de que na perspectiva de 

um Estado desenvolvimentista o que importa em relação à criança é um crescimento 

apropriado em relação a um futuro produtivo. Essa percepção biopolítica da criança se 

encontrou nos séculos XIX e XX com as emergentes ciências sociais e humanas, as quais ao 
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invés de investigar como melhor se comunicar com as crianças, através da psicologia do 

desenvolvimento e da socialização, focou as crianças como seres vulneráveis que precisavam 

ser orientadas, moldadas rumo à fase adulta, caracterizando um processo de “vir a ser 

humano” e não de “ser humano”.  

Assim, como ser incompleto, com mente incompleta que não é capaz de falar por si 

mesma, a criança acaba perdendo o direito ao discurso. Deste modo os adultos se tornaram 

mediadores das crianças, provocando que as crianças fossem vistas, porém não ouvidas. 

Nascimento (2011), afirma que as crianças são sempre “representadas” pelos adultos e desta 

forma acabam não reconhecidas em seus direitos e em sua voz. Essa questão da 

representatividade nos revela a desigualdade na distribuição de poder, recursos e direitos entre 

adultos e crianças.  

Seguindo esse raciocínio, Alan Prout (2010), afirma que tanto na representação 

cultural, como na política, o discurso público sobre a infância alterna entre estereótipos: 

anjinhos/diabinhos, criminosos/vítimas. Para esse autor, por algum tempo o discurso sobre a 

criança variou entre elas estarem em perigo e/ou serem perigosas. No meio disso as crianças 

continuam lutando contra esses estereótipos, para obterem sua própria representação social.  

As Ciências sociais ainda estão continuamente pensando e repensando o “ser criança”. 

Ao observarmos, Marcel Mauss (2010) em um texto produzido em 1937 para uma 

conferência no Congresso de Sociologia da Infância com tanto afinco defende a autonomia da 

criança frente ao determinismo da Psicologia do Desenvolvimento de Piaget; porém, no 

mesmo texto, ele rememora uma antiga obra de sua autoria e acaba trazendo uma concepção 

que limita a criança quando afirma que 

[...] o homem é um animal que educa e adestra suas crianças [...]. E nem estou 

falando das torturas do martelo que foram infligidas à minha geração, eu falo dos 

arcabouços de cuidados que permite, por exemplo, adestrar e educar a criança muito 

cedo (MAUSS, 2010, p. 240).  

 

Como vemos, ele utiliza o verbo “adestrar”, como se a criança fosse um animal 

irracional, seguindo um raciocínio de que a criança é mais que incompleta, ela precisa de 

adestramento e este deve ser ministrado por um adulto. Porém, Marcel Mauss segue a linha 

de Durkheim, que percebe a educação infantil de uma forma impositiva, onde a criança é um 

ser incompleto e que se completa ao socializar com as pessoas do seu convívio. A questão 

mais complicada não é perceber a criança como incompleta, mas sim não perceber o adulto 

também como tal; e assim, de forma tão drástica posicionar a criança como um ser tão 

impotente, tão sem reação e tão inferior ao adulto. 

Mauss (2010) no mesmo texto novamente traz uma visão da criança como um ser mais 
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autônomo e mais agente, ao falar da importância de se estudar as gerações, pois estas 

possuem particularidades que devem ter atenção. Ele afirma que na infância há o surgimento 

constante de novas formas de linguagem que se perdem e se difundem em menor ou maior 

grau. Para este autor o meio infantil é uma forma de entender o fenômeno vasto da geração, 

porém, quando o meio infantil é livre e não o fruto de uma educação, mas sim uma educação 

das crianças pelas próprias crianças. 

Assim sendo, segundo Claude Javeau (2005) a criança não deve ser vista como uma 

prefiguração do universo dos adultos, ou mesmo como uma cópia imperfeita do adulto; pois, 

deve ser considerada como uma população com plenos direitos científicos, com seus traços 

culturais, seus ritos, suas linguagens e suas imagens-ações. Para esta autora, ao ler a criança 

de forma indevida, fazemos desta uma espécie de “primitivos” numa escala de evolução 

cultural e ai incorremos na limitação do evolucionismo. 

Maria Luiza Belloni (2009) afirma que o social impõe sua realidade, mas a criança 

ativamente faz dele seu campo de ação e representação. E do mesmo modo que, varia o 

conceito de infância acontece com a ideia de ela ser fruto das representações da sociedade.  

 

2.2.3 Afinal, o que é a infância? 

 

Juntamente com a Modernidade a categoria infância começa a moldar-se, a criança 

passa a ser percebida como parte de uma etapa da vida, dessa forma, a infância é moldada 

para ser elemento representativo da criança. Uma delimitação importante e que sempre é feita 

pelos adultos é a categorização ou classificação do que é infância. Talvez este deva ser um 

tema de pesquisa: o que é ser criança na visão das crianças. 

Para Belloni (2009) ponderar sobre infância, do ponto de vista 

sociológico/macrossocial, é utilizar a categoria “geração” para entender os fenômenos sociais. 

De modo que é preciso estabelecer relações entre estruturas sociais e essa categoria no sentido 

de compreender quais as determinações sociais e qual o grau de autonomia no processo de 

socialização dessa geração. 

  Segundo Ana Lúcia Goulart e Daniela Finco (2010) o conceito de infância não foi 

muito discutido dentro da sociologia, embora se perceba a infância como uma transição da 

natureza à cultura; e o conceito de socialização acabou deixando a criança como passiva aos 

elementos da cultura, e focando na criança como ser social apenas quando esta deixava de ser 

“natural”. Essas autoras mostram que é preciso pensar a infância dentro do mundo 

contemporâneo com uma concepção anti-essencialista, para que assim não abafemos a “voz” 
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das crianças e nem tiremos a autonomia delas, de modo a vê-las como protagonistas de suas 

vivências sociais. 

Seguindo o mesmo ponto de vista, Jucirema Quinteiro (2002) alega ser necessário 

reelaborar o conceito de infância, o qual foi marcado por uma visão ocidental adultocêntrica, 

para termos a construção social da infância como um novo paradigma. Javeau (2005) diz que 

parece ser fácil determinar o limite inferior dessa faixa etária, porém mais difícil é determinar 

o superior, pois a categorização do que é infância varia conforme o país, a época e as diversas 

divisões do corpo social. De fato percebemos em nossa sociedade brasileira que a idade para o 

que é infância ou o que é maturidade varia muito dependendo do contexto: civil, sexual, 

político, religioso, escolar, dentre outros. A variação também ocorre no que se refere às 

ciências: direito, biologia, psicologia, sociologia, antropologia, etc.  

Como veremos mais explicitamente a seguir, não há uma infância universal, nem 

aquilo no que se refere ao biológico, pois Javeau (2005) relembra que nem este substrato 

escapa à construção social da realidade. Portanto, neste trabalho entendemos infância como 

Javeau (2005, p.382): “(...) a infância é um objeto de uma definição social, mais ou menos 

partilhada pela população interessada. De certo modo, e por paradoxal que essa afirmação 

possa parecer, não se nasce criança, vem-se a sê-lo”.  

  No Aterro observei que as crianças pequenas de 5 a 6 anos apresentavam maturidade e 

conhecimento que para a idade não seriam esperados e adolescentes de 13 a 15 anos que se 

esperava maior maturidade, se observou ainda traços de infantilidade e de inocência
52

. Foi 

possível perceber que crianças pequenas estavam interessadas em assuntos de adultos, como a 

questão da segurança, da alimentação diária, de drogas, seus traficantes e adolescentes que 

ainda queriam brincar e desenhar com as crianças. Isso rememora o trabalho de José de Souza 

Martins (1993, p.80) e seu relato: “nas entrevistas (gravadas), as crianças foram tímidas, mas 

a fala foi uma fala tristemente adulta, privada da inocência infantil que eu, ingenuamente, 

imaginava encontrar nelas”. 

 

2.2.4 Um importante ponto do Ser-Criança 

 

A partir da formação do Ser-Criança é importante destacar que o processo de 

socialização sofre muitas interferências das diversidades sociais, regionais e até nacionais, de 
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 Deste modo, as adolescentes de 13, 14 e 15 anos que se prontificaram e se voluntariaram para participar da 

pesquisa foram aceitas, primeiro em respeito ao interesse destas e em segundo por ainda serem em parte crianças 

apesar da idade. Porém, neste trabalho, quando se fala das “crianças” estas adolescentes estão inclusas. 
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forma que não existe uma infância universal, uniforme; embora haja certa identificação pelas 

questões biológicas, estas não compensam as diferenças históricas, sociológicas e 

antropológicas. 

Rita Segato (1998) alerta para essa tendência de homogeneizar as culturas, advinda 

enfaticamente com a globalização; para não perdermos a dimensão da diferença radical entre 

as culturas e a pluralidade dos mundos onde essas diferenças cobram seu sentido. 

 No que se refere às crianças, temos um exemplo claro dos prejuízos da 

homogeinização, ou universalização, que é o caso da “erradicação do trabalho infantil” que 

segundo Belloni (2009) era um valor dos países ocidentais ricos, fundamentada na ideia da 

universalidade dos direitos humanos e da visão de que as crianças são um ser em formação. 

Esta autora levanta um questionamento do que seria mais legítimo, se a luta pelos valores 

universais (erradicação do trabalho infantil) ou pelos valores locais, onde famílias dependem 

seu sustento e sobrevivência desse trabalho, como é o caso de alguns que sobrevivem dos 

Aterros Sanitários. 

Outro fator de universalização no que se refere às crianças e percebido por Marcel 

Mauss (2010), o qual critica Piaget, quando o mesmo apresenta uma conferência sobre a 

“Individualidade” na Terceira Semana Internacional de Síntese em 1931, no qual afirma que 

Piaget ao formar sua teoria baseia-se apenas na criança civilizada.  

Deste modo, Mauss (2010) sugere que Piaget vá à África do Norte, para que ele possa 

observar as crianças marroquinas, as quais, segundo Mauss (2010), são habilidosas e 

trabalham bem mais cedo do que as nossas crianças, e assim, em certos pontos elas 

raciocinam antes, mais rápido e de outro modo do que as nossas crianças burguesas
53

.  

É perceptível que a universalização tende a favorecer a ideologia hegemônica, a qual 

nem sempre é real para as minorias. Spivak (2003) debate sobre a representatividade da 

minoria dentro desse social hegemônico, pois para ela a representação do subalterno está 

atravessada pela hierarquia opressora dominante. Isso se dá de tal forma que o discurso fica 

enraizado no pensamento dos “mais fracos”. De modo que, sempre fica a dúvida se o 

subalterno de fato se representa, ou se quando este fala, já vem carregado do discurso 

hegemônico. 

Partindo desse pressuposto, surgem mais questionamentos dentro da temática aqui 

proposta: Como se pode dar voz às crianças no contexto brasileiro? Quanto das “vozes delas” 
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 Como disse na introdução, trabalho há 11 anos com crianças, como psicóloga clínica, e a psicologia do 

desenvolvimento de Piaget é muito utilizada para parâmetros, mas ela não descreve todas as crianças nem em 

culturas similares à do autor, muito menos em culturas extremamente diferentes. Esse é um dos erros que incorre 

aquele que tenta universalizar sua teoria ou prática. 



68 

 

são verdadeiramente delas e não desse social que já as engloba desde o nascimento? Como 

dar “voz” à criança sem subalternizá-la? Dessa forma, por serem capazes de se representarem, 

no item a seguir mostraremos como as crianças do Aterro expressam suas crenças. 

 

2.3 As possibilidades da religião a partir das crianças 

 

Para pensar questões relacionadas à infância, pobreza e religião, ao longo desta 

etnografia fiz um levantamento a partir da aplicação de um survey com o qual pude 

estabelecer parâmetros para pensar a relação entre estas categorias. Das 34 crianças 

entrevistadas durante o trabalho de campo, com 19 delas pude adensar e aprofundar em suas 

subjetividades, questionando-as sobre seus entendimentos do lugar onde vivem e como se 

expressam religiosamente. As crianças ao longo do campo me conduziram as narrativas de 

como lidam com a realidade do Aterro, tão permeada pela presença de diversos grupos 

religiosos e carregada de vulnerabilidade social. 

As entrevistas com as 34 crianças nos mostram os seguintes dados no que se refere à 

religião, conforme gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Religião das crianças 

 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

O trabalho etnográfico possibilitou estabelecer parâmetros do modo como a 

religiosidade se expressa na vida das crianças. Por outro lado, as entrevistas direcionaram 

para outras questões que surgiram a partir daquelas que elas trouxeram sobre suas 
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experiências religiosas. De alguma maneira todas apresentam uma aproximação com o 

sobrenatural de modo que elas se expressam de forma natural sobre isso.  

Questionei ainda sobre a frequência com que iam a igreja, pois esta representa em sua 

maioria a relação institucionalizada com a religião. 

 

Gráfico 5 – Igrejas frequentadas 

 

                 Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

“Religião... o que é isso?” (Crianças do Aterro) 

 

Como observamos no gráfico 5, a maioria das crianças disseram que não tinham 

religião ou que não sabiam se tinham e depois me questionavam o que era religião ou algo 

parecido buscando uma explicação para minha pergunta. À medida que essa e outras 

indagações foram surgindo nos discursos das crianças, fiquei impressionada e acabei tendo 

que contornar ou explicar zelando para não contaminar a pesquisa, o que foi um complicador 

a ser resolvido na hora das entrevistas.  

Contudo, as próprias crianças me deram a solução, pois algumas delas responderam no 

lugar da religião a palavra “igreja” ou o nome da qual frequentavam, desta forma, nas 

entrevistas seguintes quando a criança não sabia dizer qual era sua religião, em seguida já lhe 

perguntava se frequentava alguma igreja. Então surgiu outro dado impressionante, pois muitas 

diziam não ter religião e ao responderem se frequentavam alguma igreja diziam que sim, 

como vimos no gráfico 5. Também ocorreu de algumas dizerem o nome de suas igrejas e não 

saber a que religião pertencia, algumas nem sabiam o nome das Igrejas e diziam: “aquela 
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igreja ali de baixo” ou “aquela igreja lá de cima”, então lhes indagava se lá tinha padre ou 

pastor, ai elas respondiam com bastante certeza. Porém, veremos mais na frente que, as 

maiorias dessas crianças não sabem dizer a diferença entre os dois (padre e pastor). 

Sobre essa “falta de distinção” entre igreja e religião, Durkheim (1996), ao definir 

religião ele traz que as práticas e crenças são relativas ao sagrado e se unem a uma 

comunidade moral que seria a igreja. Para ele, esta seria uma sociedade, na qual seus 

membros se unem no modo de representar o mundo sagrado e suas relações com o profano 

e manifesta isso em práticas. De modo que, religião e igreja estão imbuídas, de tal forma, 

que é difícil distingui-las, pois onde há vida religiosa, há igreja.  

Antes de analisarmos as demais respostas das crianças, nos deteremos um pouco mais 

nessa “falta de distinção” do que é igreja e do que é religião. Portanto, abordaremos a seguir a 

pesquisa de uma antropóloga que estudou as crianças e também o tema da religião. Esta 

pesquisadora encontrou essa mesma “falta de distinção” em sua pesquisa, portanto considero 

importante destacá-la. 

 

2.3.1 A pesquisa de Flávia Ferreira Pires e a “falta de distinção” entre igreja e religião  

 

Flávia F. Pires (s.d.) é doutora em Antropologia, fez sua pesquisa na cidade de 

Catingueira, na Paraíba e estudou sobre a religiosidade das crianças. Em sua pesquisa, cujos 

dados são encontrados em algumas de suas publicações, ela pediu que as crianças, entre 3 e 

13 anos de idade, fizessem um desenho com o tema “minha religião” e seus dados são obtidos 

na análise desses desenhos.  

Através desta pesquisa, essa autora chegou a conclusão que as crianças pequenas, até 

por volta dos 4 anos de idade, não nomeiam nenhum elemento como estritamente religioso, 

pois para estas crianças o conceito ou abstração de “religião” não faz parte da realidade delas. 

Mas isso se dá não porque sejam excluídas de sentimentos ou ações religiosas, mas sim 

porque a maneira como elas pensam religião não permite o isolamento desta como categoria 

analítica.  

Pires (s.d.) ainda diz que para as crianças pequenas a religião não é vista em separado 

das atividades do dia a dia, pois a criança ao ir à igreja, seja missa ou culto, o fazem como 

mais uma atividade corriqueira do seu dia a dia, não tendo essa atividade como religiosa, 

como chamaria os adultos.  

Pires (s.d.) ressalta ainda, que apesar do adulto não restringir sua religiosidade à igreja, 

como fazem as crianças pequenas, esta é parte importante e continua em sua religiosidade. 
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Deste modo, observamos que para crianças e adultos, a igreja é integrante da religiosidade. 

Em outro artigo, Pires (2010, p.152) afirma que “a vivência religiosa se dá na infância através 

da concretude do comparecer à igreja”, portanto, a religião fica relacionada à igreja para as 

crianças. Isso é algo que fica bastante nítido em minha pesquisa com as crianças do Aterro. 

Pires (2010) diz ainda que à medida que a idade da criança varia, ou seja, que esta 

cresce, o entendimento do que a igreja representa vai mudando, pois quando pequena, a 

criança vê a igreja como um prédio e todas igrejas são apenas igreja. Desse modo, as crianças 

pequenas não diferenciam os credos, não por incapacidade, mas porque elas focam naquilo 

que une as igrejas, desconsiderando a diversidade.  

Flávia Pires (2010) constata em sua pesquisa que a princípio a religião é entendida 

como uma prática, porém, mais tarde, no caso dos adultos e adolescentes, o significado dessa 

prática torna-se massivo, sobrepondo à própria prática. Deste, modo, à medida que a criança 

cresce, a prática vai tornando-se subordinada ao seu significado. Portanto, o ir a igreja, a 

princípio entendido para a criança como algo prático, posteriormente passa a expressar um 

pertencimento religioso, ou seja, uma adesão a determinado credo. Assim, para ficar mais 

explícito, esta autora afirma: “o adulto vai à igreja católica porque é católico, já a criança se 

torna católica porque vai à igreja católica, da mesma maneira que poderia tornar-se espírita ou 

evangélica”(PIRES, 2010, p. 153).  

Segundo os dados de sua pesquisa, Flávia Pires (2010) afirma que, esse transparecer 

do pertencimento religioso começa por volta dos 9 anos; e também é nessa idade que o 

repúdio à religião alheia apareceu (PIRES, 2007).  

Na pesquisa realizada no Aterro os dados se diferem; a começar que nessa etnografia 

não foram abordadas crianças com idade de 3 e 4 anos como na pesquisa de Flávia Pires (s.d) 

e não foram apenas as crianças pequenas (que nessa pesquisa seriam as crianças de 5 e 6 

anos) que confundiram religião com igreja, inclusive a única adolescente de 15 anos 

entrevistada é uma das que afirma não ter religião e depois diz ser frequentadora da 

Assembleia de Deus; uma criança de 12 anos pergunta “o que é isso?” quando lhe é 

perguntado qual é a sua religião; uma criança de 10 anos frente a mesma pergunta responde 

“como assim?”. Porém, as quatro crianças que conseguem dizer seu pertencimento religioso e 

afirmam serem evangélicas e a única criança que se diz católica, todas estas são de 9 anos de 

idade para cima. Desse modo, no Aterro o que se percebe é que, as crianças, independente da 

idade, possuem dificuldade de entender a palavra ou a categoria “religião”, sendo assim, não 

sabem dizer sua pertença religiosa. Porém, aquelas que conseguem definir são maiores de 9 

anos, como na pesquisa de Flávia Pires (2010).  
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Todavia, é um pouco complicado afirmar que as crianças menores não sabem sua 

pertença religiosa, pois elas podem saber e terem dificuldade para expressar isso. Nas 

entrevistas, duas crianças de 5 anos e uma de 6 anos sabem dizer que frequentam a igreja 

Assembleia de Deus, o que não fica claro é se elas entendem o pertencimento religioso da 

Assembleia de Deus, pois pouquíssimas crianças sabem dizer a diferença entre ser católico, 

evangélico ou espírita. Isso se complica porque de fato no Aterro há certa mistura, como por 

exemplo, o grupo espírita que sempre leva uma freira para os trabalhos de doações (fato que 

será melhor analisado no terceiro capítulo). Os trabalhos dos grupos religiosos, no Aterro, são 

muito similares, já que os grupos que discorrem uma mensagem, o fazem sempre de forma 

abrangente, falando sobre Deus, Jesus ou sobre um tema moral e no final fazem uma prece. 

Uma única vez foi presenciada a prece “Ave Maria” e, a mesma, foi realizada pela freira. 

Observemos o que as crianças dizem quando lhes é perguntado sobre a mensagem dita pelos 

grupos religiosos que vão ao Aterro e se eles discernem as pertenças religiosas através dessas 

mensagens: 

 

Luana: Eles falam que agente tem que ser fiel a Deus, porque um dia ele vai mudar 

nossa vida 

Karla: Você sabe qual é a religião deles? 

Luana: Eles não tem religião! Eles só querem fazer o bem! 

(Entrevista com Luana-10 anos, Aparecida de Goiânia, 12/10/13). 

 

Vick: Eles falam... faz oração... sobre as coisas religiosas... fala sobre Deus... essas 

coisas... todos que vem aqui são católicos! 

(Entrevista com Vick-11 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/13). 

 

Karla: Quando esse povo vem trazes as coisas... as doações eles falam alguma 

coisa? Sobe o que eles falam? 

Karen: Falam sobre Deus 

(Entrevista com Karen-11 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/13) 

 

Eles ensinam a palavra de Deus e ensina a orar 
(Entrevista com Leandro-12 anos, Aparecida de Goiânia, 12/10/13). 

 

Karla: Você vê diferença no que o espírita, o católico e o evangélico falam ou eles 

falam tudo igual?  

Caique: Eles falam tudo igual (Entrevista com Caique-12 anos, Aparecida de 

Goiânia, 11/05/13). 

 

Através das falas das crianças, fica nítido que elas não diferenciam as pertenças 

religiosas dos grupos que ali vão fazer doações, no entanto não se pode afirmar que eles não 

saibam diferenciar as religiões católica, evangélica e espírita (o foco nessa pesquisa fica 

nessas três religiões, pois são as religiões dos grupos religiosos que vão ao Aterro). Essa 

diferenciação das religiões aparece através do repúdio à religião do outro. No que se refere a 

esse repúdio, que na pesquisa de Flávia se dá após os 9 anos de idade, no  Aterro já aparece 
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em uma criança com 8 anos quando ela diz:  

 

Karla: Qual a diferença de católico e evangélico? 

Flora: (...) católico não faz parte de Deus e crente é de Deus!! 

Karla: E os espírita? 

Flora: Não sei! 

(Entrevista com Flora-8 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/13).  

 

Também aparece em outras crianças: 

 

Karla: Você sabe a diferença de ser católico e evangélico? 

Karen: Sei, o evangélico não peca... não faz coisa errada como por exemplo, não sai 

na rua.. não fica a noite inteira na rua dançando...indo para a balada, esses trem... o 

católico é diferente da gente... eles vai na balada, canta... (Entrevista com Karen-

11 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/13). 

 
Karla: O que o católico faz de diferente do evangélico... você sabe? 

Guilherme: porque eles adora os santo 

Karla: e os espíritas você sabe o que eles fazem? 

Guilherme: não 

(Entrevista com Guilherme-10 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/13). 

 

No Aterro, existe uma aversão à religião alheia que aparece, principalmente, com as 

crianças evangélicas em relação ao Catolicismo, no que se refere à prece chamada “Ave 

Maria”. A primeira criança entrevistada disse que se alguém orasse essa prece ela corria para 

dentro de sua casa, dai foi acrescentada essa pergunta na entrevista com as crianças, se os 

grupos religiosos que fossem ali orassem uma Ave Maria se elas orariam, veja as respostas: 

 

Ai a gente vem aqui para dentro! eu venho aqui para dentro! (Entrevista com Lisa-

9 anos, Aparecida de Goiânia, 27/04/2013). 

 

Não porque eu sou crente... o Pai Nosso oro só um pouco... (Entrevista com Flora-

8 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/13). 
 

 

não!! não oro porque sou da igreja Assembleia de Deus 

(Entrevista com Karen-11 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/13). 

 

Não... ai eu oro outra oração...eu fecho o olho e oro outra oração  

(Entrevista com Vick-11 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/13). 

  

A aversão ao Espiritismo aparece apenas em uma criança: 

Paulo: Acho que não, mas eu não gosto muito dos espíritas (...)  

Karla: Por quê?  

Paulo: sei lá!! 

(Entrevista com Paulo-12 anos, Aparecida de Goiânia, 27/04/2013) 
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Aqui nessas respostas e mais na frente voltaremos a ver esse dado, que as crianças do 

Aterro, não têm muito conhecimento sobre o Espiritismo. Outro dado encontrado na pesquisa 

de Pires (s.d.) é que as crianças desde muito pequena estão inseridas na vida religiosa da 

comunidade de onde nasceram. Segundo esta autora, a vida religiosa infantil começa cedo 

com o pedido da benção às pessoas mais velhas. Para ela certas práticas religiosas estão 

incorporadas no cotidiano e, portanto, não são discernidas como religiosas pelas crianças e 

nem pelos adultos. Como é o caso do rezar, que na concepção dessa autora, as crianças com 

menos de 8 anos não desenharam sobre rezar, não por desconhecerem essa atividade, mas 

provavelmente por assimilar essa prática como algo do cotidiano familiar e não como um 

elemento religioso, pois normalmente o rezar com a criança começa desde ela pequena e com 

a presença de um familiar.  

No Aterro essa questão da reza também é bastante diferente, pois apesar de isso 

poder acontecer dentro das famílias, todos os grupos religiosos que ali se faziam presentes 

para a entrega de doações faziam o que eles chamavam de prece. De modo que as crianças 

grandes e pequenas presenciavam todos os sábados e domingos os grupos religiosos 

fazerem essa prece, então ao contrário do que Flávia Pires (s.d) achou em sua pesquisa. 

Percebi que no Aterro a prece expressava um momento religioso fora do contexto familiar. 

Discutimos até aqui sobre a dificuldade das crianças em distinguirem as religiões e 

até de diferenciarem religião e igreja. Apesar de religião e igreja serem coisas difíceis de 

serem distinguidas para as crianças do Aterro, na contemporaneidade, estamos vivendo 

um momento oposto, pois as religiões têm tendido a se desvincular das igrejas, enquanto 

instituições reguladoras da fé, o que não significa dizer que a religião deixou de ser algo 

eminentemente social. 

Não é possível falar em religião de forma totalmente desvinculada da igreja ou de 

uma instituição, pois contrária às religiosidades que são algo do indivíduo, portanto mais 

difusas; a religião é sempre instituída. Deste modo, o que tem se fortalecido na 

contemporaneidade são manifestações de religiosidades distanciadas ou desconectadas de 

instituições. Diante dessa “falta de distinção” afinal o que é religião? Após ouvir tanto, das 

crianças, a pergunta “o que é isso... religião?” se faz necessário trazer algumas definições, 

que, no entanto, ao invés de fechar um conceito, acabará nos levando à uma reflexão de que a 

pergunta das crianças é de grande importância.  
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2.3.2 Religião: elementos conceituais 

 

  Frazer (1982) define religião como uma propiciarão e conciliação das potências 

superiores com o homem, de modo que a religião tem um elemento teórico e um prático, ou 

seja, a fé em poderes superiores ao homem e a ação de buscar esses poderes ou de lhes 

agradar. Essa definição parece abrangente e talvez abarque a grande maioria das religiões. 

Um dos líderes religiosos entrevistado, ao explicar sua fé, nos remete a esse pensamento de 

Frazer (1982), pois ele afirmou: 

[...] a gente acredita que nossa fé tem que ser expressa em atitudes práticas, 

então o que agente conversa, em grupo, é que não adianta que nossa fé seja 

expressa apenas nas nossas reuniões, nos nossos templos, mas nós temos 

que professar isso com nossas atitudes (Entrevista, Marcelo-líder 

evangélico, Aparecida de Goiânia, 02/06/2013)
54

. 

 
Robert Crawford (2005) estuda seis religiões: Judaísmo, Cristianismo, Islamismo, 

Hinduísmo, Budismo e Sikhismo; baseado nestas, dá uma definição: 

religião é uma crença em Deus, que é o fundamento incondicionado de 

todas as coisas, e em seres espirituais, resultando em experiência pessoal 

de salvação ou iluminação, comunidades, escrituras, rituais e um estilo de 

vida (CRAWFORD, 2005, p. 220) 

 

Ao considerarmos esse conceito, temos que aceitar a determinação que todas as 

religiões possuem “um deus” que as fundamenta. Para tal afirmativa, é preciso um amplo 

conhecimento das vastas religiões e variações desta no mundo inteiro, o que já era difícil 

há um tempo, e agora com o grande número de diversificações religiosas essa é uma tarefa 

quase impossível. Além disso, Durkheim (1996) nos alerta para o fato de que a redução da 

religião a uma “divindade”, no sentido restrito, deixa de fora fatos religiosos como cultos 

ou adorações aos mortos, a espíritos de toda espécie e toda ordem. Este autor acrescenta 

ainda, que existem religiões como o budismo do Sul, os menos avançados entre os 

budistas do norte, o Janismo (uma religião da Índia) onde a ideia de deuses e/ou espíritos é 

ausente; além do fato de nas próprias religiões deístas haver ritos que são independentes da 

ideia de deus ou seres espirituais, onde a eficácia está no rito e não no poder divino. 

Desse modo, Durkheim (1996, p.18) assegura que religião vai além da ideia de 

deuses ou espíritos. Para ele religião “é um todo formado por partes, ou seja, é um sistema 

mais ou menos complexo de mitos, de dogmas, de ritos, de cerimônias”. E esse todo 

precisa ser definido pelas partes que o forma. Assim, a religião não é apenas um sistema 

de práticas, mas também um sistema de ideias e ainda um sistema de forças. 
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 Marcelo é um líder evangélico de jovens que faz um trabalho de entrega de cestas básicas (junto com o 

grupo espírita), uma vez por mês, no Aterro. 
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Lembrando que, para este mesmo autor, a sociedade ideal faz parte da sociedade 

real “pois uma sociedade não é constituída simplesmente pela massa dos indivíduos que a 

compõem (...) mas antes de tudo, pela ideia que ela faz de si mesma” (DURKHEIM, 1996, 

p.467). Portanto, este autor ressalta ainda, que aquilo que faz as crenças religiosas dignas 

de serem críveis não é o fato de serem ou não verdadeiras, mas o fato de estarem em 

harmonia com outras crenças, ou seja, com o conjunto de representações coletivas. Desta 

forma, para Durkheim (1996) a religião é algo eminentemente social.  

Para Mauss (2001) a religião é um sistema orgânico de conhecimentos e de atitudes 

coletivas relacionando-se com os seres sagrados. Mauss (2003) afirma ainda que na 

religião há ritos e estes são solenes, públicos, obrigatórios, regulares como, por exemplo, 

as festas e os sacramentos; e ao contrário dos ritos mágicos, os ritos religiosos buscam a 

luz do dia e o público. Maus (2003) assegura que a prática religiosa, ainda quando é 

fortuita ou facultativa, é sempre prevista, prescrita e oficial, fazendo parte de um culto; e 

por ser um fenômeno coletivo, a religião é realizada pelo grupo ou sob pressão deste. 

Já para Geertz (2011) a cultura e, em particular, a religião constituem modelos 

fundamentais de como é o “mundo” e de como agir nele. De forma sucinta, para este 

autor, a religião é um sistema de símbolos que estabelece disposições e motivações nos 

homens, por meio de conceitos que parecem tão factíveis que as disposições e motivações 

parecem legítimas. Em outra obra, Geertz (2004) afirma que o problema da Antropologia 

hoje, não é descrever a religião, mas encontrá-la. 

Na verdade, o intuito deste trabalho, de forma nenhuma é fechar uma definição do 

que é religião, mas abrir um debate sobre o que é a religião hoje. E como Geertz (2004) 

afirma, na atualidade, temos a problemática de onde encontrar a religião, já que não estão 

mais limitadas nos templos, igrejas, terreiros, mas, pelo contrário, atualmente temos 

religiões que não possuem templo e que muitas vezes nem se consideram religião, 

enquanto denominação. 

Encontramos um exemplo explícito no próprio Aterro, onde nos deparamos com 

um grupo que se dizia “da igreja de Jesus” e ao perguntar sua religião, sua denominação 

ou a qual igreja pertencia, eles diziam 

a igreja nenhuma! não nos reunimos em templos... não pregamos 
religião, pregamos Jesus, nossa igreja é a Igreja de Jesus, cada semana nos 

reunimos em uma casa! E viemos aqui não pregar religião, mas ensinar a vida 

de Jesus!
55

. 
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 Grupo que se autodenominou a “Igreja de Jesus”, o qual foi visto apenas uma vez no Aterro, em um sábado à 

tarde. 



77 

 

Segundo Paula Montero (2006a), estamos em uma situação bastante paradoxal, na 

qual quanto mais nos aprofundamos nos estudos sobre religião, menos sabemos o que ela 

significa. De fato, essa é a realidade atual. 

Após esse breve levantamento de algumas definições do que é “religião”, fica 

evidente a complexidade para conceituá-la, pois as religiões estão ao longo da história se 

transformando de maneira intensa e diversificada. De modo que, definir “o que é 

religião?” se torna cada vez mais difícil para uma mesma cultura, e impraticável a 

tentativa de universalizá-la. 

No Aterro abordamos as crenças em alguns pontos específicos e para a definição 

desses pontos tivemos por base as religiões que frequentemente vão ao Aterro que são: 

católica, espírita e evangélica. Estas três religiões se consideram cristãs de modo que as 

perguntas de crenças se focaram nas crenças cristãs e em crenças que com frequência estão 

no universo infantil como é o caso de “Anjos” e “Bruxas”.  

Foi perguntado as crianças se elas acreditam e quem são: Deus, Jesus, Diabo, 

Nossa Senhora, Anjo, Anjo da guarda, milagre, bruxa, superpoderes. Também foi 

perguntado sobre as lideranças dessas religiões para ver se as crianças sabem diferenciá-

las, foi perguntado quem é e o que faz: pastor, padre, médium, pai de santo, Centro 

espírita, macumbeiro/macumba (essa foi acrescentada porque no trabalho de campo os 

moradores adultos mencionaram essa categoria “macumba”, então considerei importante 

avaliar se as crianças sabiam o que era). Também foi perguntado às crianças “o que 

acontece depois que morre?” e “quem morre pode voltar?” no intuito de ver se a crença 

espírita sobre reencarnação estaria no imaginário dessas crianças. Deste modo partiremos 

para as análises da visão das crianças sobre essas crenças.  

 

2.3.3 As crenças das crianças do Aterro 

 

Segundo Jucirema Quinteiro (2002) pouco se sabe sobre as crianças, porque pouco se 

ouve e pouco se pergunta a elas. Ela afirma ainda, que na sociologia havia, até 2002, muita 

resistência em considerar o testemunho infantil uma fonte de pesquisa confiável e respeitável. 

Atualmente isso tem mudado e espero que essa pesquisa colabore para continuar mostrando a 

importância do testemunho das crianças. Portanto, vamos abordar, neste momento, as 

entrevistas das crianças. Lembrando que nem todas as respostas das crianças estarão aqui 

expostas, porém procurei destacar aquelas que abrangem o pensamento da maioria e aquelas 

que são bastante diferentes da maioria.  
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Antes de abordarmos especificamente o que as crianças pensam sobre cada categoria, 

diante de cada uma delas, estaremos buscando embasamento teórico para seu significado, pois 

se faz necessário entende-las, porém de forma breve, pois o intuito aqui não é aprofundar em 

nenhuma dessas categorias, mas apenas termos um parâmetro para entender melhor as 

respostas das crianças e assim fazer uma análise adequada. Lembrando que essa busca teórica 

focará apenas nas perspectivas das religiões encontradas no Aterro (católica, evangélica e 

espírita) e acrescentamos a perspectiva das religiões de matriz africana (Umbanda e 

Candomblé
56

) pois foi analisada a categoria “Pai de Santo” e porque as crianças e alguns pais 

mencionaram a categoria “Macumba” e veremos a seguir que a Macumba compõe algumas 

vertentes religiosas de matriz africana.  

A primeira categoria abordada é a “vida após a morte” e segundo Pinheiro (2013), nas 

religiões de matriz africana, na morte de um ser humano é celebrada a ideia de que seu 

espírito viverá junto aos seus ancestrais, de modo que a vida deste falecido continuará no pós-

morte entre as divindades africanas.  

Nascimento e Roazzi (2007) nos informam que no Espiritismo há duas palavras 

fundamentais no que se refere ao pós-morte, que são “sono” e “passagem”, pois para o 

Espiritismo a morte é uma passagem entre mundos, pois morrer é dormir e descansar da vida 

que se finda e acordar para uma realidade espiritual e o encarnar ou o reencarnar é mergulhar 

em um sono do esquecimento das realidades espirituais e das encarnações prévias. Estes 

autores informam ainda que na cosmovisão Cristã morrer é adentrar nos mistérios da morte e 

de Deus, mais ou menos um retornar a Deus, sendo que o ser humano só tem uma vida para 

progredir espiritualmente e moralmente, enquanto que para o Espiritismo preconiza-se uma 

infinidade de reencarnações para esse aprimoramento.  

Varanda (2009) nos fala que para os Cristãos católicos a vida humana é uma sucessão 

de etapas, e que a morte é uma dessas etapas, e que após a morte se tem uma vida eterna, 

porém transterrena. Segundo essa autora, temos a etapa do Purgatório (após a morte-lugar de 

purificação), e a condenação eterna, no inferno, a qual é determinada na livre escolha do 

indivíduo em rejeitar o amor e a piedade de Deus. 

Segundo, Franziska Rehbein (1985), para o Cristianismo, a salvação está em Jesus 

Cristo e no acolhimento dessa mensagem da fé e da prática dos ensinos de Jesus; já para o 

Candomblé a salvação depende de um ser supremo, o qual se manifesta através de forças e 

divindades da natureza; e para esse ser supremo são oferecidos sacrifícios através dos Orixás. 

                                                           
56

 “o Candomblé é uma síntese de tradições religiosas da África Ocidental, especificamente da Nigéria, Benin e 

Togo além das influências de outras tradições religiosas.” (SANTOS, 2010, p, 30). 
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Esta autora afirma ainda que para o Candomblé no pós-morte a alma volta ao órum (céu) para 

se juntar aos ancestrais e que a passagem da alma para o país dos mortos é longa, onde se 

passa por provas e sofrimentos.  

Para Allan Kardec (2008)
57

 as terminologias céu e inferno provêm da tendência 

humana em materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não pode 

compreender. Para este autor, purgatório também não é um lugar e sim um estado de Espíritos 

imperfeitos os quais passaram por diversas encarnações, de forma que o purgatório consiste 

nas provas da vida corpórea, para elevar esses Espíritos ao plano de Espíritos felizes, os quais 

vão para os mundos superiores em que os Espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as 

atribulações da vida material nem as angústias inerentes à inferioridade.  

Após esse breve levantamento acerca da “vida após a morte”, vamos observar as 

respostas das crianças. 

 

Gráfico 6 – O que acontece quando a pessoa morre? 

    Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 
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 Allan Kardec será utilizado como referência, por apesar de haver inúmeros trabalhos sobre o Espiritismo, os 

conceitos aqui abordados são explicados de forma explícita na obra publicada deste autor. 
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Gráfico 7 – Existe vida após a morte? 

      Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

A resposta das crianças, observadas nos gráficos 6 e 7, nos mostram que, em sua 

maioria, acreditam em vida após a morte (como as religiões aqui estudadas), mas que também 

acreditam no “céu” e “inferno” como prega o Cristianismo, como lugar de salvação e de 

condenação respectivamente. Porém temos 6 crianças que acreditam que “morre e acabou”, 

de modo que essas crianças não acreditam em uma vida após a morte, seja no céu ou no 

inferno. Sobre a pergunta “depois que a pessoa morre ela pode voltar?” temos 6 crianças que 

acreditam que sim, portanto, o restante, que é a maioria, não acredita em reencarnação.  

Entretanto, se observarmos que nenhuma criança se declarou espírita, temos então 

certo sincretismo
58

. Todavia, se faz necessário destacar que 2 dessas 6 crianças, eram irmãos e 

o pai deles era espírita e eles foram, algumas vezes, ao centro espírita, embora essas duas 

crianças se declarem evangélicas. Inclusive que definiram, os demais não sabiam dizer o que é 

um centro espírita, essas são as duas únicas crianças e o Leandro de 12 anos é o único que soube 

dizer o que é um “Médium”. Observe a resposta deles sobre o Centro espírita e do Leandro 

sobre “Médium”: 

É um lugar que agente vai para ouvir a palavra de Deus, para saber mais dele 

(Entrevista-Luana, Aparecida de Goiânia, 12/10/13). 

 

O lugar onde fica os médiuns, que faz um monte de coisa lá que eu não sei explicar 

(Entrevista-Leandro, Aparecida de Goiânia, 12/10/13). 

 

Médium é aquele que fala com os mortos, que traz carta dos mortos para as pessoas 

                                                           
58

 Para Sérgio Ferretti (2008) o sincretismo é um conceito muito discriminado na Antropologia, porque foi muito 

utilizado com as teorias de aculturação. Mas para ele sincretismo está relacionado com misturas e se opõe a 

reivindicação de pureza e se relaciona com diversidade étnica, cultural e religiosa e com a mestiçagem que está  

muito presente no Brasil. 
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(Entrevista-Leandro, Aparecida de Goiânia, 12/10/13). 

 

Essas duas crianças, na época da entrevista, frequentavam igreja Universal do Reino 

de Deus com a mãe e que iam ou já foram ao centro espírita com o pai. As demais crianças 

não relataram ter ido e não conseguiram defini-lo, apesar disso algumas delas acreditam que 

alguém que morre pode voltar, contrariando a fé evangélica pentecostal e o Catolicismo.  

A próxima categoria a ser analisada é “Deus”. Para Allan Kardec (2008) Deus é a 

inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas e infinito em perfeição. Para Kardec, 

a prova da existência de Deus está no princípio de causa e efeito, de maneira que olhar para a 

criação e para o Universo, nos levaria a causa que é Deus. Para Kardec (2008) Deus é eterno, 

imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom.  

Para Berkhof (1990) Deus é O Incompreensível, infinitamente exaltado acima de tudo 

o que é temporal; mas em Seus nomes, Ele desce a tudo que é finito e se assemelha ao 

homem; por um lado, não Lhe podemos dar nome e por outro lado, Ele tem muitos nomes.  

Para o Candomblé, segundo Prandi (2001) existe o remoto e inatingível deus supremo 

Olorum dos iorubas; e por uma iniciativa sincrética para que o Candomblé fosse aceito no 

Brasil, Olorum ajustou-se à concepção do deus Pai judaico-Cristão, enquanto os demais 

Orixás ganharam a identidade de santos.  

Na Umbanda temos os Orixás que é uma palavra “yorubá” (ser sobre-humano ou um 

deus). Sobre os Orixás, são consideradas duas vertentes distintas: monoteísta e politeísta. Na 

monoteísta, os Orixás são manifestações do Grande Deus Olorum, criador de tudo. Todo o 

universo surge de Olorum através das radiações que são individualizadas e personificadas em 

Orixás. Essas radiações são personificadas de formas diferentes nos diversos terreiros - 

depende da influência histórica que cada um sofreu; já na vertente politeísta, cada Orixá é 

considerado um deus que se manifesta através dos elementos da natureza. 

 Observemos no gráfico 8 as respostas das crianças para a categoria “Deus”. 
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Gráfico 8 - Quem é Deus? 

        Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

Durante as entrevistas, as crianças tiveram um pouco de dificuldade de dizer quem era 

Deus. As respostas no geral expressaram que Deus é bom, que Ele é o criador e que Ele mora 

no céu; teve uma criança pequena que ao invés de responder, apontou para o céu. Duas 

crianças definem Deus como “o pai de todos” e três crianças chamam Deus de “homem”, 

porém não dá para saber se utilizam a palavra “homem” e “pessoa” por falta de outra, ou se 

porque de fato o veem como ser humano. Apenas uma criança diz não saber quem é Deus. 

 Deste modo observamos que a concepção de Deus das crianças é baseada no Deus 

Cristão, pois algumas crianças o confundem com Jesus (e nessas religiões Deus e Jesus são 

uno em uma trindade, onde se soma a estes o Espírito Santo) e dizem que Deus salvou o 

mundo (referindo novamente a Jesus) e isso também é observado, quando elas dizem ou 

apontam que Deus fica no céu, nas religiões Afro e no Kardecismo não há afirmativa de que 

Deus more no céu.  

A próxima categoria a ser abordada é “Jesus”. Segundo Berkhof (1990), para o 

Cristão, Jesus Cristo é ser humano e divino, sendo filho do homem, mas também filho de 

Deus (teve nascimento sobrenatural da Virgem Maria); é visto como uma pessoa sem pecado, 

sendo assim legítimo objeto de culto.  

Alan Kardec (2010) afirma que Jesus não é Deus e nem filho de Deus de forma 

especial como acredita os católicos e evangélicos. Para Kardec Jesus foi um homem que se 
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auto denominava filho de Deus, porque tinha uma missão na Terra e que ele era filho de Deus 

como nós somos filhos de Deus; sendo essa própria auto denominação e o fato de ter sido 

enviado que provam que ele não estaria em pé de igualdade a Deus, pois não pode o 

mandatário ser igual ao mandante.  

Para o Candomblé e Umbanda, segundo Prandi (2001), não existe a figura de Jesus 

Cristo, porém, por uma questão de sincretismo para ser aceito no Brasil, Jesus Cristo, o deus 

filho, é Oxalá, o Orixá criador da humanidade, mantendo-se Oxalá no topo da hierarquia, 

posição que já ocupava na África, donde seu nome Orixanlá ou Orixá Nlá, que significa o 

Grande Orixá.  

Gráfico 9 – Quem é Jesus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: dados obtidos pela pesquisadora 

 

Sobre Jesus, conforme gráfico 9, as respostas em geral foram que Ele é “bom”, é 

“filho de Deus” e “nosso irmão”.  Algumas crianças mencionam a morte de Jesus na cruz para 

salvar a humanidade do pecado. Além disso, aparece a definição de Jesus como “homem” e 

“pessoa” e que ele também “mora no céu”; apenas uma criança, de 9 anos, diz “Jesus é Deus” 

e apenas uma criança afirma não saber quem é Jesus. Assim observamos que as crianças 

possuem uma concepção de Jesus voltada para o Catolicismo e Protestantismo, pois vêm 

Cristo como “filho de Deus”, como “Deus” e que “mora no céu”.  

Teve uma resposta que me impressionou, foi a de Glauber de 5 anos de idade, o qual 

não sabia definir quem era Jesus, mas demonstrou já ter ouvido sobre Jesus e na falta de 

palavras para explicar diz: “é a mulher do lanche”, aludindo se a quem falou de Jesus para ele 

(se refere â Tia Júlia, que vai ao Aterro todo sábado pela manhã, sempre prega uma 

mensagem e seu foco são as crianças). 
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A próxima categoria a ser analisada é “Diabo”. Segundo Guerra (2011) o Diabo é 

conhecido por uma infinidade de nomes, dos mais sofisticados aos apelidos populares, entre 

eles Satã, Satanás, Lúcifer, Mefistófeles, Belzebu, Coisa-ruim, Tinhoso, Chifrudo, Demo, Pai 

da Mentira e Cão, entre outros. De acordo com Alberto Cousté (2006), doutor em História 

Antiga e Medieval, o Diabo tem vário nomes, dentre os quais se destaca “Diabo”, o qual é de 

origem grega e significa acusador, caluniador.  

Segundo Berkhof (1990), o Diabo seria o que a Bíblia chama de Satanás, e segundo 

essas escrituras ele é visto como um chefe dos Anjos caídos. Ao que parece, ele era 

originariamente um dos poderosos príncipes do mundo angélico, e veio a ser o líder dos que 

se revoltaram contra Deus e caíram (foram expulsos do céu). Este teólogo afirma que Satanás 

passa então a ser adversário do homem e de Deus.  

Segundo Feldman (2007), para a igreja católica, o Diabo não poderia ser nivelado no 

mesmo patamar que Deus, de modo que assim, com essa premissa respeitada, o Diabo teria 

“salvo conduto”, para atuar entre os humanos e tentá-los, de modo que no cotidiano cristão 

medieval a ação do Diabo é completa, ou seja, ele está em tudo e em todos os lugares e 

situações.  

Segundo Prandi (2003) para o Candomblé, que está mais perto do pensamento 

africano que a Umbanda, o bem e o mal não se separam, não são campos distintos. A 

Umbanda, porém, quando se formou, se imaginou também como religião ética, capaz de fazer 

a distinção entre o bem e o mal, à moda ocidental cristã. Mas acabou criando para si uma 

armadilha. Separou o campo do bem do campo do mal. Povoou o primeiro com seus guias de 

caridade, os caboclos, pretos-velhos e outros espíritos bons, à moda kardecista. Para controlar 

o segundo, arregimentou um panteão de exus-espíritos e pombagiras, entidades que não se 

acanham em trabalhar para o mal quando o mal é considerado necessário.  

O neopentecostalismo
59

 leva ao pé da letra a ideia de que o Diabo está entre nós, 

incitando seus seguidores a divisá-lo nos transes rituais dos terreiros. Uma grande 

representante deste seguimento religioso é a igreja Universal do Reino de Deus, a qual, em 

suas cerimônias fartamente veiculadas pela televisão, submetem desertores da Umbanda e do 

Candomblé, em estado de transe, os rituais de exorcismo, que têm por fim humilhar e 

                                                           
59

 Mariano (2004) informa que o neopentecostalismo teve início na segunda metade dos anos de 1970, e nas 

décadas seguintes foi crescendo e ganhando visibilidade. As principais igrejas desse segmento são: a Universal 

do Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus, a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra e a Renascer 

em Cristo. E no plano teológico, caracterizam-se por enfatizar: a guerra espiritual (contra o Diabo e seus 

representantes); a Teologia da Prosperidade (que prega que o Cristão deve ser próspero, saudável, feliz e 

vitorioso em seus empreendimentos terrenos); e por rejeitar usos e costumes (como regras sobre vestimentas, 

corte de cabelo, etc.) 
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escorraçar as entidades espirituais afro-brasileiras incorporadas, que eles consideram 

manifestações do demônio (MARIANO, 1999). Já para Allan Kardec (2008) demônios não 

existem porque Deus não seria justo se criassem seres infelizes e eternamente voltados para o 

mal, e condenados eternamente por sua natureza. 

 

                                                   Gráfico 10 – Quem é o Diabo? 

Fonte: Dados obtidos pela Pesquisadora. 

 

Sobre o Diabo, conforme gráfico 10, as crianças o definem como: “malvado”; “mau” e 

“ruim”. Uma criança diz: “aquele que fica lá embaixo” e outra “... Deus mandou ele para o 

inferno”. Aqui também algumas crianças se referem ao Diabo como uma “pessoa”. Duas 

crianças afirmam não saber quem ou o que é o Diabo.  

Desta forma observamos que os conceitos das crianças mais uma vez se encontram de 

acordo com o Cristianismo. Duas crianças com suas respostas relatadas acima chegam a fazer 

referência à alegoria bíblica, relatada acima por Berkhof (1990), de que o Diabo se chamava 

Lúcifer e que este quis tomar o poder de Deus e foi expulso do céu.  

A categoria seguinte a ser analisada será “Nossa Senhora”. Na Umbanda e Candomblé 

temos entidades que sincreticamente são vinculadas as diversas representações da Nossa 

Senhora, uma delas é a Iemanjá. Segundo Amaral e Silva (2006) em 2 de fevereiro, na cidade 

de Porto Alegre se tem a festa da Nossa Senhora dos Navegantes que é confundida com a 

Iemanjá por causa de seus símbolos. Nessa mesma data na Bahia é comemorada uma festa a 
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Iemanjá. Em São Paulo, no dia 8 de dezembro é comemorado o dia da Nossa Senhora da 

Conceição e essa comemoração é feita a beira mar.  

Segundo Prandi (2004) na Umbanda não há a “Nossa Senhora” como creem os 

católicos, uma virgem que deu a luz a um filho. Porém, por uma questão sincrética, existem 

invocação de Jesus, Maria e santos da igreja católica nas letras dos cantos sagrados; e em um 

hipotético processo de dessincretização da Umbanda, grande parte de seu hinário teria que ser 

abandonada, pois as referências às crenças católicas são muito explícitas.  

Vânia Vasconcelos (2005) afirma que a partir do século XII, o culto à Virgem Maria, 

implantado pela igreja católica, ganhou força; e diz ainda que Maria representa mulher pura, 

assexuada, portanto, o culto a Virgem Maria está associado à defesa da virgindade. Ainda 

dentro do Catolicismo é importante destacar que, para essa religião, Maria foi assunta aos 

céus e mais tarde ela vai apresentar algumas aparições, o que vai lhe designar diversos nomes.  

Segundo Mísia Reesink (2005) as aparições de Nossa Senhora apresentam sinais no 

ambiente, os quais são relatados por aqueles que presenciaram, sendo que essas aparições 

consistem em uma prova de fé, pois quem crê na Virgem Maria pode receber um milagre, 

pois essa intercede entre os fiéis e Deus. 

Para o Protestantismo, segundo Ericson (1997), Maria foi a mãe de Jesus e engravidou 

por uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo, e para essa concepção, Maria foi virgem 

até a época do nascimento de Jesus. Vejamos então o que as crianças dizem. 

 

Gráfico 11 – Quem é “Nossa Senhora”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 
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No que se refere à Nossa Senhora, gráfico, 11, as respostas em geral a definem como 

“a mãe de Jesus”, “boa” e “santa”. Porém, aqui aparece muito repúdio das crianças, onde 5 

crianças afirmam não saber quem é Nossa Senhora (as idades dessas crianças são: 6, 7, 8, 11 e 

12 anos) e alguns são mais explícitos dizendo: “Não acredito em Santo não”; “É os 

santos....que os católicos adora eles....”; “Para mim não existe esses trem” e “É o Diabo”. 

Também aparecem duas crianças pequenas de 5 anos que dizem “É minha mãe”. Porém, 

apesar do repúdio, a maioria das crianças define quem é Nossa Senhora.  

Aqui observamos que as crianças possuem novamente uma visão Cristã sobre “Nossa 

Senhora”, pois a maioria a definem como “mãe de Jesus”, porém, percebe-se também que 

aparece a visão evangélica Neopentecostal, a qual não considera Maria como uma Santa, mas 

como uma mulher que foi separada para a missão de ser mãe de Jesus. 

A próxima categoria a ser analisada é “Anjos”. Segundo Allan Kardec (2008) os 

Anjos são Espíritos puros, que estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as 

perfeições. 

Segundo João Paulo II (s/d), os anjos são as criaturas mais próximas do modelo 

divino; são criaturas espirituais que têm a função de mediação e de ministério nas relações 

mantidas entre Deus e os homens, pois na carta aos Hebreus dirá que a Cristo foi dado um 

"nome", e, por conseguinte um ministério de mediação, muito mais excelso que o dos anjos 

(cf. Hb. 1,4). Ainda segundo João Paulo II, anjo (angelus) quer dizer, "mensageiro" e no 

hebraico "malak", usado no Antigo Testamento, significa mais propriamente "delegado" ou 

"embaixador".  

Berkhof (1990) lembra que existem muitas evidências da crença na existência dos 

Anjos desde o início da era Cristã. Os Anjos eram considerados em alta estima, como seres 

pessoais de elevada categoria, dotados de liberdade moral, engajados no jubiloso serviço de 

Deus, e empregados por Deus para atender ao bem-estar dos homens. Exploraremos a seguir 

as repostas das crianças a esse respeito 

 

Anjo... é quando a pessoa morre, vai lá para o céu...ai vira Anjo... 

(Entrevista com Karen-11 anos, Aparecida de Goiânia, 21/09/13). 
 

Anjo é... uma pessoa que tem asa (Entrevista com Bela-11anos, Aparecida 

de Goiânia, 21/09/13). 
 

Anjo é Jesus (Entrevista com Geise-5anos, Aparecida de Goiânia, 

21/09/13). 
 

É um servo do Senhor.... um bom aviso que Deus manda ele avisar para 
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gente... (Entrevista com Guilherme-10 anos, Aparecida de Goiânia, 

21/09/13). 
 

É os que são braço direito de Jesus e Deus (Entrevista com Leandro-12 

anos, Aparecida de Goiânia, 12/10/13). 
 

É uma pessoa que faz sempre o bem e nunca quer mal para ninguém 

(Entrevista-Luana, Aparecida de Goiânia, 12/10/13). 
 

Anjo é um filho de Deus (Entrevista com Bárbara-6 anos, Aparecida de 

Goiânia, 21/09/13). 
 

É bom, faz milagre também, igual Deus (Entrevista com Vick-11 anos, 

Aparecida de Goiânia, 21/09/13). 

 

 

Em relação a “Anjo”, percebemos que para a maioria das crianças, do Aterro, eles 

existem. Apenas quatro crianças dizem que eles não existem e duas não sabem definir o que 

seria Anjo. No que se refere à “Anjo da guarda”, que foi uma pergunta sequente desta, apenas 

três crianças não acreditam que existe e uma não sabe dizer. Contudo, ao definirem o que 

seria um Anjo, não há consenso nas respostas das crianças, pois as respostas são muito 

variadas. Contudo, elas identificam os Anjos como algo “bom”, que fazem o bem.  

Se observarmos acima, as crianças em geram possuem uma visão Protestante e 

católica dos Anjos, pois o vêm como criaturas que fazem o bem para o homem, uma criança 

vê como mensageiro e outra, como mediador entre Deus e os homens ao dizer que os Anjos 

são braço direito de Jesus e Deus. 

No que se refere à categoria “Bruxa”, Kraemer e Sprenger (2001), monges católicos e 

inquisidores, produziram a obra que na época foi proibida, chamada O martelo das feiticeiras. 

Nesta obra é descrita a opinião do Catolicismo de que existem feiticeiros e bruxas, os quais, 

com a ajuda do Diabo, graças a um pacto com ele firmado, se tornam capazes, se Deus assim 

permitir, de causar males e flagelos autênticos e concretos; sendo também provável que sejam 

capazes de produzir ilusões visionárias e fantásticas, por algum meio extraordinário e 

particular. 

Já Cardini (1996) relata que na Idade média foi uma grande quantidade de superstições 

que levaram à convenção do que seria uma bruxa: era uma mulher má, que tinha uma aliança 

ou pacto com o Diabo, que possuía poderes mágicos e cuja tarefa era derrubar a cristandade. 

Araújo (2007) afirma que os seguidores da bruxaria moderna, preferem chama-la de 

bruxaria neopagã, para contrapô-la ao paganismo do passado. Ainda segundo essa autora, esta 

bruxaria ressurge com força, na década de 60, na Inglaterra, através do ocultista inglês Gerald 

Gardner, um dos fundadores da Arte e Filosofia da religião Wicca. Contudo Araujo (2007) 

essa mesma autora ressalta que a bruxaria moderna tem seu berço histórico nos movimentos 
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esotéricos da segunda metade do século XIX, sendo influenciada, diretamente, pelas ordens e 

sociedades iniciáticas de magia; e o sistema de crenças e práticas da bruxaria moderna é um 

agregado de crenças e postulados de diferentes correntes esotéricas: Teosofia, Maçonaria, 

Rosacruz, entre outras ordens e sociedades mágicas, que influenciaram a sua formação. 

Vejamos a seguir o que as crianças pensam sobre as “Bruxas”. 

 

Gráfico 12 – Existe “Bruxa”? 

 

 

    Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

A crença nas “Bruxas”, gráfico 12, é um pouco acirrada entre os que creem e os que 

não creem, pois 12 crianças dizem acreditar que existam Bruxas e 7 acreditam que não. Ao 

defini-las há o consenso de que elas são más ou ruins. Algumas crianças e até adultos (pais) 

afirmam que bruxas são as macumbeiras (os), ficando nítido como diz Ricardo Mariano 

(1996) à influência da visão neopentecostal da igreja Universal do Reino de Deus, bastante 

presente no Aterro. 

Observemos a seguir o que as crianças pensam sobre “Superpoder” (categoria inclusa, 

por se referir as crenças infantis). 
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Gráfico 13 – Você tem “super-poder”?

 

         Fonte: dados obtidos pela pesquisadora. 

 

Nesse quesito, a maioria das crianças, 12 delas não acreditam que podemos ter 

superpoderes e 7 acreditam que podemos. E duas das que dizem que podemos ter, afirmam 

que só se Deus quiser ou der; outras duas dizem que o superpoder que temos é o poder de 

Deus e de Jesus; e outra criança diz que teríamos o poder do amor e o de fazer macumba; 

duas crianças não especificam qual o tipo de poder. Nenhuma criança relata algum tipo de 

superpoder ligado a algum super-herói infantil, nem as crianças menores. 

Outra categoria abordada foi “Milagre”. Segundo Berkhof (1990) milagre é um feito 

não ocasionado por causas secundárias que operam segundo as leis da natureza, ou seja, é 

aquele feito que resulta do poder sobrenatural de Deus. Ele diz ainda que apesar de Deus 

poder utilizar se de forças presentes na natureza para fazer um milagre, a maneira feita por 

Deus se caracteriza como milagre por fugir completamente da maneira ordinária, ou seja, o 

milagre produz resultados completamente inesperados pelo homem natural. Vejamos a seguir 

o que as crianças dizem sobre “Milagre”. 
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Gráfico 14 – O que é um milagre?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

Quando foi perguntado às crianças se elas acreditam em milagre, gráfico 14, apenas 

quatro crianças disseram que não, duas disseram que não sabiam e doze acreditam em 

“Milagre”. Portanto a maioria das crianças acredita que existe “Milagre” e o definem como 

algo mágico, sobrenatural, como a definição de Berkhof (1990), pois ao darem exemplos 

falam de: cura instantânea de paralíticos, cura de apendicite, cura de pessoas que estavam 

quase morrendo e até de expulsão de demônios. Tem apenas uma criança que ao dar um 

exemplo de milagre conta algo “não sobrenatural”, pois relata que viu na televisão, que um 

morador de rua achou uma mochila cheia de dinheiro e devolveu e depois disso ficou quase 

rico porque as pessoas em reconhecimento lhe doaram dinheiro. 

As próximas categorias a serem analisadas são “Padre” e “Pastor” que são colocadas 

juntas aqui na análise porque as crianças ao definirem uma falaram da outra e acabaram tendo 

dificuldades para distingui-las, o que nos fez criar outra categoria que é a “diferença entre 

Padre e Pastor”. 

Segundo o Centro Apologético Cristão de Pesquisa (2004), Padre a ordenação 

imediatamente posterior ao diaconato, que segue os preceitos de idade, submissão, atribuições 

e obrigações. Essa promoção ao presbitério é automática e não se realiza apenas se houver 

impedimentos de ordem eclesiástica ou de foro íntimo do diácono. O presbítero (padre) pode 

dar todas as bênçãos que não estiverem reservadas ao papa e aos bispos, além de ministrar 
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todos os ritos litúrgicos, diferentemente do diácono, que só pode conferir as bênçãos que lhe 

são expressamente permitidas. 

Segundo Ebert e Soboll (2009) o pastor evangélico é um trabalhador que geralmente 

atua na liderança de organizações religiosas da vertente evangélica, que é um ramo do 

Cristianismo. As funções desempenhadas são múltiplas e compreendem: administrar a igreja; 

liderar departamentos; liderar reuniões; realizar cultos; atender, aconselhar, orientar e 

acompanhar pessoas; treinar e formar outros líderes; visitar; pregar; ensinar; ministrar cursos; 

ministrar em eventos; realizar eventos; participar em projetos sociais; preparar mensagens e 

estudos bíblicos; realizar funerais, casamentos e batismos; elaborar relatórios. A atividade 

pastoral é estabelecida por contrato autônomo entre o pastor e uma organização eclesiástica. 

Sobre o pastor as crianças definem como um homem que: “prega a palavra de Deus” e 

“prega na igreja”. O Padre é descrito como um homem que: faz casamentos e ensina as coisas 

de Deus; e muitas disseram que padre é igual pastor. Como a confusão em definir essas duas 

funções foi grande, foi lhes perguntado qual é a diferença entre padre e pastor e as respostas 

foram: 

Gráfico 15 – Qual a diferença entre padre e pastor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

Observamos no gráfico 15 que as crianças percebem algumas diferenças, porém elas 

estão mais focadas nas práticas e intolerâncias entre as duas religiões católica e evangélica. 

Contudo, no que se refere ao pastor a maioria das crianças falaram que ele é uma 

pessoa que “prega a palavra de Deus” ou que “ensina a palavra de Deus”, já o padre a maioria 
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das respostas disseram que ele “ensina a palavra de Deus” e que é uma “pessoa que faz 

casamento”. E uma resposta que merece destaque é: 

Ele é a mesma coisa que pastor, mas o padre é diferente, ele não pode casar... o 

padre tem que só usar roupa grande e quente... (Entrevista com Karen-11 anos, 

Aparecida de Goiânia, 09/10/13). 

 

A próxima categoria que vamos analisar é “Médium‟‟. Segundo Allan Kardec (2007) 

“Médium” (do latim, medium, meio, intermediário) seria pessoas que podem servir de 

intermediário entre os espíritos e os homens. Para este autor a mediunidade seria a “faculdade 

dos médiuns” e esta comporta dois sentidos, um amplo e outro restrito, pois todos que 

sentirem em qualquer grau, a influência dos espíritos é médium, sendo essa faculdade inerente 

ao homem, não sendo, portanto um privilégio exclusivo; contudo, apesar de todos sermos 

mais ou menos médiuns, usualmente, só se qualificam como tal, aqueles em quem a faculdade 

mediúnica se mostrar bem caracterizada e se mostrar com efeitos patentes, de certa 

intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva e ostensiva.  

Contudo, Kardec (2007) acrescenta que essa faculdade da mediunidade não se revela 

da mesma forma em todos, deste modo temos diferentes médiuns: de efeitos físicos (aptos a 

produzirem movimentos de corpos inertes ou ruídos, etc.), sensitivos ou impressionáveis 

(pessoas suscetíveis a sentir a presença dos espíritos, mas todos os médiuns possui essa 

qualidade), audientes (aqueles que ouvem os espíritos); falantes (aqueles que os espíritos 

falam através dele) videntes (os que veem os espíritos), sonambúlicos (são aqueles que em 

estado de sonambulismo acessam ou tem contato com espíritos); curadores (pessoas que tem 

o dom de curar com um simples toque, olhar ou gesto, sem uso de medicação); 

pneumatógrafos (aptos a obterem a escrita direta, o médium fornece a folha de papel, a prece 

e o recolhimento); escreventes ou psicógrafos (aqueles que os espíritos utilizam da mão destes 

para se comunicarem). Sobre os “médiuns”, já foi relatado anteriormente, que apenas uma 

criança do Aterro consegue definir o que seria.  

Analisemos agora a categoria “Pai de Santo”. Segundo Prandi (2003) o Candomblé e 

Umbanda são religiões de pequenos grupos que se congregam em torno de uma mãe ou pai-

de-santo, denominando-se terreiro cada um desses grupos. E ainda segundo este autor, 

embora entre terreiros se cultive relações protocolares de parentesco iniciático, cada um é 

autônomo e auto-suficiente, e não há organização institucional eficaz que os unifique, além de 

os terreiros competirem entre si e possuírem laços de solidariedade frágeis e circunstanciais.  

Prandi (2003) relata ainda que esses terreiros de Candomblé e Umbanda em geral não 

possuem mais que 50 membros e além de se constituírem em unidades autônomas 
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administrativamente em seus rituais e doutrinas, tudo depende das decisões pessoais da mãe 

ou pai de santo, o que leva em geral essas comunidades a desaparecem com o falecimento da 

mãe ou pai-de-santo, tanto pelas disputas de sucessão como pelo fato bastante recorrente de 

que os herdeiros civis não se interessam pela continuidade da comunidade religiosa e deste 

modo tudo sempre começa de novo. 

Vejamos as respostas das crianças. 

 

Gráfico 16- O que é “pai de santo”? 

 

 

  Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

No que se refere ao “Pai de Santo”, quatorze crianças não sabem dizer o que é; apenas 

cinco crianças definem, porém, destas, quatro com o viés de suas religiões, definem “Pai de 

Santo” como algo ruim e não descrevem de fato o que seria ou o que faz um “Pai de Santo”. 

A próxima categoria a ser abordada é a “Macumba”. Roger Bastide (1971) afirma que 

a macumba é uma expressão religiosa que se expandiu no período pós-abolicionista e vai mais 

tarde dar origem à Umbanda. Continuando o pensamento deste autor, ele afirma que como 

esse período pós-abolicionista ainda mantinha uma estrutura social desagregadora similar ao 

regime escravocrata, ao negro sobrava apenas à magia, a qual era utilizada como ofensiva 

contra os brancos, como substituto da medicina para os enfermos; e não lhe era permitido 

funcionar como um culto africano institucionalizado. 

Bastide (1971) diz que a macumba é a principio a introdução de certos Orixás e de 

ritos iorubas na cabula e que mais tarde vai se acrescentar conteúdos e práticas do 
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Catolicismo popular e do Kardecismo, tudo isso acrescido a uma tradição bantu
60

. Para este 

autor, a macumba acaba perdendo todo caráter religioso para terminar em espetáculos ou em 

pura magia, pois ela possui um caráter mágico e individual, contrário da Umbanda que é vista 

como uma religião que tem caráter coletivo. 

Paula Montero (2006b) diz que os afro-brasileiros de tradição banto vão transformar a 

Macumba em Umbanda. Sobre essa transição, esta mesma autora observar dois movimentos: 

de ressiginificação, que permitiu legitimar suas práticas religiosas e de resistência, expressa 

na manutenção de elementos da antiga macumba. Assim, devido às transformações, os 

terreiros foram aos poucos assumindo estatuto de religião, sob a rubrica do Espiritismo, pois 

as práticas deste eram mais facilmente aceitas como religiosas do que as práticas de origem 

africana, que estavam marcadas pela ideia de magia. 

Segundo Machado e Sá Júnior (2012), ao fim da primeira metade do século XX a 

Macumba passou oficialmente a adotar o nome de Umbanda, porém, seus rituais e liturgias 

mantiveram uma identidade dessa religião que a difere de outros tipos de Umbanda e de 

Candomblés. Ainda segundo esses autores, há várias nomenclaturas para a Umbanda, ela 

pode ser: branca, de mesa, Espiritismo de Umbanda e outras designações, as quais tem a 

intenção de afastar do modelo desenvolvido nos terreiros de Macumba, procurando fugir da 

discriminação, e com essa mesma intenção alguns adeptos dessas variantes de Umbanda, 

chamam essa ligada à Macumba de Quimbanda. 

Na verdade Brumana e Martinez (1991) explicaram que o termo Macumba possui 

vários sentidos: sistema religioso; culto umbandista em geral; mais amplamente, o conjunto 

das religiões de possessão; de forma intermediária, somente a Umbanda e o Candomblé; e 

como sinônimo de feitiçaria, de trabalhos de esquerda, de quimbandeiro, o extremo maligno 

da Umbanda; oferenda ou despacho que tão comumente se vê pelas ruas ou portões dos 

cemitérios. 

O preconceito em relação à Macumba, ainda é muito presente, apesar de terem 

ocorrido muitos avanços na legislação em relação às religiões afro-brasileiras, porém nos 

processos judiciais “macumba” aparece intimamente ligada a crimes, seja como lugar do 

crime, como companheira do crime, seja como motivo do crime (MACHADO & SÁ 

JÚNIOR, 2012). Deste modo observamos que a Macumba é realmente discriminada no 

imaginário popular, no âmbito jurídico e no âmbito religioso, inclusive dentro de seu próprio 

segmento religioso.  

                                                           
60

 Segundo Santos (2010), banto é grupo linguístico dos povos africanos. 
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Vejamos como as crianças do Aterro percebem a “macumba”: 

 

Gráfico 17 – O que é “macumba”? 

 

               Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

No que se refere à “Macumba”, gráfico 17, as crianças em sua maioria não conseguem 

explicar, mas a definem como “algo ruim”. Algumas crianças afirmam que “Macumba” é 

bruxaria, feitiçaria e maldição. No total, apenas seis crianças não sabem dizer nada sobre a 

“Macumba”.  

De acordo com as respostas das crianças percebemos que as mesmas assumem uma 

postura cristã, e mais categoricamente evangélica, frente a essa categoria. Também é possível 

observar que elas não percebem a “Macumba” como uma religião e sim como uma prática a 

qual é conhecida como dizem Brumana e Martinez (1991): oferenda ou despacho.  

A categoria a seguir é “Macumbeiro”, e acontece o mesmo que se dá com a categoria 

“Macumba”. De todas as crianças, 9 conseguem definir o que seria e muitas não sabem dizer 

exatamente o que é; entretanto, as crianças que definem colocam “Macumbeiro” como uma 

“pessoa ruim” e que faz “Macumba”, “magia negra”, “maldição”. Veja a seguir. 
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Gráfico 18 – O que é “Macumbeiro”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

Gráfico 19 – A crença das crianças 

   Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

Neste gráfico 19, fica explícito que as crianças acreditam na existência de: “Deus”, 

“Jesus”, “Diabo”, “Nossa Senhora”, “Anjo”, “Anjo da Guarda”, “Bruxa” e “Milagre”, com 

algumas exceções. Sendo que a categoria que teve mais alto nível de descrença foi a “Super-

poder” e em segundo “Bruxa” (esse é um dado para ser melhor pesquisado em outra etapa, o 
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porque essas crianças, nem as pequenas de 5 ou 6 anos de idade não acreditavam em super-

poderes). Essas crenças mostram um predomínio de um simbólico da crença cristã nas 

crianças do Aterro. 

Gráfico 20 – Categorias que as crianças conseguem definir 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

 

Ao observarmos o gráfico 20, percebemos que as crianças conseguem definir bem o 

que seria “Pastor” e “Padre”; mas possuem dificuldades em definem o que seria 

“Macumbeiro” e “Macumba”; e não conseguem definir com clareza o que seria um 

“Médium” e “Pai de Santo”.  

Percebe-se com toda essa análise que as crianças têm, provavelmente pouco 

conhecimento e escasso acesso às religiões: Espiritismo, Umbanda e Candomblé. Assim 

sendo, não é possível dizer que haja no Aterro um pluralismo religioso, pois há o predomínio 

claro da religião cristã, e como vimos nesse grupo analisado, há o predomínio da religião 

evangélica pentecostal (igreja Assembleia de Deus) e Neopentecostal (igreja Universal do 

Reino de Deus) visível no Gráfico 5.  

Podemos sugerir, porém, não afirmar, que o predomínio dessa religiosidade se deve ao 

fácil acesso no Aterro a essa religião, pois se observarmos as igrejas frequentadas pela grande 

maioria das crianças são as presentes no Aterro, que são as igrejas Assembleia de Deus e a 

Universal do Reino de Deus. Essas são presentes não enquanto doadoras, mas como igrejas 

físicas, mesmo que a Universal não esteja fisicamente no Aterro ela acaba se fazendo presente 
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por ter a regularidade de todo domingo transportar, através de um ônibus, os fiéis ao templo 

físico, à igreja, no centro de Goiânia. 

Outro fator que entendemos após refletirmos sobre as repostas das crianças é que elas 

possuem um pensamento sobrenatural, mágico e encantado; fato que aprofundaremos no 

próximo capítulo. Porém, por ora precisamos entender melhor o que nesse trabalho se entende 

por “sobrenatural”, “mágico” e “encantado”. 

Entendemos sobrenatural como o “sentido moderno de milagre” como Durkheim 

(1996) o descreve. Para definir “sobrenatural”, Durkheim (1996) explica como os “povos 

primitivos”, o qual se dedicou a estudar, não possuíam essa linha de raciocínio. Assim, ele 

afirma que os “primitivos” não tinham seus ritos de fertilidade do solo ou fecundidade da 

espécie como algo irracional; e até as intervenções miraculosas atribuídas aos deuses não 

eram para eles algo misterioso que a razão não podia penetrar. De modo que sobrenatural se 

vincula a tudo que é religioso, tendo a religião algo de incognoscível, incompreensível e 

misterioso. Este autor afirma que essa noção de “sobrenatural” com sentido moderno de 

milagre só vai surgir muito tardiamente na história das religiões. Portanto, neste trabalho 

“sobrenatural” é esse incognoscível, incompreensível e misterioso à razão. 

Já no que se refere à “magico” ou “magia” não nos basearemos em Durhkheim (1996), 

como também não em Marcel Mauss (2003), pois ambos definem magia como algo distante 

do sentido e da prática moderna de magia. Para ambos os autores, Magia é algo bastante 

distinto da religião e até possuem sentidos opostos. Vejamos a seguir, de forma sintetizada, o 

que discordamos e o que concordamos em referencia ao pensamento desses autores. 

Para Durkheim (1996) a magia teria prazer em profanar as coisas santas, e não possui 

como a religião, um grupo de seguidores bastante coesos, desta forma, não há igreja mágica. 

Durkheim (1996) fala de um tempo cronologicamente bastante distinto da nossa 

contemporaneidade e apesar dessa afirmativa para sua época fazer sentido, na atualidade, 

temos religiões permeadas, em seus cultos e práticas, pela magia, como são os casos: dos 

evangélicos pentecostais (MARIZ, 2000), Catolicismo carismático (SOFIAT, 2011) Umbanda 

e Candomblé (PRANDI, 2003), dentre outras; portanto, estas poderiam ser consideradas 

“igrejas mágicas”, as quais possuem seguidores bastante coesos e onde suas práticas mágicas 

são consideradas santas, sagradas.  

Durkheim (1996) afirma ainda que a magia nos ritos assume uma posição oposta das 

cerimônias religiosas e a religião vê de forma desfavorável os ritos mágicos. Esta parte ainda 

pode ser tomada como presente na contemporaneidade quando essas religiões permeadas por 

magia são vistas nas perspectivas das religiões ditas tradicionais como o Catolicismo clássico, 
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o Protestantismo histórico e o Espiritismo Kardecista. 

Já Marcel Mauss (2003) se aproxima da contemporaneidade ao afirmar que a magia e 

a religião tenham elementos comuns e que ambas possuem pequenas diferenças. Contudo, 

uma das diferenças citadas é a presença de igreja na religião e ausência desta na magia e 

como vimos anteriormente, atualmente temos muitas religiões e suas “igrejas” bastante 

mágicas. 

Concordamos com Mauss (2003) quando este descarta que a magia precede a religião 

e quando este autor assegura que a magia é algo coletivo e que um ato para ser mágico tem 

que se repetir e ter uma crença coletiva envolvida nele, e ele precisa ser eficaz nele mesmo e o 

grupo envolvido tem que acreditar nessa eficácia. Concordamos ainda quando este autor diz 

que a magia estaria no polo da necessidade, enquanto a religião no da moral, pois de fato as 

práticas mágicas que permeiam as religiões na contemporaneidade são em sua maioria atos 

para suprir a necessidade do fiel. 

Discordamos quando este autor afirma que a magia precisa ser entendida pelo viés da 

religião e que ela pertence a uma classe distinta de fenômenos sociais, pois acaba sendo um 

pouco contraditório, algo ser de uma classe distinta e precisar ser entendida pelo viés desta; 

além de entender que ambas na contemporaneidade fazem parte do mesmo fenômeno social 

que é o religioso.  

E ainda é importante mencionar que apesar de Mauss (2003) alegar que a magia 

trabalha com o malefício e a religião com o benefício (simbolizado no sacrifício); este mesmo 

autor, nesta mesma obra, chega a afirmar que há atos mágicos que são lícitos, portanto 

benéficos, como seria o caso de um índio que prepara sua medicina de guerra, um finlandês 

que encanta sua arma de caça, os quais apesar de serem atos mágicos, não são maléficos e 

proibidos; e há ritos religiosos que são maléficos como é o caso das imprecações contra os 

inimigos da cidade, contra o violador de uma sepultura ou de um juramento, ou seja, os ritos 

de morte que sancionam interdições rituais. Mauss (2003) chega a reconhecer que entre esses 

dois polos, do malefício e benefício, “existe uma massa confusa de fatos, cujo caráter 

específico não é imediatamente evidente”, e isso de fato ecoa na religiosidade contemporânea. 

Todavia, é preciso deixar claro, que o discordar desses dois autores sobre alguns 

aspectos de seus conceitos de magia, se deve principalmente como esse fenômeno é 

vivenciado na contemporaneidade. Pois na contemporaneidade, a magia está dentro das 

igrejas, sendo vivida hoje como parte de muitas religiões. Portanto, magia e religião hoje 

estão completamente imbricadas uma na outra. Falaremos dessa questão no próximo capítulo. 

No que se refere ao termo “encantado”, este é na verdade uma variação do termo 
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“desencantamento do mundo” de autoria de Marx Weber e este conceito será abordado e 

aprofundado no próximo capítulo. 

O foco deste capítulo era abordar especificamente as crianças, diante da História, 

das Ciências Sociais, da Antropologia e especificar o trabalho etnográfico realizado com 

as crianças do Aterro, que tinha o objetivo de observar as crianças frente aos diversos 

grupos religiosos que fazem trabalhos de assistencialismo ali e a interferência ou não 

desses nas crenças dessas crianças. 

Até aqui foi possível observar que as crianças possuem sim um sistema simbólico 

de crenças, o qual foi abordado alguns pontos específicos. Também é possível observar 

que as crenças dos grupos que ali frequentam interferem, mesmo que de forma sutil, no 

sistema de crenças dessas crianças. A seguir, adentraremos um pouco na religiosidade 

contemporânea, com seu processo de secularização e desencantamento e a repercussão 

disto nos moradores do Aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

3 A RELIGIÃO A PARTIR DA PRESENÇA DOS GRUPOS ASSISTENCIAIS NO 
ATERRO  
 
 

Este capítulo aborda o fenômeno religioso e seus reflexos na contemporaneidade. 

A religião é contextualizada em uma época de secularização, desencantamento e 

diversidade religiosa ou pluralismo religioso. Deste modo, vamos observar os reflexos 

destes no Aterro Sanitário de Aparecida de Goiânia, onde estão crianças, adultos e idosos 

que sobrevivem da cooperativa de reciclagem, daquilo que retiram diretamente do lixo, de 

programas do Governo ou da assistência de grupos religiosos.  

 
 
3.1 Cenário religioso na contemporaneidade: secularização, desencantamento e 

pluralismo e/ou diversidade religiosa  

 

 

A pretensão neste momento não é de forma nenhuma esgotar, mas apenas 

vislumbrar o cenário religioso contemporâneo, para então direcionar ao cenário 

brasileiro e mostrando, sempre que possível, o olhar sobre a realidade do Aterro.  

 
 
3.1.1 Secularização na contemporaneidade 

 
 

Refletindo sobre o campo religioso pode-se alegar que o respeito e o valor diante 

da religião são diferenciados de acordo com cada país. A dinâmica dos movimentos 

religiosos é irregular, de modo que não há padronização, pois uma determinada 

religião pode perder adeptos em um país e ganhar em outro, e isso pode acontecer ainda 

dentro de um mesmo país, como é o caso do Brasil. Deste modo, é imprudente fazer 

um levantamento local e generalizá-lo para o global e vice versa.  

Contudo, um fator que tem sido amplamente discutido e percebido globalmente 

no que se refere à religião é o declínio da mesma. Este processo, que não se iniciou 

agora, tem sido chamado de secularização. Para maior aprofundamento nessa temática 

é preciso entender o que é a secularização. 

Pierucci (1998), após fazer um levantamento histórico de diversos autores, 

mostra que a palavra “secularização” é utilizada pela primeira vez, fora dos muros e 

textos católicos, para designar o processo jurídico-político de desapropriação dos bens 

eclesiásticos em favor dos governantes, ou seja, dos poderes seculares.  

Ranquetat (2008) define secularização como o declínio da religião, um processo, 

no qual, pensamentos, práticas e instituições religiosas perdem significação social. 
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Deste modo, a religião não é mais o elemento estruturante da ordem social e passa da 

esfera pública para a esfera privada das consciências individuais. 

Peter Berger (1985) entende a  secularização como um processo pelo qual 

setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e 

símbolos religiosos. De modo que para esse autor a ideia central da teoria da 

secularização é que a modernização e a racionalização crescente que trouxeram o 

declínio da religião. Sendo este percebido nas artes, na filosofia, na literatura e, 

sobretudo, na ascensão da ciência. Peter Berger (1985, 2000) vai alegar que a 

secularização pode acontecer de duas formas, por meio da sociedade e/ou na mentalidade 

das pessoas. Portanto, secularização em nível da sociedade é diferenciada da 

secularização nas consciências individuais.  

Berger (1985) resume então, que secularização para os anticlericais e 

progressistas é uma libertação do homem moderno da tutela da religião, enquanto que 

para os clericais ou tradicionais ela funciona como uma espécie de descristianização, 

paganização ou equivalente.  

É importante ressaltar que Peter Berger (1985) defendeu a teoria da secularização 

por algum tempo, contudo, ele passou a ter outro posicionamento. Berger (2000, 

p.10)
61 

apesar de admitir que a modernização induza efeitos secularizantes, em 

proporções variadas, de acordo com o lugar avaliado, expõe que também existem 

movimentos contrasecularizantes, pois para ele “o mundo de hoje, com algumas 

exceções (...) é tão ferozmente religioso quanto antes, e até mais em certos lugares”. 

Desta forma, o autor defende que não há razões para crer que, vivemos em um mundo 

secularizado como também que com o tempo, o mundo diminuirá a religiosidade. 

Berger (2000) ressalta como é falsa a ideia de associar modernização e secularização, 

mostrando que há na modernidade um movimento “contrasecularizante” que ele 

chamou de “dessecularização” e que este é tão importante quanto à própria 

secularização.  

Mariz (2000) critica o uso do termo “dessecularização” por parte de Peter Berger, 

pois ele ao usá-lo acaba se contradizendo, pois este autor mostra que o mundo não 

chegou a ser secularizado, e o termo “dessecularização” implica em uma prévia 

secularização. Ela ressalta que esse termo seria mais indicado para o caso dos 

intelectuais islâmicos que retornam à fé após um período de afastamento, mas não se 
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aplicaria ao reavivamento islâmico ocorrido nas camadas populares mulçumanas e nem 

ao Brasil, no caso dos pentecostais que têm sido reconhecidos como um grupo com 

visões de mundo nada secular.  

Por outro lado, Mariz (2000) lembra que Berger (2000) não nega a secularização 

em si, mas uma teoria simples e mecânica desta que determinava que a 

modernidade necessariamente trouxesse o declínio e até o fim da religião. Essa autora 

percebe na discussão de Berger, uma dialética entre religião e modernidade em 

diferentes contextos e momentos históricos, de forma que para Berger (2000) 

secularização e “dessecularização” são processos em curso. E ao examinar obras 

anteriores de Berger, esta autora percebe que ele nunca apoiou radicalmente a teoria da 

secularização como também não a negou em absoluto, havendo portanto continuidades e 

descontinuidades em sua perspectiva teórica.  

Berger (2000) ao defender a “dessecularização” se embasa em alguns exemplos 

de crescimento das religiões. Como a igreja católica, a qual teve um impulso 

conservador sob a liderança de João Paulo II, o que trouxe crescimento em números de 

adeptos e entusiasmo renovado entre os católicos; na União Soviética, após seu 

desmembramento, teve um renascimento da igreja ortodoxa; e nos diz ainda que os 

grupos religiosos judaicos que mais crescem são os ortodoxos, tanto em Israel quanto os 

da diáspora. Além disso, acrescenta que os islâmicos com suas ramificações políticas 

e fundamentalismos tiveram vasto alcance geográfico, do norte da África ao sudeste da 

Ásia, e estão ganhando visibilidade na Europa e até na América do Norte.  

Sobre os evangélicos, Berger (2000) menciona que estes tiveram grande 

amplitude geográfica, tendo grande número de conversos no extremo oriente 

(comunidades chinesas, Coréia do Sul, Filipinas, Pacífico Sul, África subsaariana), 

alcançando a antiga Europa comunista, mas tendo seu grande sucesso na América 

Latina. E esses crescimentos religiosos têm acontecido em cidades com alto grau de 

modernização, sendo este um dado sobre o cenário religioso atual que não pode ser 

ignorado.  

Para Berger (2000) algumas instituições religiosas perderam poder e influência 

em diversas sociedades, mas na vida particular das pessoas permanecem muitas 

crenças antigas, por outro lado, outras surgiram no contexto. E para reafirmar essa 

desvinculação entre sociedade e consciências individuais, relembra que as instituições 

religiosas podem desempenhar um papel social, mesmo que pouquíssimas pessoas 

pratiquem a religião que esta instituição representa. Na mesma obra, este autor afirma 
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que as religiões em um mundo secularizado para sobreviver têm duas estratégias que 

poderiam seguir: rejeitar a secularização ou adaptar- se a ela. 

A rejeição têm duas formas: criar uma “revolução religiosa” (tentar implantar 

uma religião obrigatória em toda a sociedade, rejeitando por completo a 

secularização) ou criar uma subcultura religiosa (evitando influências externas de 

outras religiões nessa subcultura), porém, para ele, ambas são muito difíceis. A outra 

estratégia é a adaptação, a qual legitima a teoria da secularização, pois ao se 

adaptarem os grupos religiosos se desencantam, ou seja, tiram a magia de sua forma de 

salvação. 

Entretanto, para Berger (2000) essa última estratégia colabora para provar que a 

teoria da secularização está equivocada, pois, para ele, as religiões que tentaram se 

adaptar, ou seja, se secularizar fracassaram, e as que permaneceram saturadas de 

crenças e práticas sobrenaturais, ou seja, permaneceram conservadoras/tradicionais, 

sobreviveram e cresceram.  

Porém outros autores discordam de Berger (2000) como Pierucci (1997, p.101) 

que afirma que a surpresa com o “sagrado revigorado” só se deve a um prognóstico 

equivocado dos racionalistas, iluministas, positivistas que predisseram o fim histórico do 

sagrado. Desta forma, ele critica arduamente àqueles que implicam essa previsão à 

teoria werberiana e também o uso do termo “retorno do sagrado” ou “revanche de 

Deus”; pois esses autores estariam sendo contraditórios, uma vez que não concordam 

com a teoria da secularização, não aceitam dizer que o mundo foi racionalizado de 

modo que não tem como retornar algo que na visão deles não se foi, que seria o sagrado. 

Acrescenta ainda o fato de que na grande sede de “dessacralizar” a teoria da 

secularização esses teóricos estariam equivocadamente sacralizando a própria 

sociologia da religião e a transformando em uma sociologia religiosa. Além de usarem 

um argumento não válido que seria o fato de fazer parte da espécie humana o interesse 

pelo religioso/sagrado.  

Pierucci (1997) firma que a secularização não é algo que irá acontecer, mas 

que já aconteceu. Ele define secularização como um desenraizamento do indivíduo, 

a ponto deste ser capaz de duvidar da santidade da tradição religiosa, de modo a 

lançá-lo no pós-tradicionalismo, abrindo-o para a apostasia. Porém, este autor acredita 

que estamos vivendo uma época de fluxos globais, os quais com maior frequência do 

que anteriormente, produzem processos locais mistos de secularização com 

crescente mobilização religiosa, e que ambas se combinam, polinizam-se e se 
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exponenciam.  

Deste modo, Pierucci (2003) ressalta que a secularização pode acontecer de 

forma processual e irregular, havendo instabilidades no compromisso religioso dos 

indivíduos, de maneira que o campo religioso também estaria em processo, havendo 

momentos de ampliação e outros de retraimento. Portanto, ele percebe a secularização 

como algo em oscilação, um processo não linear.  

Sobre a perspectiva de Pierucci (1997; 2003; 2004) é possível entender o aumento 

do número de religiões ativas em meio à secularização. Pierucci (2004, p.21) afirma que o 

crescente avanço religioso é reflexo da secularização, pois é justamente devido a esta, 

sobretudo no Estado, que é possível implementar a liberdade de culto, dando assim mais 

espaço às religiões para irem atrás de seus adeptos ou clientela. Este autor resume essa 

questão assim: “efervescência religiosa sim, mas por causa do aprofundamento da 

secularização”. 

Danièle Hervieu-Léger (2008)
62 

seguindo uma perspectiva similar a de Pierucci 

(1997) afirma que a secularização das sociedades modernas não se resume ao fato 

da desvalorização social e cultural da religião, mas há uma simultaneidade da 

perda das influências dos grandes sistemas religiosos e a recomposição, de uma 

forma nova, das representações religiosas que permitem a sociedade pensar a si mesma 

como autônoma. De modo que ao mesmo tempo em que diminui a credibilidade dos 

sistemas religiosos, se faz surgir novas formas de crenças.  

 

Secularização não é, acima de tudo, a perda da religião no mundo 

moderno. É o conjunto dos processos de reconfiguração das crenças que 

se produzem em uma sociedade onde o motor é a não satisfação das 

expectativas que ela suscita, e onde a condição cotidiana é a incerteza ligada 

à busca interminável de meios de satisfazê-las (HERVIEU-LÉGER, 2008, 

p.41). 

 
 

Sobre as incertezas, Berger (2000) afirma que a modernidade e a secularização 

trazem muitas, e que os movimentos religiosos tradicionais trazem certezas, o que acaba 

lhe acarretando grande número de fiéis, os quais têm dificuldades com as incertezas.  

Hervieu-Léger (2008) e Peter Berger (2000) concordam ao dizer que a 

modernidade produz incertezas. Entretanto, se divergem no que se refere ao “retorno do 

religioso”. Na concepção desta autora, os novos movimentos religiosos nada têm com os 

tradicionais, pois são desqualificadas as explicações religiosas do mundo pelas quais as 
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pessoas do passado encontravam um sentido global, pois as instituições estão cada vez 

menos reguladoras de crenças e práticas. 

Outro fato que se deve observar ao explanar o cenário religioso é a laicidade, que 

muitas vezes é confundida com a secularização. Laicidade seria um processo social 

estritamente relacionado com a esfera política e trata da formação de um Estado 

desvinculado de qualquer religião e de um espaço público neutro em matéria religiosa 

(RANQUETAT, 2008). A laicidade e secularização se dão de forma processual e 

ambas requerem autonomia em relação à religião, extraindo o controle desta na vida 

social. Esses dois conceitos possuem sentidos distintos, embora ambos façam referência 

à hegemonia e domínio da religião.  

É importante pensar que um não implica a presença do outro. De forma que 

pode se chegar à afirmativa que há possibilidade de haver pluralismo, liberdade e 

tolerância religiosa sem que haja laicidade. Exemplo disto são os diversos países 

europeus, sociedades bastante secularizadas como a Inglaterra e a Dinamarca, onde 

as práticas e comportamentos religiosos declinam; mas que, entretanto não são 

Estados laicos. Também existem países semi-laicos como Alemanha, Bélgica e 

Holanda, que são Estados não confessionais, mas que apoiam e subsidiam as 

religiões, e uma quase laicidade em países como Portugal, Espanha e Itália, embora 

nestes tenha havido diversos tratados concordatários que privilegiaram grupos religiosos 

majoritários (CATROGA apud RANQUETAT, 2008.) 

Outro fator importante é que a laicização não é algo irreversível ou linear, sendo 

um exemplo disto à Espanha dos anos 1930 que teve um processo intenso de 

Laicização, levando a Igreja católica a perder seus privilégios e em 1953 há um retorno 

desse monopólio religioso, devido à ocorrência de uma concordata que declara o 

Catolicismo como única e verdadeira religião (RANQUETAT, 2008).  

Quando a sociedade se laiciza, significa que cada vez menos a ela se submeterá a 

regras ditadas por uma instituição religiosa. A religião não mais fornece o conjunto 

de referências, normas, valores e símbolos que permite aos indivíduos ou grupos dar 

sentido à suas vidas. Desta forma, na modernidade “a tradição religiosa não constitui 

mais um código de sentido que se impõe a todos” (HERVIEU-LÉGER, 2008, p.34).  

Essa discussão é bastante abrangente e neste capítulo mencionamos três 

pontos de vista que são: os que acreditam que a modernidade traz a secularização e a 

laicidade com o consequente declínio e até o fim da religião; aqueles que entendem 

que apesar da secularização existe um movimento contrassecularizante” e ainda 
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autores que pensam a secularização como um processo de racionalização que traz 

novas formas de religiosidades.  

Contudo, é primordial firmar que laicidade e secularização são processos que não 

podem ser generalizados e universalizados, sendo fundamental a contextualização de 

forma histórica e social, para que se possa ter um maior entendimento desses fenômenos; 

pois, cada país tem suas particularidades sociais e culturais. Diante disso, é 

imprescindível afunilar e voltar para a realidade brasileira. 

 
3.1.2 Secularização no Brasil e no Aterro 

 

Diante do declínio da religião, outro fator presente é o ecumenismo, que para 

Crawford (2005) é uma das maneiras que as religiões encontram de se 

revitalizarem. Todavia, para este autor, o ecumenismo não é doutrinário, mas de 

interesses éticos comuns. E outra forma de se revitalizar é o que tem ocorrido há 

algumas décadas, o crescimento de uma vivência religiosa inconstante a sistemas 

únicos e, portanto expandida com relação ao conjunto de ideias e ritos declarados por 

uma só instituição.  

Peter Berger (1985) também mostra que o ecumenismo é uma estratégia 

necessária, porém, não como revitalizador, mas como forma de permanência no mercado 

competitivo das religiões. Para este autor, estamos vivendo um momento de 

pluralismo religioso e essa situação pluralista exige uma colaboração amigável entre os 

concorrentes, permitindo que esses se vejam não como inimigos, mas como rivais 

religiosos que enfrentam problemas semelhantes. Naturalmente que essa 

necessidade de colaboração se deve à racionalização da própria competição nessa 

situação pluralista. 

Esse ecumenismo de interesses éticos tem ocorrido nos grupos religiosos que 

visitam o Aterro, sendo perceptível na fala do líder evangélico, Marcelo, quando 

explica o que pensa sobre fazer o trabalho junto com o grupo espírita: 

 
Eu acho que é maravilhoso! Eles fazem um trabalho muito bacana!! Nós 

somos cristãos evangélicos, mas isso não nos separa! Nós cremos em 

algumas coisas um pouco diferentes, mas nós acreditamos que nós somos 

um povo só! (Entrevista, Marcelo-líder evangélico, Aparecida de 

Goiânia, 02/06/2013)
63

. 
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Também é percebido na resposta do líder espírita do outro grupo, que ao voltar 

do Aterro, por não ter distribuído toda a comida, resolveu parar próximo a Praça da 

Nova Suíça e um dos rapazes, guardadores de carros, ao pegar a comida pergunta qual 

a religião dele: 

Nós somos ecumênicos, nós trabalhamos com a irmã Márcia que é católica e 

com a Pastora Sandra
64 

que é evangélica” (Alberto-Líder espírita, Goiânia, 

09/03/2013). 

 
 

Soma-se a isso o pensamento de Novaes (2006) que observa que os jovens, 

estão vivendo um momento de desaparecimento de fronteiras simbólicas rígidas, 

pois, convivem com uma nova tendência religiosa, que se aplica tanto as religiões 

históricas como as novas, que seria o modo destas se apresentarem ao mundo com 

mensagens que podem ser traduzidas em termos éticos: paz do mundo, direitos humanos, 

proteção do ecossistema e outros. 

Beatriz, líder católica, nos dá um exemplo disso, pois ao explicar o seu 

objetivo com o trabalho no Aterro, relata sobre uma criança do Aterro que está 

frequentando a igreja Universal do Reino de Deus: 

 

[...] se ele se transformar em uma pessoa boa, com o coração bom! Para mim 

eu vou morrer feliz... se uma pessoa eu conseguir ela não odiar o mundo e 

amar o próximo eu vou morrer feliz! Por mais que seja só uma! (Entrevista, 

Beatriz-líder católica, Goiânia, 06/05/2013). 

 

Este ecumenismo de interesse ético comum, como vimos, é nítido nos grupos 

religiosos externos ao Aterro (estes grupos, apesar de fazerem o trabalho assistencialista, 

não são pertencentes ao Aterro). Todavia, este ecumenismo é também percebido no líder 

religioso da Assembleia de Deus do Aterro, quando explica o que ele pensa sobre esses 

grupos religiosos que faziam doações: 

 

Em termo de ajuda, todo jeito que a pessoa vem para ajudar é bom, é ruim se a 

pessoa não vem para ajudar, mas sendo para ajudar seja bem vindo!(...) pode se 

dizer que isso ai é benção de Deus, porque tem muitas pessoas aqui dentro do 

setor que é carente, tem muitas pessoas que precisa de ajuda (Entrevista 

Edilson, Presbítero, Aparecida de Goiânia, 04/05/2013). 

 

  

No que se refere à doutrina, o ecumenismo já não se faz presente. Observemos o 

que o mesmo presbítero diz sobre o que ele pensa da mensagem religiosa trazida por esses 

grupos que faziam doações: 
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Sobre esse movimento ai, eu não fui nenhuma vez, não posso falar se eles trazem 

uma mensagem ou se eles trazem qualquer outro ensinamento porque eu nunca 

fui. O que eu sei é que quando as pessoas já vieram através de mim, para 

abençoar as pessoas aqui na igreja que eu dirijo ai agente canta os hinos e dá 

oportunidade para alguém cantar, prega a palavra, ora e consagra tudo ali para 

entregar para o pessoal. (Entrevista Edilson, Presbítero, Aparecida de 

Goiânia, 04/05/2013). 

 

Percebe-se certo ecumenismo, porque o presbítero não condena aqueles que 

recebem doações dos outros grupos religiosos, muito pelo contrário, ele chega a dizer que 

isso é “benção de Deus”. Porém, no que se refere à doutrina ou mensagem, ele deixa claro 

que ele nunca fez parte, sendo uma forma indireta de dizer que não quer fazer parte. E em 

seguida ele enfatiza o seu jeito doutrinário de fazer o trabalho de doação e mensagem 

religiosa. 

No que se refere à doutrina, à mensagem religiosa ou ao conteúdo desta, era 

esperado que com a secularização e seus reflexos houvesse uma racionalização da mesma. 

Veremos a seguir como isso se dá no caso brasileiro e no Aterro. 

 

3.1.3 Secularização versus Encantamento no Brasil contemporâneo e no Aterro 

 

Ricardo Mariano (1996) relembra que o Ocidente, nos últimos cinco séculos, passou 

por vários processos históricos de caráter eminentemente secularizante: Renascimento; 

Reforma protestante; Iluminismo; Revolução Industrial; urbanização crescente; ascensão das 

ciências exatas, biológicas e humanas; emancipação da educação, do poder eclesiástico e sua 

virtual socialização para o conjunto da população; separação da igreja do Estado; laicização 

da cultura e dos valores; ampliação do pluralismo religioso.  

É bem verdade que desde o advento do Iluminismo, as previsões eram de um 

progressivo processo de “desencantamento do mundo”, porém, apesar da perceptível presença 

da secularização, paradoxalmente nos deparamos, no Brasil, com o inefável crescimento de 

religiões mágicas como os evangélicos pentecostais, os católicos carismáticos, Candomblé e a 

Umbanda.  

Segundo Reginaldo Prandi (1991) as religiões mágicas vêm conquistando legiões e 

legiões de seguidores, uma contradição com a sociedade atual que se fundamenta na razão, 

onde alguns dos valores importantes são competência profissional, competitividade, 

autossuficiência e visibilidade social. Este autor destaca ainda que nessa sociedade existem 

homens e mulheres que deram as costas para o projeto “não religioso” e recuperaram o 
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milagre, reconstruíram velhos ídolos, reaprenderam antigas rezas e encantamentos quase 

esquecidos, ergueram templos sem fins, converteram multidões, refizeram códigos de ética, 

princípios morais e religiosos. Assim, Prandi (1991) afirma que o espaço da não-razão se 

mantém nas pequenas coisas da vida privada, mas tem cada vez mais se publicizado.  

Mariano (1996) afirma que é possível observar que esse crescimento vem ocorrendo 

mais rápida e intensamente nas metrópoles e nos médios centros urbanos industrializados, 

como é o caso da região metropolitana de Goiânia, os quais estão, hipoteticamente, destinados 

a serem lócus privilegiado da racionalidade científica e da tecnologia de ponta, provocando a 

retração inexorável do pensamento mágico e de suas variantes.  

Ricardo Mariano (1996) afirma ainda que o grande crescimento do pentecostalismo
65

 e 

em menor escala dos cultos afro-brasileiros se deu em maior proporção entre os extratos mais 

pobres e menos escolarizados da sociedade, sendo que esse processo é mais evidente nas 

áreas periféricas das grandes cidades. Entretanto, no Nordeste, onde é registrada a maior 

pobreza e piores indicadores sociais do Brasil, vê-se a menor proporção de crentes 

pentecostais. De modo que os indicadores de renda e escolaridade são insuficientes para 

explicar esse crescimento desse tipo de religiosidade notadamente mágica. Por outro lado, 

outras religiões, como Kardecismo e Renovação católica carismática, e práticas religiosas, 

como as genericamente designadas de esoterismo e Nova Era, tão mágicas quanto aquelas, 

têm se espraiado, sobretudo nas classes médias.  

Lísias Negrão (2005) assegura que o Estado brasileiro se secularizou, mas a 

mentalidade do povo continua encantada, magificada
66

. De modo que, na concepção 

deste autor, no Brasil há uma persistência do encantamento, ou seja, de uma visão 

mágica do mundo; por isso o Brasil seria qualificado então por um processo de semi-

encantamento e secularização relativa.  

Aqui se faz indispensável entender melhor esse termo “encantamento” que na 

verdade é uma variação do termo “desencantamento do mundo” de autoria de Marx 

Weber que aparece em várias de suas obras e Pierucci (2003) faz um estudo detalhado 

sobre essa expressão.  

Pierucci (1998) traz uma distinção entre desencantamento e secularização, 

sendo o desencantamento a eliminação da magia como forma de salvação, ou seja, a 

                                                           
65

 Mariano (2004) ressalta que o pentecostalismo é herdeiro do Protestantismo histórico e distingue-se deste por 

pregar a crença na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo (destaque para: dons de línguas (glossolalia), 

cura e discernimento de espíritos), além de defender a retomada de crenças e práticas do Cristianismo primitivo 

(cura de enfermos, a expulsão de demônios, a concessão divina de bênçãos e a realização de milagres) 
66

 Magificada, magia ou mágico, nessa linha de pensamento, se refere às crenças em ações sobrenaturais, ou 

seja, pensamentos que não estão na lógica da razão. 
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duradoura luta da religião contra a magia. O desencantamento só se dá em sociedades 

profundamente religiosas e abre caminho para a secularização. No processo de 

desencantamento não se perde o religioso, apenas o “desmagifica”; já na secularização, 

na busca de uma emancipação, o religioso perde o seu valor de esfera totalizante. 

Deste modo, o processo de racionalização que é a secularização é mais 

abrangente que o desencantamento do mundo, sendo uma luta da modernidade 

cultural contra a religião, levando esta a perder seu valor cultural e sua função de 

integradora social.  

Se entendermos desencantamento como eliminação da magia como coloca Pierucci 

(1998), então temos que admitir que o Aterro continua encantado, magificado. Como 

vimos no capítulo 2, as crianças possuem um pensamento encantado: acreditam em seres 

sobrenaturais, em milagres e acreditam em “céu” e “inferno” como destino pós-morte. 

Segundo suas crenças, existe uma vida após a morte, e o lugar que você vai passar 

essa vida é determinado pelo comportamento na Terra, antes de morrer fisicamente, sendo 

os salvos os que se comportaram bem, os quais vão para o “céu” ficar com Deus e os que 

se comportaram mal, vão para o inferno, ficar com o Diabo.  

Esses conceitos das crianças faz lembrar o pensamento de Reginaldo Prandi (1991, 

p.66): “A cidade profana e agnóstica é tomada pelas criaturas de deus e do diabo”. Apesar de 

poucos pais (duas mães e três pais) terem sido entrevistados sobre suas crenças, é possível 

notar que estes também possuem um pensamento mágico, pois os cinco acreditam na 

existência de Deus, Jesus, Diabo, Nossa Senhora, Anjo e Milagre. Já em Bruxas e Anjos 

da Guarda alguns acreditam e outros não. Vejamos algumas das respostas destes pais: 

 

Bruxa é macumba, é macumbeira! Esses mitos ai do dia das bruxas.... para mim 

bruxaria é macumba....(Entrevista Alex, Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 

 

Bruxa existe! não é igual agente vê nos desenhos não! é aquela pessoa que lança 

uma bruxaria contra você, uma maldição... (Entrevista Carlos, Aparecida de 

Goiânia, 21/09/2013). 

 

Anjo existe! Eu vi uma pessoa de branco preparando meu pai para levar quando ele 

morreu (Entrevista Alice, Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 

 

Anjo existe! mas tem muitas pessoas que não acreditam! (Entrevista Andréa, 

Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 
 

Diabo é nosso tentador, nosso maior inimigo, através dele muitos vão ser lançados 

no inferno (Entrevista Carlos, Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 

 

Deus na vida da gente é tudo! A gente pede a Deus... (Entrevista Andréa, 

Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 
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Essa magificação também é percebida nos grupos religiosos que vão ao Aterro 

fazer doações. Em primeiro lugar, foi percebida na fala de Alberto, quando ele explica 

sobre como é feita a sopa para doação e a finalidade dela: 

 

[...] quando o pessoal está lá cozinhando o pessoal mais preparado está 

orando para Deus abençoar aquela comida, que ela, essa comida sirva de 

alimento, alimento espiritual e até de remédio para algumas pessoas 

(Entrevista, Alberto-Líder espírita, Goiânia, 27/04/2013). 

 
 

Outro momento do trabalho de campo, onde essa magificação foi evidenciada 

nos grupos que vão ao Aterro ajudar, foi quando a pesquisadora foi abordada pelo grupo 

da igreja Universal do Reino de Deus, que ao fazer o convite para sua programação, 

informaram que havia um ônibus deles que iria buscar quem tivesse interesse de ir ao 

culto e disseram: “traga os lençóis da sua casa, pois Deus vai ressuscitar seus sonhos, 

projetos...”. Essa crença da igreja Universal de que um objeto, no caso o lençol, pode 

incorporar poder sobrenatural, no caso de ressuscitar sonhos e projetos, expressa 

claramente o pensamento mágico dessa igreja.  

Esses exemplos das narrativas das crianças, dos pais e dos grupos religiosos nos faz 

ponderar como a separação entre religião e magia hoje seria impraticável, pois dentro 

da maioria das religiões, as crenças mágicas estão presentes e de tal forma 

imbricadas que seria extremamente complexo saber onde começa uma e termina a 

outra. Deste modo, o uso do termo “dessecularização”, como já discutido 

anteriormente, torna-se inadequado no caso do Brasil e do Aterro, uma vez que os 

mesmos não se secularizaram e nem se desencantaram.  

Embasando isso, Mariz (2000) cita o exemplo dos pentecostais, os quais possuem 

uma visão de mundo bastante encantada e assim, nada secularizada. Já Sofiati (2011) 

acrescenta que o próprio Catolicismo carismático, em vários aspectos, também possui uma 

visão de mundo encantada e pouco secular. E Prandi (2004) afirma que Umbanda e 

Candomblé são religiões mágicas, pois ambas pressupõem o conhecimento e o uso de 

forças sobrenaturais para intervenção neste mundo. Este autor afirma ainda que o 

Candomblé é considerado dentro do próprio segmento afro-brasileiro como fonte de maior 

poder mágico que a Umbanda, o que atrai para o seio do Candomblé muitos umbandistas. 

Para estreitarmos ainda mais essa discussão para o Aterro, é preciso ponderar 

que este lugar, embora devesse ser apenas um espaço público destinado ao despejo 
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dos entulhos e rejeitos da cidade de Aparecida de Goiânia, tornou-se um espaço privado, 

pois para muitos ali é local de trabalho e também de moradia.  

 Discorrer sobre secularização e laicidade diante da variedade de grupos religiosos 

que estão no Aterro consecutivamente ao longo das semanas, parece inviável. Contudo, 

se nos voltarmos para a postura teórica de Hervieu-Léger (2008) e Pierucci (1997; 

2004), discutida acima, podemos entender esse aparente paradoxo.  

O processo de secularização que traz uma reconfiguração das crenças e a 

consequente desregulação do poder institucional, na busca pela autonomia dos 

movimentos religiosos, aparece ainda bastante superficial no Aterro. Pois percebemos que 

a maioria das crianças e seus pais são fidedignos às suas igrejas, que na maioria é 

Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus; suas crenças, aparentemente, 

condizem com o poder institucional dessas denominações. 

Contudo, embora incipiente, existem alguns indícios de que os grupos religiosos 

que ali se fizeram presentes com suas doações influenciem a religiosidade desses 

moradores, pelo menos no que se refere às crianças. Isso pode ser observado em três 

momentos.  

O primeiro é bastante explícito, que é o caso do Glauber de 5 anos que não sabia 

dizer quem era Jesus e respondeu “a mulher do lanche”, deixando claro que ela de alguma 

forma está associada à figura de Jesus para essa criança, de modo que as visitas dela nos 

sábados de manhã, tem trazido o conteúdo Cristão e isso ficou na memória de Glauber.  

O segundo caso que já não é explícito e portanto é uma hipótese que precisaria ser 

melhor investigada, seria o fato das crianças apesar de evangélicas e católicas acreditarem 

que “quem morre pode voltar”, nos fazendo indagar de onde viria essa crença já que as 

crianças, aparentemente, não tem acesso à doutrina espírita, lembrando que todos os pais 

entrevistados se declaram evangélicos ou católicos e essas crianças estudam em escola 

pública.  

O terceiro indício seria o forte preconceito desses moradores, contra as religiões 

afro-brasileiras, que pode advir da marcante presença da igreja Universal no Aterro, que 

além de levar o ônibus aos domingos para buscar essa população, tem o obreiro que faz os 

cultos na “Biblioteca” nas quintas feiras a noite.  

Outro dado importante é que dos entrevistados, apenas duas mães e um pai que não 

vão nas mesmas igrejas que seus filhos. Evidencia-se, portanto, que, no geral, a religião no 

Aterro ainda tem muita influência da família. Veja o exemplo de Paulo de 12 anos e sua 

irmã Lisa de 9 anos, os quais frequentam a igreja Universal do Reino de Deus: 
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Karla: Como vocês escolheram essa religião? 

Paulo: Por causa da minha mãe! 

Lisa: Ela vai muito aí chama a gente!! 

Paulo: Mas eu gosto da Universal  

(Entrevista com Paulo e Lisa, Aparecida de Goiânia, 27/04/2013) 

 

Em contraste a isto, baseado no conceito de secularização de Hervieu-Léger 

(2008) já citado anteriormente, percebemos que os grupos religiosos que se fazem 

presente já possuem reflexos da secularização que seria essa reconfiguração das crenças, 

onde o motor é a busca pela satisfação. Podemos observar isso na fala de um dos líderes 

espíritas ao explicar porque saiu do Catolicismo e escolheu o Espiritismo: 
 

[...] eu me senti uma pessoa mais completa quando eu comecei a estudar e 

praticar os ensinamentos da doutrina espírita que a base é cristã (...) Quando 

eu comecei a ler os livros, as obras básicas da doutrina, eu encontrei 

respostas que nas aulas de catecismo o padre falava para mim que era 

mistério de Deus! Então... Muitas respostas que eu precisava para melhorar 

minha vida para melhorar como pessoa eu não consegui com padres, 

inclusive com padres amigos, e na doutrina espírita estudando as obras 

básicas eu consegui uma série de respostas para alguns infortúnios que 

ocorre na vida de todo mundo, então, quando você não está satisfeito você 

procura, eu procurei, encontrei! Quem é de outra religião e vem para a 

doutrina ele não se converte... ele abraça é diferente!!” (Entrevista, 

Alberto-Líder espírita, Goiânia, 27/04/2013). 

 
 

Para Hervieu-Léger (2008), é importante considerar que o que é novo não é o fato 

de os homens ora aderirem e ora abandonarem a religião, mas sim da própria religião 

perder a pretensão de reger a sociedade inteira e governar a vida dos indivíduos, pois 

cada vez mais a crença e a participação religiosa é opção pessoal dependente da 

consciência individual e não de imposição. Apesar de esta autora focar um contexto 

geral, principalmente na França, esse grande respeito para não controlar e/ou interferir na 

crença pessoal do outro foi observado na fala de quase todos os líderes religiosos 

entrevistados, que fazem o trabalho no Aterro: 

 
 

Já fizemos um trabalho junto com o padre, só que dentro da nossa proposta, 

primeiro que nenhum espírita quer converter ninguém, então a nossa 

proposta é trabalhar em harmonia com todas as religiões... independente 

de ser católica, evangélica, budista, ou hinduísta...nós temos um princípio de 

respeitar as diferenças... mas não é todo mundo que pensa assim... 

(Entrevista, Alberto-Líder espírita, Goiânia, 27/04/2013). 

 
 

De vez em quando agente distribui umas mensagens sobre a doutrina 

espírita, umas mensagens confortante! Nós é muito ecumênico, agente 

respeita lá, porque as vezes tem pessoas católica, evangélica, raras vezes, 

vai mais quando as pessoas pedem!”(Entrevista, Clécio-Lider espírita, 
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Goiânia, 19/04/2013)
67

. 

 
 

Eu sou religiosa, religião é religião... servir a Deus e pronto! (...) sem 
diferença de religião, de pessoa, de lugar, de posição e do que for 
(Entrevista, Freira-Márcia, Goiânia, 27/04/2013)

68
. 

 
 

[...] é que nós fazemos um objetivo, buscar a Deus, levar a Deus para eles é 

uma só nação, uma só união! (Entrevista, Indiara-Líder da Pastoral, 

Goiânia, 20/04/2013)
69

. 

 

 
 

Agente preocupou de não vincular nosso trabalho com nenhuma religião 

para não atrapalhar, porque às vezes o pessoal é evangélico, fiel a religião 

e as vezes não quer vir para cá, porque as vezes quando sabe que é 

espírita não quer vir! Porque às vezes o pastor fala... não vai... aquele 

pessoal é do demônio...então agente procura não vincular a religião 

nenhuma!! (Goiânia, William-Líder espírita, Aparecida de 

Goiânia, 02/06/2013)
70

. 

 
 

Nestes líderes acima percebe-se o respeito tão grande, a ponto de não 

quererem doutrinar, catequizar ou evangelizar as pessoas do Aterro. Mas tem alguns 

líderes, que ainda demonstram interesse em doutrinar, apesar de também proceder com 

bastante respeito pela escolha individual: 

 
 

Eu levo a palavra de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, mas eu quero, o 

que eu mais quero mesmo não é converter eles para o Catolicismo!! É 

transformar eles, transformar eles em cristãos!! Entendeu? Se forem 

católicos ótimo! Porque eu quero que eles amem Nossa Senhora, rezem para 

ela! É o que eu quero!! Mas se o Juca continuar na Universal sem 

radicalismo, porque eu não acho que ninguém tem que ser radical; e se 

transformar em uma pessoa boa, com o coração bom! Para mim eu vou 

morrer feliz (Entrevista, Beatriz-líder católica, Goiânia, 06/05/2013)
71

. 

 

Agente entende que primeiro agente tem que alimentar esse cara, que ai ele 

vai pensar de uma maneira sóbria, e a partir daí agente vai dialogar, „agora 

você tem condições de saber você quer isso ou você não quer isso?‟ 

agente acha que... nosso interesse é dar condições para que o individuo possa 

pensar bem e ai caminhar para a salvação, né?” (Entrevista, Marcelo-líder 

evangélico, Aparecida de Goiânia, 02/06/2013)
72

. 

 

Contudo, esses grupos, apesar de frequentarem o local, expressam uma realidade 

                                                           
67

 Clécio é o líder do trabalho assistencialista realizado pelo centro espírita, o qual ele frequenta. É do 

mesmo centro do Alberto, eles levam almoço de quinze em quinze dias nos sábados. 
68

 Ela faz o trabalho junto com o grupo espírita do Alberto e Clécio, ela tem mais de 100 anos de idade. 
69

 Indiara é líder do trabalho da Pastoral de rua de sua igreja católica, e faz os trabalhos de levar sopa 

todo sábado a tarde, e as vezes leva calçado. 
70

 Willian foi o fundador do trabalho que ocorre todo primeiro domingo do mês, de entrega de cestas 

básicas. Neste, se juntaram católicos e evangélicos (como o Marcelo e seu grupo) para ajudar. 
71

 Beatriz é catequista de crianças em sua igreja católica e faz o trabalho junto com a Indiara da pastoral de 

rua. 
72

 Já citado anteriormente, faz o trabalho junto com o Willian que é espírita. 
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externa ao Aterro. Vejamos o que diz o Edilson, pai de duas das crianças entrevistadas, o 

qual era o presbítero responsável pela Assembleia de Deus que ficava no Aterro na época 

da pesquisa de campo. Segundo esse Presbítero, em sua igreja haviam 60 pessoas 

frequentes até cair o teto. Desde então, passaram a se reunir no quintal do Presbítero, até o 

término da reforma. Segundo Edilson (Presbítero) seus frequentadores diminuíram por 

causa disso. Vejamos o que ele diz sobre essa questão: 

  

A nossa missão aqui é de evangelização (...) nós evangeliza todo mundo, prega 

o evangelho, porque uma coisa nossa aqui é pregar a salvação, tem muitas 

pessoas que prega muita cura, muitas coisa, agente tem mais o lado da salvação 

das pessoas com Deus (...) meu objetivo é pregar a salvação. (...) nós temos que 

pregar a santidade, tem muitas religiões por ai que prega um evangelho fácil da 

pessoa seguir, mas quando pregamos a santidade é diferente, e a bíblia fala que 

temos que ter santidade diante de Deus... se nós criar nossos filhos na igreja ele 

vai aprender a ser crente, a ser fiel a Deus e todas as coisas que o mundo vai lhe 

oferecer ele vai abominar, porque ele não foi ensinado naquele caminho 

(Entrevista Edilson, Presbítero, Aparecida de Goiânia, 04/05/2013).  

 

Se observarmos bem a narrativa acima, observamos que diferente dos líderes 

religiosos externos, o líder religioso do Aterro mantém sua instituição ainda reguladora, 

doutrinadora. Contudo, não é possível, através dessa pesquisa, saber se este respeito pela 

outra religião, expresso pelos agentes religiosos que vão ao Aterro, é manifesto apenas 

ali nesse trabalho assistencialista, ou se junto aos seus fiéis esse respeito em não controlar 

ou doutrinar também acontece. Deste modo, não é possível afirmar que as igrejas do 

Aterro ou de Aparecida de Goiânia e Goiânia sejam atualmente menos reguladora do 

indivíduo. 

Um dos fatores que levam o descentramento regulador da instituição religiosa é o 

aumento da diversidade religiosa para alguns, chamada de pluralismo religioso, fenômeno 

que abordaremos a seguir. 

 

3.1.4 Secularização versus Não secularização: diversidade religiosa expressa no Censo 

2010 

 

Outro reflexo da secularização é a diversidade religiosa, a qual ainda é pouco 

presente no Brasil, como se vê a seguir. Mesmo com algumas repercussões da 

secularização no Brasil, se nos atentarmos para o Censo de 2010, percebe-se que este 

país não está secularizado, pois 64,6% se declaram católicos, 22,2% evangélicos, 4,7% 

se declaram de outras religiosidades, apenas 7,7% sem religião e 0,4% seriam ateus ou 

agnósticos. No que se refere ao Estado de Goiás vemos algo semelhante: 59% se 
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declaram católicos, 28% evangélicos, 2,9% se declaram pertencentes a outras 

religiosidades, 8% se declaram sem religião e apenas 0,5% se declaram ateus. No 

município de Aparecida de Goiânia, também segue a mesma sequência: 1º 

católicos (45%), 2º evangélicos (37%) e 3º Sem religião (9,73%). O que se percebe 

então é que o Brasil como o Estado de Goiás e inclusive o município de Aparecida 

de Goiânia são bastante religiosos, com a maioria da população pertencente ainda às 

religiões tradicionais como Catolicismo e Protestantismo. Deste modo, podemos dizer que 

há um encantamento apesar da presença da secularização.  

No próprio Censo de 2010 é  possível notar reflexos da secularização, pois no 

que se refere ao Brasil vemos o aumento dos sem religião de 7,3% em 2000 para 8% 

em 2010. Além disso, temos registrado categorias que refletem a secularização como: 

“outras religiosidades”, notando que o vocábulo aqui utilizado é “religiosidade” e não 

“ religiões”, referindo-se às religiosidades individualizadas que não se encaixam em 

uma “religião” convencional; apresenta-se ainda a categoria de religião “não 

determinada” e nessa categoria temos uma novidade em 2010, pois ela é subdividida 

em duas que são: religião “mal definida” e “múltipla religiosidade” ou “múltiplo 

pertencimento” e esta última é a primeira vez que aparece no Censo. Além dessas 

categorias que expressam o desapego institucional religioso, há ainda os “ católicos 

não praticantes” e os “ evangélicos genéricos”, entre outros.  

Em Goiás, a categoria “não determinada e múltiplo pertencimento” alcança 0,36% 

da população goiana e aqui também aparece uma novidade que é a categoria “não 

sabe” (0,088% da população goiana) que não se refere àqueles que mal definiram sua 

religiosidade, mas que não sabem defini-lá.  

Desta forma, percebe-se que essas categorias que aparecem nos dados do Censo 

são indicativas da presença da secularização no Brasil, pois expressam formas 

de religiosidades não tradicionais e tão individualizadas a ponto das pessoas não 

saberem determinar sua “religião” ou se declararem com “múltiplo pertencimento”. E se 

observarmos ainda no Censo de 2010, as próprias religiões tradicionais, 

o Catolicismo e o Protestantismo, possuem tamanha fragmentações que já 

expressam essa característica da secularização que é a individualização na maneira 

de perceber e vivenciar essas religiões tradicionais, criando assim novas formas de 

crenças.  

Contudo, essa realidade vivenciada no Brasil e até em Goiás, não parece ser uma 

realidade vivida pelos moradores do Aterro, que apesar de terem tido dificuldade de dizer 
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qual era sua religião, por falta do sentido da palavra para eles, no geral se identificaram 

em sua maioria como evangélicos, alguns como católicos, havendo uma pequena minoria 

que se identificaram sem religião. Deste modo, como a religião destes moradores 

entrevistados é predominantemente Cristã, não é possível dizer que no Aterro há uma 

diversidade religiosa. 

O campo religioso brasileiro no que se refere à diversidade religiosa será 

explorado adiante quando focarmos no pluralismo religioso mais amplamente. Contudo, 

até este momento, é possível afirmar que a realidade brasileira é deveras particular, a 

qual tem vivenciado um processo de secularização e de laicizimos, visto que, por outro 

lado é nítida a presença de grupos religiosos ainda bastante encantados. Assim, 

podemos afirmar que o Brasil ainda não foi “desencantado”, mas está em processo de 

“desencantamento” e também de secularização; e como consequência tem tendido a um 

pluralismo religioso, que atualmente tem atingido mais diretamente o Cristianismo 

brasileiro. E nos alinhando ao pensamento de Pierucci (1997) esse pluralismo não seria 

apenas resultado, mas fator de secularização crescente. 

 

3.2 Pluralismo religioso na contemporaneidade: desterritorialização, pluralismo 

e/ou um novo tipo de religiosidade 
 
 

Neste momento, após entendermos que o fenômeno religioso é acometido por 

mudanças que, dentre outros fatores, advém da secularização, é preciso aprofundar o 

tema da diversidade religiosa, também chamada de pluralismo religioso ou novas 

formas de religiosidade. Sendo ainda necessário perceber um pouco de como a 

desterritorialização das religiões influenciou nessa situação atual do cenário religioso. 

 
 
 
3.2.1 Pluralismo religioso na contemporaneidade 
 
 
 

Como vimos anteriormente o pluralismo não é privilégio apenas da modernidade. 

Segundo Berger e Luckmann (2004) uma ou outra modalidade de pluralismo poderia 

ser encontrada nas sociedades, exceto as arcaicas; fazendo referência a um pluralismo 

de forma geral. No que se refere às religiões, na maior parte da história da humanidade 

era impensável uma sociedade sem uma religião única que fizesse referência a tudo e 

todos; sendo esta uma característica das sociedades arcaicas e de muitas posteriores.  

A unidade entre indivíduo, sociedade e seus deuses foi abalada por divisões 
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religiosas ao longo dos tempos, em diversos lugares, e muito antes da modernidade. 

Um exemplo disto é o êxodo de Israel e o Cristianismo e sua separação do sistema 

simbólico da Antiguidade Clássica. Mas é de grande valor, notar que, ao longo da 

história houve tentativas de restaurar um sistema supra-ordenado de sentidos.  

Seguindo esse raciocínio histórico, deve-se ressaltar que os movimentos religiosos 

tiveram seu “momento medieval”, onde houve precedência do religioso sobre o político 

e se convertia ao Cristianismo para se ter jurisdição política, pois era necessária a adesão 

religiosa. A unidade política era assimilada com a unidade Cristã, a ponto de termos as 

cruzadas, que lutava por Jerusalém e buscava levar ao abandono das antigas práticas 

religiosas não Cristãs, conquistando, mediante persuasão ou ameaça (SEGATO, 2007).  

Com a secularização, os indivíduos passam por um processo de racionalização e 

desprendimento dessa identidade religiosa unitária, havendo, portanto, a quebra do 

monopólio de uma religião, trazendo um cenário de pluralismo religioso. Entretanto, 

temos que levar em consideração ainda, que a modernização gera sociedades 

bastante heterogêneas, com grande interação e capacidade de comunicação 

intercultural, sendo estes fatores que favorecem o pluralismo e desfavorecem os 

monopólios religiosos (BERGER, 2000). Berger, na sua obra “O Dossel Sagrado”, ao 

trazer a temática dos ex-monopólios religiosos, que segundo ele, favorecem o 

pluralismo, ele afirma que as instituições religiosas se tornam agências de mercado, de 

modo que grande parte da atividade religiosa passa a ser dominada pela lógica da 

economia de mercado.  

Outro fato importante é que, nessa situação, os grupos religiosos são levados a 

competir entre si, mas também com vários rivais não religiosos, na tarefa de definir o 

mundo; alguns grupos são organizados como os movimentos ideológicos 

revolucionários ou nacionalistas e outros são difusos institucionalmente como 

sistemas de valores modernos (individualismo ou a emancipação sexual, dentre 

outros).  

Para Berger (1985) nessa competição de mercado, onde a imposição de 

“resultados” passa a ser operante, a religião acaba por utilizar estratégias ou métodos 

muito semelhantes a outras estruturas burocráticas não religiosas ao enfrentarem 

problemas similares. E até os conteúdos religiosos são afetados, pois estes passam a 

ser sujeitos à “moda”, uma vez que os consumidores também se secularizarão, suas 

preferências refletirão isso.  

Ao falar de monopólio religioso é importante trazer as reflexões feitas por 
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Frigério (2008) que ao estudar sobre a teoria das economias religiosas percebe duas 

vertentes, a dos autores da Escolha Racional: Rodney Stark, Roger Finke e Larry 

Iannaccone (vertente com pouca visibilidade nos meios acadêmicos latino-

americanos) e a de Peter Berger.  

Segundo Frigério (2008) essas vertentes são divergentes, pois para a Escolha 

Racional o pluralismo é uma situação natural da economia religiosa e para Peter Berger 

o monopólio é o natural. A primeira vertente entende que há uma variedade de 

agrupamentos que provê as necessidades e gostos religiosos do mercado e a outra 

vertente entende essa variedade como uma competição mercantil. Para Peter Berger a 

adaptação leva ao enfraquecimento da religião em sua função social de integradora e a 

teoria da Escolha Racional não prevê uniformidade nas igrejas de modo que sempre 

houve e haverá grupos religiosos distintos e isso é que gera uma adequação ao mercado.  

Frigério (2008) se posiciona com Stark, Finke e Iannaccone que entendem que a 

medida que surjam novos interesses, novas religiões surgirão para ocupar o vazio e que 

com o tempo a diversidade religiosa refletirá a diversidade da população, portanto não 

houve uma quebra radical mas uma série de continuidades e que o crescimento da 

diversidade não necessariamente trará o pluralismo. Entretanto, esta postura ignora o fato 

de que o surgimento de novas religiões para atender a diversidade da população é uma 

adaptação do mercado para uma nova necessidade e essas adaptações só são possíveis 

caso não haja uma monopolização. Ao dizer que não houve monopolização religiosa, 

existe nessa colocação certa amenização ou negligência no que se refere ao contexto 

histórico (Catolicismo na Idade Média, Islamismo nos povos árabes, etc.).  

Naturalmente que esse empoderamento católico variou de acordo com o país e a 

época, mas afirmar que nunca houve é bastante contestável. Peter Berger e os autores 

que defendem a teoria do monopólio religioso em nenhum momento alegam 

exclusividade de uma religião e sim o sobressair de uma religião no poder. E a 

teoria da Escolha Racional ao tentar contradizer Durkheim e Peter Berger, no que se 

refere à função reguladora ou integradora da moral da sociedade, novamente ignoram 

fatos históricos e provavelmente se apoiam no momento atual onde essa função está 

enfraquecida para embasarem sua teoria.  

Em um ponto citado por Frigério (2008) a respeito dessa teoria, vemos adequação 

que é a afirmação de que a diversidade nem sempre traz pluralidade, o Brasil é um 

grande exemplo disso e veremos no tópico abaixo que tratará especificamente da 

diversidade religiosa no Brasil. Apesar desta teoria da Escolha Racional ser um 
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ponto de discussão extremamente importante não adentraremos nele, por este não ser 

o foco deste trabalho, mas se faz importante mencioná-lo. 

Contudo, percebe-se que o absolutismo e o monopólio religioso são incompatíveis 

com o mundo contemporâneo. E devido essas transformações advindas com a 

modernidade, há uma crise na religião eclesiástica que abre espaço para as religiões 

individualizadas, não clericais. Dá-se origem à “religião mística”, ou seja, uma 

religiosidade anti-institucional, extravasando as fronteiras das igrejas, não radicalmente 

racionalizada, mas individualizada, com fortes tendências sincréticas e pluralistas. 

Essa religiosidade que surge é heterogênea juntando elementos Cristãos, tradições 

espíritas, orientais e exotéricas, além de elementos panteístas e estéticos (TROELTSCH 

apud NEGRÃO, 2008).  

 
 

3.2.2 A desterritorialização da religião na contemporaneidade e seus reflexos no Aterro 

 

A formação de sociedades heterogêneas com comunicação intercultural advém, 

dentre outros fatores, da globalização que gerou grande transponibilidade de 

fronteiras geográficas e em seguida simbólicas, o que levou ao pluralismo, inclusive das 

religiões. Contudo, o pluralismo é valorizado à medida que é interpretado como um 

respeito à liberdade de escolha, o que evidencia a autonomia do sujeito, mas, além 

disso, por ele ser fruto da troca intensa que ocorre entre as culturas num mundo 

global (MARIZ, 2006).  

A religião na contemporaneidade tem sido permeada por sincretismos e 

pluralismos, os quais desafiam alguns conceitos básicos da Antropologia, como é o 

caso da ênfase em cultura territorializada, diante da desterritorialização das crenças 

religiosas (VELHO, 1998). Para Otávio Velho, é de fundamental relevância o estudo da 

religião hoje, trazendo uma reflexão sobre a secularização e para pensar a atuação das 

ciências sociais em geral e da Antropologia em particular.  

Embora esteja em evidência essa temática na atualidade, faz-se necessário lembrar 

que tanto o sincretismo como o pluralismo não são fenômenos exclusivos 

da contemporaneidade. Sahlins (1997) menciona às ilhas da Nova Guiné, na qual seus 

deuses e heróis ancestrais deles transitam através do seu mar de ilhas, cruzando 

insistentemente as fronteiras internacionais e os impedimentos ideológicos. Outro 

exemplo seriam as comunidades árabes no Brasil formada em diversas ondas 

migratórias desde o século XIX e que aumentaram devido aos conflitos e instabilidade 
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política no Oriente Médio, como a Guerra Civil Libanesa (1975-1990), o Conflito 

Palestino-Israelense (desde 1948) e a violência decorrente da Invasão Anglo-Americana 

do Iraque em 2003 (PINTO & MONTENEGRO, 2008).  

Estes autores discorrem ainda sobre o Islã, o qual representa a segunda maior 

comunidade religiosa em países como os EUA (6 milhões), França (5 milhões), 

Alemanha (2,5 milhões) e Holanda (500 mil) e no Brasil a maioria dos mulçumanos 

são imigrantes árabes e seus descendentes os quais possuem laços pessoais e 

intelectuais com comunidades muçulmanas na Síria e no Líbano através do consumo 

de textos, viagens, peregrinações e laços familiares. Estes autores acrescentam também 

que o mesmo se dá com as comunidades muçulmanas no Brasil, as quais também foram 

formadas por várias levas migratórias do Oriente Médio (Síria, Líbano, Palestina) e pela 

conversão de brasileiros não árabes.  

Segundo Steil (2001) o processo de mundialização das chamadas religiões 

particulares também ganham novas configurações, como é o exemplo das religiões 

Candomblé e vodu que são hoje encontrados longe de seu lugar de origem, como em 

Buenos Aires, Nova York, Paris. Embora sempre tenha existido essa transnacionalidade 

religiosa, esse grande pluralismo tem se enfatizado devido à quebra do monopólio 

religioso. Esta implica em descentralização de uma exclusiva religião, o que não significa 

dizer que é o fim da religião.  

Esse processo de globalização aproximou sistemas religiosos acarretando em uma 

interculturalidade, todavia, também produziu uma mercantilização do campo religioso. 

Antes as religiões eram seguidas de forma a seguir uma tradição, mas atualmente é uma 

variedade que o indivíduo pode optar e trocar quando quiser ou até seguir mais de 

uma ao mesmo tempo. Segundo Carlos Steil (2001), a sociedade contemporânea é 

a-religiosa em uma perspectiva estrutural; já na esfera da cultura, dos sistemas de 

significados e símbolos ela é politeísta, o que tem acarretado em formas modernas de 

crer.  

Todas essas concepções levam a refletir como nessa interculturalidade, 

desterritorialização/transnacionalização se vai criando novas formatações das 

religiões e novas atuações das mesmas. Dentro dessa discussão, é extremamente 

interessante acrescentar o ponto de vista da Rita Segato (2007), pois estamos 

abordando a desterritorialidade da religião no âmbito geográfico, e esta autora vai 

além, falando de “transponibilidade de território” dentro das religiões, que pode 

acontecer em âmbito geográfico ou pessoal. Segundo a concepção desta autora existem 
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três tipos de atitudes religiosas: essencialismo do território, relativismo da localidade 

e territorialidade móvel. Sendo o primeiro quando se determina algum “lugar” da 

paisagem ou topografia como lugar único, o qual não pode ser substituído; no segundo 

caso, é quando o ritual em sentido amplo é o responsável para transformar um espaço 

cotidiano em espaço mítico originário, de modo que uma vez encerrado ou suspendido o 

ritual aquele lugar volta a ser um espaço do dia a dia, nada mais sendo que uma 

paisagem local, um ambiente a mais da casa ou outros; e o terceiro caso, seria a marca 

nos fiéis e, lugares que eles habitam, não sendo mais o espaço e seus monumentos o que 

importa, mas as pessoas, os adeptos, eles levam sua marca ou logo; sendo esta, na 

opinião da autora, a atitude mais frequente na experiência religiosa contemporânea; 

pois para ela tem ocorrido uma “publicização” da fé e constante apelo, pressão para os 

fiéis exibirem seus signos do partidarismo religioso.  

É preciso ressaltar que pode haver casos onde haja um misto dessas atitudes. No 

Aterro, essa transponibilidade do território para se “cultuar”, relatada por Segato (2007), é 

percebida em alguns momentos. Primeiro, no espaço que ali é denominado como 

“Biblioteca”
73

, o qual atualmente é moradia de três famílias distintas. Neste lugar existe uma 

área externa com banquinhos de metal fixados ao chão, neste local, toda quinta-feira a noite, é 

lugar de culto da igreja Universal, e fora desse dia, o local volta a ser a área da casa desses 

moradores
74

. Temos também o campo de futebol que em todo primeiro domingo do mês ele 

se torna o lugar da doação das cestas básicas e onde esse grupo faz suas orações. O outro 

exemplo seria o grupo religioso que se auto-denominou “Igreja de Jesus”, onde seu líder é 

Colombiano e está no Brasil desde Janeiro de 2013; eles alegam que não possuem templo 

físico, mas são a “Igreja de Jesus”
75

.  

As religiões, suas formas de expressão e seus “poderes” foram completamente 

alterados nessa contemporaneidade. Há uma busca pela diversidade a ponto de 

atravessar fronteiras geográficas e fronteiras simbólicas, ocasionando um pluralismo de 

crenças e do consumo dessas. Consequentemente a centralização, o monopólio 

                                                           
73

 Foi feita pela prefeitura de Aparecida de Goiânia, mas atualmente não funciona como biblioteca, mas 

como moradia, e, portanto, difícil acesso ao seu interior. Mas em uma reportagem realizada pela TV Serra 

Dourada, no Jornal do Meio Dia é possível ver parte dela por dentro, quando ela ainda era uma 

Biblioteca. Esse vídeo se encontra no site: http://www.youtube.com/watch?v=g4n7-7LxyDU; acesso em 

30/05/13. 
74

 Ali também é ponto de entrega das doações. A maioria dos grupos reúne as pessoas ali para fazer as 

doações e orações. 
75

 Não consegui entrevistar esse grupo, pois só tive acesso a esse grupo uma vez, pois ele não tem uma 

regularidade nas visitas ao Aterro. Portanto, essas informações foram retiradas de uma conversa informal, 

na busca de entender quem eram eles e apresentar o objetivo dessa pesquisa. 
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religioso foi também alterado, ainda que os sistemas religiosos em sua estrutura interna 

não tinham o objetivo de buscar isso.  

Começa então a se ter um mundo tolerante, onde as várias modalidades 

religiosas querem obviamente manter seus adeptos, além de conquistar novos 

seguidores; e com a perda do monopólio começa a disputa em um verdadeiro “mercado 

religioso”. Este se caracteriza pela oferta de bens simbólicos e do serviço religioso, 

propondo celebrações habituais, além de variedades e propagandas pelos meios 

midiáticos de comunicação de massa (SOUZA, 2007). 

Nesse mercado se oferece curas para uma grande variedade de males; conforto e 

prosperidade terrena; encorajamento e ensinamentos que vão de encontro com 

buscas existenciais para essa vida e para o após morte. Estas ofertas são feitas 

através de rede televisiva, programa de rádio, panfletos ou mesmo nas pregações, 

orações, reuniões, cultos, atos e sessões. Como qualquer mercado competitivo, 

acaba gerando propagandas extremamente atraentes. 

No Aterro devido à falta de acesso aos meios midiáticos, a propaganda é feita de 

casa em casa (a televisão foi o único meio observado). Durante a observação participante, 

foram presenciados os membros da igreja Universal fazendo a chamada para o culto e 

avisando do ônibus, e eles iam de casa em casa e também já comunicavam quem 

encontravam no caminho. 

No que se refere ao trabalho realizado pelos grupos religiosos que vão ao Aterro, 

essa mercantilização se dá de forma muito sutil. Esses grupos não competem entre si pela 

busca de fiéis, pelo menos não explicitamente, e  há, aparentemente, uma cooperação 

mútua e um respeito pela decisão do fiel de qual grupo ele segue, demonstrando que o 

foco desses grupos é a assistência e não o evangelismo, a catequização ou doutrinação. No 

entanto, a maioria dos grupos em entrevista demonstraram interesse em arrebanhar fiéis.  

De forma explícita, essa divulgação da fé, ou tentativa de arrebanhar fiéis, foi 

percebida em duas situações que seria o caso da Freira Márcia que um dia durante a 

distribuição de comida saiu perguntando de um por um quem não era batizado e 

quando a resposta era negativa ela afirmava à pessoa que ela teria que se batizar, mas 

não foi marcado um dia, não foram anotados nomes e nem um tipo de procedimento 

semelhante. Além disso, teve o relato do líder evangélico Marcelo que manifesta 

interesse em propagar sua fé tanto aos moradores do Aterro, como aos integrantes do 

grupo espírita com o qual trabalha junto, mas na fala dele também fica evidente a 

sutileza: 
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Então, para nós, são duas missões, nós temos as pessoas aqui que vivem 

aqui para alcançar, e o outro grupo também para alcançar, que são os 

espíritas, mas nós não professamos isso, estamos aqui... não balançamos a 

bandeira... vamos conversando, vamos relacionando!! (Entrevista, Marcelo-

líder evangélico, Aparecida de Goiânia, 02/06/2013). 

 
Já na fala do presbítero da Assembleia de Deus do Aterro, Edilson, percebe-se a 

vivencia de certa competitividade, a qual ele diz combater estando firme em sua missão de 

pregar a salvação: 

A nossa missão aqui é de evangelização (...) nós evangeliza todo mundo, prega o 

evangelho, porque uma coisa nossa aqui é pregar a salvação, tem muitas pessoas 

que prega muita cura, muitas coisa, agente tem mais o lado da salvação das 

pessoas com Deus (...) meu objetivo é pregar a salvação (Entrevista Edilson, 

Presbítero, Aparecida de Goiânia, 04/05/2013) 

. 
 

Além desses grupos religiosos que visitam o Aterro com suas doações e expõe de 

forma sutil suas crenças, este presbítero lida diretamente com a competitividade da  

Universal do Reino de Deus, a qual expõe nitidamente seu interesse evangelizador ou 

doutrinador, ao levar um ônibus ao Aterro todo domingo pela manhã para buscar os 

moradores e leva-los ao culto, ao invés de apenas trazer doações como fazem os demais 

grupos religiosos que ali vão. Segundo informações dos moradores, “sempre vai muita 

gente” e isso aumentou após essa igreja passar a oferecer o almoço após o culto, antes de 

leva-los de volta ao Aterro.  

Edilson ao dizer “prega muitas coisas” provavelmente se refere à Universal, pois 

quando ele fala dos grupos que levam doações ele não demonstra competitividade, ele 

demonstra apenas não querer participar e afirma não saber o que eles pregam porque 

nunca participou. Além disso, esse presbítero faz um relato de que a igreja dele perdeu 

fiéis após o teto cair, mas também pode se dever à frequente atuação estratégica da igreja 

Universal com o ônibus e o almoço.  

Segundo relatos de uma moradora, a igreja Universal há pouco tempo começou a 

oferecer o almoço, estratégia que pode ter sido acrescentada para arrecadar mais fiéis. 

Observemos a narrativa dessa moradora, membro da igreja Universal: 

 

Eles estão dando almoço para ver se o pessoal se interessa mais em ir... capaz que 

agora vai encher o ônibus, porque é muito interesse [...] (Entrevista Cleusa, 

Aparecida de Goiânia, 27/04/2013). 

 

E a estratégia da Universal funciona para alguns moradores como este: 
 

De vez em quando vou na Universal e vou nela porque ela vem buscar! Se não eu 

ia na Videira (Entrevista Élio, Aparecida de Goiânia, 21/09/2013). 
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Deste modo, no que se refere ao campo religioso no Brasil, é nítido esse mercado 

religioso, que advém dessa diversidade de religiões que se apresentam atualmente, 

consequência, dentre outras coisas, dos fenômenos da globalização, da transnacionalização 

da religião e da secularização crescente nesse país.  

Porém, o Aterro apesar de vivenciar a competitividade do mercado religioso, 

parece ser pouco afetado por esses fenômenos, pois os grupos que se fazem presentes 

frequentemente levando suas crenças ao Aterro, são os tradicionais: católicos, evangélicos 

e espíritas, os quais não se dedicam a catequizá-los, sendo o foco deles mais 

assistencialista. Apesar de ter sido presenciado um grupo com liderança Colombiana, esse 

grupo não tem seguidores no Aterro, ele é tido como mais um grupo que vem ao Aterro, o 

qual eles escutam educadamente.  

As instituições religiosas presentes ativamente no Aterro são as duas igrejas da 

denominação Assembleia de Deus e a Universal do Reino de Deus que acaba se fazendo 

presente por estar semanalmente conduzindo alguns moradores ao culto e não pode ser 

ignorada, pois vimos que grande parte das crianças e também alguns pais frequentam esta 

igreja. Deste modo, o Aterro parece sofrer pouco impacto dos fenômenos globalização, 

transnacionalização e secularização, pois os moradores demonstram ser ainda bem 

tradicionais em suas crenças. 

 
3.2.3 Pluralismo ou diversidade religiosa 

 

Amaral (2003) chama a facilidade de combinar e incorporar estilos 

heterodoxos de “religiosidade caleidoscópica”, e essa dimensão da religiosidade 

contemporânea, ela diz apresentar-se como um “espírito sem lar”. Já Giumbelli (2008) 

afirma que esse pluralismo religioso no Brasil é cheio de tensões e que, mesmo com 

tudo isso, o Brasil se tornou “exportador” de religiões, principalmente do 

Protestantismo pentecostal. Deste modo, diversos autores afirmam que o Brasil é 

marcado por uma pluralidade religiosa (VELHO, 1998; AMARAL, 2003; FONSECA, 

2006; GIUMBELLI, 2008; NEGRÃO, 2008). 

Fonseca (2006) alega que no Brasil a religiosidade já foi construída em uma base 

sincrética. Negrão (2008) faz uma excelente retrospectiva histórica a respeito da 

religiosidade brasileira, o que nos permite entender com maior clareza, como se 

iniciou esse pluralismo religioso. Este autor nos mostra que sob o julgo da Coroa 

portuguesa, o Brasil inicia sua trajetória religiosa com a imposição do Catolicismo, o 
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qual passa por fases mais e menos dependentes de Roma. E exatamente por ser 

impositivo alguns seguem estritamente e outros se passam por católicos, sem de fato 

ser, o que já inicia uma diversificação do próprio Catolicismo.  

Para Mariz (2006) a diversidade de discursos e posições dos que se declaram 

católicos e do grau de afastamento e tensão em relação ao discurso oficial de Roma é 

uma constante histórica, tanto no Catolicismo mundial, como no brasileiro. Para essa 

autora o que chama a atenção é a grande diversidade dentro de uma única igreja sob uma 

mesma liderança. E acrescenta que a novidade no Catolicismo contemporâneo não é a 

diversidade, mas o grau e a dimensão desta na atualidade comparada com o passado.  

Ainda dentro dos fatos históricos brasileiros, nota-se que os próprios negros 

fizeram uma identificação dos santos católicos com seus deuses para continuar 

adorando-os. Sendo em 1889, com a Proclamação da República que se cria condições 

para uma sociedade pluralista e laica. Então começa a surgir outras religiões como o 

Candomblé e o Protestantismo histórico; vindo depois o Espiritismo, o Protestantismo 

pentecostal e outras (NEGRÃO, 2008).   

Até os anos 1970, o Brasil parecia católico, com maioria de adeptos e com quase 

monopolização das crenças e atitudes religiosas (ANTONIAZZI, 2004). Para este autor, 

em 1980, o único Estado brasileiro com alto índice de diversidade religiosa era 

Rondônia, e algumas áreas do Norte do país como a Amazônia, mostravam tendência. 

Entretanto, Antoniazzi (2004), ao analisar o Censo (2000), considerou que 

tem ocorrido um processo de diversificação religiosa, onde crescem as igrejas 

evangélicas e os sem religião. Porém, ele observou que esse processo não se dá com a 

mesma intensidade em todo o país, sendo maior nos Estados brasileiros com alto 

número de migrantes. Deste modo, Rondônia e Amazônia apresentaram o mais alto índice 

de diversificação religiosa, e a diversidade religiosa característica dos Estados do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo penetraram mais ao Norte (no sul da Bahia) e se expandiu pelo 

litoral brasileiro ao sul (São Paulo e Paraná). 

Antoniazzi (2004) observou ainda que essa diversidade religiosa é quase nula em 

três áreas: o sertão nordestino, o interior de Minas Gerais e o interior de Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Para Antoniazzi (2004), o qual busca entender os pontos fracos e fortes do 

Catolicismo no país, a diversidade religiosa, no Brasil, está completamente ligada à 

perda do monopólio católico. Para ele, a diminuição percentual do Catolicismo está 

associada ao rápido crescimento populacional, com as migrações; e à demora ou 
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ineficiência da resposta pastoral da igreja católica diante desse fenômeno demográfico. 

Ele chega a afirmar que não foram os seguidores do Catolicismo que abandonaram sua 

fé, mas que a igreja católica deixou de acompanhar pastoralmente, de forma eficiente, 

algumas parcelas da população.  

Para pensarmos melhor a pluralidade ou diversidade religiosa brasileira, na 

atualidade, vamos observar o cenário religioso apresentado pelo Censo 2010. Levando 

em consideração que apesar do Censo não expressar a totalidade e ter suas falhas nas 

formulações das questões para obter o dado na esfera religiosa, ao menos ele nos traz 

um parâmetro ou uma noção da possível realidade dos fatos. E mesmo que o Censo 

conseguisse abordar 100% da população e tivesse as perguntas extremamente adequadas, 

somos seres em fluxo contínuo e não estáticos, de modo que na semana seguinte de 

toda a apuração dos dados eles já poderiam ter sido alterados por algum evento que 

levasse as pessoas a fazerem escolhas diferentes sobre sua adesão religiosa. 

 

Tabela 1 – Relação entre País, Estado e Cidade 
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Ao observarmos os dados da Tabela 1 (logo acima, e a mesma não possui todas as 

categorias mencionadas no Censo 2010), em uma primeira análise podemos perceber 

que no Brasil há a presença de uma variedade de religiões e religiosidades; mesmo 

aquelas típicas de outras regionalidades como é o caso do Islamismo, Budismo e 

Hinduísmo. O mesmo ocorre no Estado de Goiás e na cidade de Aparecida de Goiânia. 

 Entretanto, nessa cidade podemos firmar que a diversidade é menor por não 

apresentar, ao menos no Censo de 2010, representantes das categorias: Islamismo, 

Hinduísmo, Candomblé, “outras religiosidades afro-brasileiras” e “outras religiões 

orientais”. Também fica explícito que no que se refere às religiões de matrizes 

africanas, em Aparecida de Goiânia, conta apenas com pertencentes a Umbanda, 

sendo os Candomblecistas inexistentes ou pouco expressivos a ponto de não aparecer no 

Censo 2010.  

É preciso lembrar que as religiões de matriz africana ainda sofrem bastante 

preconceito, o que pode levar alguns a não se dizerem pertencentes a estas, como também 

existe o fato já discutido nesse trabalho de muitos serem católicos e participarem dessas 

religiões, e no Censo, podem acabar se manifestando apenas como católicos. Então, apesar 

do Censo 2010 mostrar a inexistência de pessoas pertencentes a algumas religiões, é 

preciso considerar que elas possam existir, porém se apresentam como uma minoria ainda 

não representativa no Censo. 

Em uma segunda análise, podemos perceber que, ao somar as religiões cristãs 

(católica, evangélica, espírita, testemunha de Jeová, igreja de Jesus Cristo dos Santos 

dos últimos dias e outras religiosidades cristãs) temos 90,78% da população geral 

brasileira e somando todas as demais religiões não cristãs temos 1,05%.  

Em geral, os cálculos são feitos apresentando católicos e evangélicos como uma 

categoria conjunta com percentual 87% e se faz o percentual das “outras religiões” 

cristãs e não cristãs, encontrando o percentual de 4,68%. No entanto, esse tipo de 

cálculo não informa com clareza o valor percentual de cristão no país, pois existem outros 

cristãos extra católicos e evangélicos, além de muitas vezes fazer parecer que na 

categoria “outras religiões” não estão inclusos alguns cristãos. Esse tipo de análise 

dificulta perceber a totalidade do alcance da secularização no país.  

O Censo de 2000 trouxe o grupo “sem-religião” em terceiro lugar, neste está 

incluso além dos ateus e agnósticos, as pessoas que têm uma fé religiosa, mas não 

possuem vínculo com uma instituição. Deste modo, esse grupo era o terceiro grupo 

mais numeroso com 12,5 milhões (7,4% da população) e agora em 2010 chegou a pouco 
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mais de 15 milhões de pessoas (8% da população). No que se refere a essa 

categoria, também há dificuldades para se analisar sobre a secularização.  

Normalmente os “sem religião” são apresentados junto com ateus e agnósticos, 

tendo-se assim um percentual de 8%. Todavia, os “sem religião” são pessoas que tem 

algum tipo de fé, que creem em alguma divindade ou espíritos, mas não se encaixam 

em alguma religião; já os ateus são pessoas que não possuem uma fé chegando a negar a 

existência de Deus ou de um ser superior e os agnósticos são pessoas que nem acredita, 

nem desacredita. No que se refere a análise, visando a secularização, ao se juntar essas 

categorias se dificulta a percepção de quantas pessoas estão abrindo mão 

da institucionalização religiosa, pois os ateus e agnósticos nunca foram 

institucionalizados nem antes e nem agora com a secularização. E ao analisar 

separadamente se percebe melhor o nível da secularização, pois é possível notar se 

aumentou ou não o número de pessoas que descreem ou apenas aquelas que não querem 

uma institucionalização religiosa.  

Ao observarmos as categorias listadas no Censo 2010 percebe-se que há uma 

variedade de religiões no Brasil, mas em percentuais há grande disparidade entre 

religiões Cristãs e não Cristãs (há certa discussão sobre o Espiritismo ser ou não Cristã, 

contudo, aqui foi somado junto com as cristãs, porque os grupos espíritas estudados 

nessa pesquisa se consideram cristãos).  

Analisando além do Censo de 2010, percebe-se que no Brasil, as “outras 

religiões” representavam 2,5% da população em 1970, 3,1% em 1980, 3,6% em 1991, 

mas caíram pra 3,2% em 2000 (ANTONIAZZI, 2004) e em 2010 subiu para 4,68%. 

Portanto, é fundamental ressaltar que apesar do aumento do número de pessoas de 

“outras religiões”, muitas destas não são exatamente “não Cristãs”, algumas até o são ou 

tem influências Cristãs ou se consideram Cristãs. Assim, de modo geral, pode-se 

alegar que, no Brasil, há uma tendência, ainda muito iniciante, de uma diversidade 

religiosa. Contudo, também é possível afirmar que há uma transnacionalização das 

religões Cristãs e não Cristãs, para o Brasil.  

A porcentagem de católicos, entre 1991 e 2000, caiu de 83% para 74% e dos 

evangélicos cresceu de 9% para 15,6% (ANTONIAZZI, 2004). Já no Censo de 

2000 os católicos eram 73,77% e os evangélicos 15,44% (SOFIATI, 2011). No CENSO 

de 2010, no Brasil os católicos tiveram o percentual de 65% e os evangélicos de 22%.  

Baseado nesses dados, o Brasil apresenta-se como um país religioso, portanto, 

encantado e não desencantado. Não apenas porque possui grande número de adeptos ás 
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religiões católica e evangélica, mas porque os números de pentecostais e católicos 

carismáticos também aumentaram e como vimos anteriormente estes grupos são 

bastante encantados. 

Percebe-se ainda, uma queda no percentual de adeptos do Catolicismo e um 

aumento dos evangélicos, porém, ambas as religiões são cristãs. Portanto, para Sofiati 

(2011), não há exatamente, no Brasil, um pluralismo religiosos e sim um pluralismo no 

interior do Cristianismo, havendo sim uma variedade de denominações entre os 

evangélicos e uma diversidade de tendências no interior do Catolicismo. Pierucci 

(2006a, p. 51) concorda e diz que se o brasileiro olhar ao seu redor quase só verá cristãos, 

de modo que ressalta que o Brasil é 90% Cristão. Assim pode-se afirmar que, hoje, não há 

pluralismo ou diversidade religiosa no Brasil, sendo está ainda “balbuciante”. 

Se observarmos o Aterro de Aparecida de Goiânia, todos os grupos religiosos que 

vão ali são cristãos. Temos 3 grupos espíritas, 2 grupos católicos, 3 evangélicos e um 

da “Igreja de Jesus” (os quais se têm conhecimento através desta pesquisa); além desses 

grupos, temos no próprio Aterro, duas igrejas da denominação Assembleia de Deus, uma 

se localiza na divisa entre o setor Vale do Sol e Setor Continental; e a outra fica mais na 

periferia do bairro Continental. Todos esses grupos religiosos, presentes ali, se 

autodenominam Cristãos.  

Ao notar as pertenças religiosas dos grupos religiosos assistencialistas, das 

crianças e dos pais entrevistados, talvez seja possível inferir, embora um pouco 

ousadamente, que há um indício de quebra do monopólio católico no Aterro, que, 

naturalmente, para uma informação mais fidedigna seria necessário averiguar as 

pertenças religiosas desses moradores de forma mais abrangente.  

Se atentarmos ao Censo e ao próprio contexto do Aterro, podemos observar que 

dificilmente é possível afirmar que o Brasil seja um país pluralizado. Apesar de estar 

presente diversas religiões não Cristãs no Brasil e mesmo que os “sem religião” tenham 

uma posição de terceiro lugar no último Censo, estes números não se comparam aos 

Cristãos adeptos do Catolicismo e Protestantismo nesse país. De modo que no Brasil, 

não se pode dizer que há um pluralismo de religiões, mas há uma diversidade religiosa que 

ocorre dentro do próprio Cristianismo, gerando novas formas de crenças e isso pode vir a 

ser uma abertura ao pluralismo das religiões como um todo. 
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3.2.4 Pluralismo ou um novo tipo de religiosidade  
 
 

Com tudo isso, talvez pudéssemos dizer que tem havido uma nova forma de 

religiosidade, tendendo a pluralidade e à individualização das crenças, de modo que o 

poder institucional esteja reduzido, embora não anulado. Para iniciar essa análise no que 

se refere ao novo tipo de religiosidade é bastante proveitoso retomar uma categorização 

feita por Cândido Procópio Ferreira de Camargo em sua obra, de 1973, intitulada 

“católicos, protestantes e espíritas”. Neste livro o autor, baseado na obra weberiana, faz 

uma distinção entre religiões étnicas e religiões universais, onde as primeiras têm a 

função de preservação de identidades étnicas e de certo patrimônio étnico-cultural e as 

segundas são abertas para a conversão de todas as pessoas independente de etnia ou 

nacionalidade. E assim, o nosso interesse se foca na segunda, para entender essa 

mobilidade no campo religioso.  

Deste modo, tem ocorrido grande desmistificação do mundo e uma queda na 

frequência aos lugares de culto tradicionais, que seriam as igrejas, templos e outros. Há 

hoje, pouco espaço para o mágico e sagrado no mundo “a-religioso”, em processo de 

secularização, de modernização. Isso tudo tem provocado rupturas nos valores 

religiosos, tendo a religião tradicional, que sobreviver de forma vital apenas nos cultos. 

Já as religiões, em geral, estão se emaranhando com outras coisas que não possuem 

categorias distintivas e variam muito de acordo com os diferentes lugares e épocas 

(CRAWFORD, 2005).  

Desta forma, a religião tem sido forçada a conviver com um grande número de 

ofertas diferentes, sendo que deste modo ela acaba por se privatizar e atender apenas 

parte da população; assim a religião passa a não unir, mas separar e criar espaços que 

Reginaldo Prandi (1996) vai chamar de “ilhas de sentidos”. E ele diz ainda: “A religião 

não é mais para sempre, e só dura enquanto durar a capacidade de troca que se pactua de 

ambos os lados, do serviço e do consumidor. Desencantos e desentendimentos são 

respondidos com mais uma nova escolha” (PRANDI, 1996, p.76).  

Para Hervieu-Léger (2008) essa frequente individualização e subjetividade das 

crenças têm levado a uma “bricolagem” das mesmas; que seriam sistemas de fé 

montados pelo próprio indivíduo, onde este retém as práticas e crenças que lhe 

convém, e os significados destas se afastam daquele doutrinal, pois são 

normalmente remanejados e combinados com temas emprestados de outra religião.  

Um exemplo citado pela autora é o da Suécia, onde 63% dos indivíduos se dizem 
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“Cristãos à sua maneira”; na Bélgica um em cada oito acredita na reencarnação; em 

uma pesquisa sobre os valores dos europeus em 1990, mostra que a crença no pecado 

(40%) está dissociada da condenação futura, pois apenas 16% dos indivíduos acreditam 

em inferno; nessa pesquisa 34% dos católicos que declaram crer em um Deus pessoal 

dizem que também acreditam na reencarnação; na Franca apesar da grande racionalidade 

e da igreja católica pregar cada vez mais contra a existência do diabo, a crença neste 

cresce. Essas bricolagens se diferenciam de acordo com o sexo, idade, classes e 

ambientes sociais. 

Outro exemplo seria o fato de na África, alunos Cristãos manterem a crença de ter 

um lugar especial em suas casas, onde veneram e consultam um ancestral morto 

quando tinham que decidir algo importante (CRAWFORD, 2005).  

No Aterro, também temos exemplo disso com uma das mães entrevistadas que 

conta: 

 

[...] vou até entrar em detalhe assim... o pastor da minha igreja... às 

vezes eu ainda tenho manias da minha igreja católica, igual, às 

vezes eu falo assim Nossa Senhora! Ave Maria! Ele vira para mim e 

fala: „Só sua irmã!‟ Porque a igreja católica não... Jesus Cristo é uma 

coisa e Nossa Senhora para a igreja evangélica não existe... existe 

como pessoa, não como idolatria, então às vezes eu até esqueço e 

falo perto dele... (Entrevista, Cida , Aparecida de Goiânia, 

19/05/2013)
76

. 

 

Dessa forma, as crenças não desaparecem, elas se desdobram e se diversificam, 

enquanto rompem, em graus variados de acordo com o país, com sua 

institucionalização. Almeida (2004) afirma que essa grande circulação de práticas resulta, 

em novos padrões de religiosidade, os quais não coincidem com a forma e a 

distribuição do campo das instituições. 

Contudo, é importante considerar que as instituições religiosas não perderam 

toda sua capacidade de contribuir na formação das identidades sociais. Hervieu-Léger 

(2008) ressalta que um exemplo disso é que as pessoas continuam buscando casar 

com alguém da mesma pertença religiosa (católicos com católicos e protestantes 

com protestantes). Mas continuidade na transmissão de valores de uma geração a outra, 

não implica em imutabilidade. 

Sobre isso, temos o caso da líder católica Beatriz, de 27 anos, que é 

professoras de criança na igreja católica, e no seu discurso já citado anteriormente, ela 
                                                           
76

Cida tem um ano que está frequentando a igreja evangélica. Esta moradora é uma espécie de 

coordenadora das doações. Os grupos têm a casa dela e ela como ponto de doação e ela auxilia a dizer 

quem mora e quem não mora lá na entrega de cestas básicas e outros. 
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declara respeitar a religião e não querer converter ninguém ao Catolicismo, mas em 

outro ponto da entrevista ela diz: 

[...] eu não quero que meu filho seja um evangélico, por exemplo, não 

porque eu acho errado não! Mas é que vai entrar muito de encontro 

com as minhas formas, tipo eu vou querer que ele frequente a 

minha igreja e ele não vai querer... eu quero casar com um homem 

católico porque eu quero casar na minha Igreja e não em outra 

igreja, não quero ter dois casamentos, eu quero educar meus filhos, 

entendeu? (Entrevista, Beatriz-líder católica, Goiânia, 

06/05/2013). 

 
Negrão (2008) considera que a realidade plural das religiões propicia além da 

personalização religiosa, o desenvolvimento de duplicidades e multiplicidades 

religiosas, o que esse autor vai chamar de “mutantes religiosos”. Estes são aquelas 

pessoas que saem de uma religião para outra, ou que frequentam mais de uma ao 

mesmo tempo. Aldo Terrin (2004) vai chamar isso de “dupla dependência” e declara que 

algumas dessas novas religiões além da tolerância a outras crenças, chegam a convidar os 

fiéis a não deixar sua fé de origem.  

Para elucidar essa troca ou multiplicidade de religião temos os paulistanos, os 

quais, um em cada quatro, está em uma religião diferente da que nasceu e sete em cada 

dez convertidos mudaram de filiação religiosa no período de dez anos (PRANDI, 1996). 

No Aterro Sanitário temos o exemplo da Cida, que já citamos, a qual saiu do 

Catolicismo para o Protestantismo pentecostal. E também temos o exemplo da Cleusa, 

que pode ser considerada uma “mutante” se assumirmos a perspectiva de Negrão (2008). 

Observemos a fala dessa moradora, mãe de duas crianças: 

 
 

Eu já participei da Testemunha de Jeová, já participei da Assembléia... 

no espírita fui uma vez... assim... não fui e participei não... eu fui 

convidada, mas não gostei de jeito nenhum, não é a mesma coisa... 

ai eu fui na Universal, gostei a fé, eles trabalham muito em cima da 

fé, da busca... do Espírito Santo, da busca espiritual, expulsa (...), eu 

gostei muito! (Entrevista, Cleuza, Aparecida de Goiânia, 18/03/2013). 

 
No que se refere às crianças, temos a Michelli, de 8 anos, filha da Cida, que ao sair 

do Catolicismo para a igreja evangélica levou sua filha e em certo momento da entrevista 

da criança, ela diz que se lembrava de ir na catequese e ter se batizado lá, mas hoje 

frequenta a igreja evangélica.  

Também temos o exemplo de Luana de 10 anos e Leandro de 12 anos, os quais são 

irmãos e frequentam a igreja evangélica por causa da mãe e quando estão com o pai vão 

ao centro espírita. Essas novas formas de religiosidade têm grande embasamento no 
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enfraquecimento do poder institucional das igrejas ou da religião em si. Mas é 

importante lembrar que: 

 

[...] nenhuma instituição pode, de forma permanente em um 

universo moderno caracterizado tanto pela aceleração da mudança 

social e cultural como pela afirmação da autonomia do sujeito, 

prescrever aos indivíduos e à sociedade um código unificador de 

sentidos e, menos ainda, impor-lhes a autoridade de normas que dele 

decorrem (HERVIEU-LÉGER, 2008, p.50). 

 

É incerto afirmar que há multiplicidade ou duplicidade de religião, pois a maioria 

das trocas de religião se dão dentro do Cristianismo, mas este é um dado para melhor se 

analisado em futuras pesquisas. Contudo, percebemos na contemporaneidade brasileira o 

enfraquecimento do poder institucional, a quebra do monopólio católico e a 

diversidade não de religiões, mas de religiosidades, que são essas novas formas, mais 

individualizadas de vivenciar as religiões tradicionais.  

Lembrando então que, no que se refere ao Brasil, ao Estado de Goiás e a 

Aparecida de Goiânia, não é possível chamar essas religiosidades de pluralismo 

religioso, ao menos ainda não, pois tanto o Brasil como o Aterro Sanitário de 

Aparecida de Goiânia são marcadamente Cristãos.  

No Aterro, em específico, há vestígios de novas religiosidades, porém estas são 

bastante escassas, pois os moradores em sua maioria são bastante tradicionais em suas 

crenças. Mas com esse trabalho percebe-se a importância de estarmos atentos a esses 

dados, para que em um futuro próximo, seja reavaliada a situação da secularização e 

os reflexos dela no Brasil e em alguns contextos específicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante da realidade dos moradores do Aterro, apesar dos conceitos de pobreza 

absoluta, extrema ou relativa, entendo que o conceito que mais se adéqua neste trabalho é 

aquele que prioriza as necessidades básicas.  Portanto, a pobreza vivenciada no Aterro confere 

com o que Sarah Telles (2011) coloca sobre a condição extrema de privação, pois ali vimos 

moradores vivenciando fome, frio e desabrigo. Também nota-se a presença do que Telles e 

Cabanes (2006) dizem sobre a oscilação e incerteza entre trabalhos formais e informais; 

desempregos recorrentes; habitações precárias, moradias improvisadas e acolhimento 

esporádico de familiares. 

Dentro deste contexto, outro fato perceptível no Aterro é a exclusão social. Vemos isto 

através da localização geograficamente excludente, da baixa renda, a falta de qualificação que 

gera os empregos informais, moradias com higiene inadequada e inclusive pela nominação a 

qual eram conhecidos que era “o povo do lixão”. A exclusão acontecia inclusive entre eles, 

quando os próprios moradores se referiam “ao outro lado”. De fato, a pouco assistência do 

governo a essa população é um dos fatores que gerou a grande assistência social que existe 

hoje nessa localidade.  

Afirmar que a religião é uma estratégia de sobrevivência para os moradores do Aterro 

não foi possível, pois não foram feitos questionamentos focando este dado, mas que a 

religião, através dos seus grupos religiosos que levam o assistencialismo, está ajudando essas 

pessoas a sobreviverem, isso é muito evidente. 

Observei que tanto as crianças como os pais entendem e aceitam a ajuda fornecida 

pelos grupos religiosos, mesmo que esses tenham credos diferentes dos seus. Contudo, no 

conceito de pobreza das crianças é possível perceber que estas não se enquadram na situação 

de pobreza que elas definem, pode ser por não se acharem em tal situação, ou porque estando 

na situação de pobreza o conceito desta se alarga e de certo modo se distancia deles. 

No que se refere às crianças, percebi que ao longo da história o discurso hegemônico é 

que a criança é um ser em formação, portanto incompleto. Deste modo, elas não puderam se 

representar e precisaram do adulto exercer tal tarefa. Contudo, entendi com os referenciais 

teóricos e também com a pesquisa etnográfica que as crianças conseguem se representar e 

conseguem falar do mundo social ao qual estão inseridas. Este trabalho abre uma perspectiva 

de mais pesquisas com esse intuito.  

Essa pesquisa desenvolvida no Aterro Sanitário de Aparecida de Goiânia teve a 

pretensão de dar “voz” às crianças subalternizadas por sua condição de criança, pobre, 
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vivendo à margem, no “lixão”. Sinceramente, não considero que consegui alcançar a 

totalidade deste objetivo, pois nossas metodologias de pesquisa ainda são muito amarradas no 

poder do adulto. Começando pelo fato de que para chegar às crianças precisei da autorização 

dos adultos, pais, que em sua grande maioria autorizaram ao saber do objetivo da pesquisa, 

sem perguntar à criança se essa tinha interesse em ser entrevistada, observada. Mesmo que eu 

tenha respeitado as crianças, pedindo suas permissões, apesar de a autoridade maior (pais) já 

terem me dado; mesmo que as tenha ouvido e aqui eu tenha trazido suas falas, a análise e até 

as escolhas dessas falas passam por mim, adulto. Fiquei com o questionamento: será que as 

crianças teriam escolhido essas falas? Essas fotos? Será que elas concluiriam o que eu, com 

minha visão adulta, conclui?  

Contudo, foi dada a essas crianças a oportunidade de se representarem e falarem, 

apesar de em nossa sociedade as crianças possuírem uma condição subalternizada na 

economia, na educação e até nas necessidades básicas de alimentação. Em pouco tempo que 

estive no Aterro elas falaram, me despertaram para a realidade social vivenciada por elas, e 

espero que este trabalho dê mais “voz” a elas e contribua para essa linha de pesquisa que têm 

buscado trazer essa mudança para o “ser criança”. 

As crianças conseguem falar e parece que estão começando a poder falar, como nos 

mostra Florestan Fernandes (2004) que em sua pesquisa observou que as crianças são agentes 

sociais, quando ele mostrou que elas transmitiram a cultura luso-brasileira paras seus pais 

imigrantes. 

Nota-se que a luta para que as crianças tenham “voz” está apenas começando. 

Todavia, provavelmente, o ponto de partida é a quebra dessa visão adultocêntrica que a 

criança precisa de que alguém fale por ela, além de mudar a percepção de que enquanto ser 

social, ela é completa. E por serem capazes de se representarem as crianças do Aterro falaram 

de sua situação de pobreza, de suas crenças. 

Ao falarem de suas crenças, as crianças do Aterro nos mostraram que a maioria delas 

acreditavam na existência de: “Deus”, “Jesus”, “Diabo”, “Nossa Senhora”, “Anjo”, “Anjo da 

Guarda”, “Bruxa” e “Milagre”.  Também mostraram que elas conseguiram definir o que é 

“Pastor” e “Padre”; demonstraram dificuldades em definir o que seria “Macumbeiro” e 

“Macumba”; e não conseguem definir o que é um “Médium” e “Pai de Santo”.  

Observei então, que houve um grande predomínio da Religião Cristã, principalmente 

evangélica, tanto nas crianças como nos adultos. Notei ainda, que dentro desta religião, as 

igrejas mais frequentadas são a Assembleia de Deus e a Universal do Reino de Deus. 

Deste modo, foi possível analisar ainda, que tanto as crianças, como seus pais, 
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apresentaram pouco conhecimento das religiões: Espiritismo, Umbanda e Candomblé, como 

também o acesso a essas era menor, pois no Aterro não havia presença local destas. 

Algo também importante e que foi notado, é que essas religiões presentes no Aterro 

são religiões muito encantadas, mesmo em um contexto de secularização em andamento. 

Contudo, Parker (1995) e outros autores discutidos nesse trabalho afirmam que a religião não 

é ameaçada pela modernização e suas mutações, pois ela se revitaliza.  

Deste modo, ao longo da história, é possível notar que o cenário religioso tanto 

global como brasileiro passou por diversas mudanças. As pesquisas etnográficas ou de 

gabinete abordaram os fenômenos: animismo, magia, bruxaria, totemismo, mito, rito, 

sacrifício, prece e a própria religião. De forma que os conceitos de religião, 

religiosidade e do fenômeno religioso tiveram grandes variações ao longo do 

pensamento antropológico. Sendo assim, percebe-se que é impraticável obter uma 

definição universal do que é religião. 

Partindo da discussão feita nesse trabalho é plausível assegurar que os 

movimentos religiosos, na contemporaneidade, tem se reorganizado e que de fato há 

uma secularização processual no âmbito global e brasileiro, tendo diversificações de 

acordo com a época e o lugar. Naturalmente, que há resistências e, portanto, é admissível 

afirmar que existe também o movimento que Berger (2000) chamou de 

contrasecularização em alguns casos, nos quais a religião é mais fundamentalista. 

Entretanto, o que tem ocorrido em geral, seriam as “brincolagens de crenças”, que 

Hervieu-Léger (2008) diz fazer parte do próprio processo de secularização; como 

também a duplicidade ou mutabilidade religiosa, criando religiosidades mais 

individualizadas e personalizadas, o que gera uma crise nas identidades religiosas 

herdadas e uma busca por uma identidade religiosa que o crente considere mais 

adequada ou mais satisfatória. Embora, no Aterro o movimento ainda não seja este, pois 

no Aterro ainda têm prevalecido as Religiões tradicionais e prevalecentes 

institucionalmente no Aterro, portanto, foi observado poucas brincolagens, principalmente 

porque a religião prevalecente é a evangélica e esta é mais fundamentalista e luta contra a 

secularização, mantendo suas práticas mágicas.  

Além do fato de que na realidade vivida nos tempos atuais, é  extremamente 

complicado afirmar que a religião é algo individual ou privado, pois como afirma 

Crawford (2005) ela na maioria das vezes se desenvolve em comunidade, além de 

provocar impacto na vida social e política. 

Desta forma, mesmo que seja perceptível uma gradual racionalização do 
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pensamento, não é possível afirmar que se chegará ao ponto de extinguir a religião. 

Embora, a laicidade venha ganhando espaço com a racionalização do pensamento e a 

tendência à secularização, tanto laicidade como secularização são processuais, instáveis 

e passíveis de recuo.  

Esses processos, os quais têm se acirrado com a modernização, têm aberto espaço 

para uma quebra de monopólio religioso, mesmo que relativa; e dado lugar ao que alguns 

teóricos (mencionados anteriormente) têm chamado de pluralismo religioso, o qual, 

pensando no Brasil, talvez seja mais adequado chamar de diversidade religiosa ou 

pluralismo Cristão. No Aterro ocorreu da mesma forma, pois foi observado que não há 

pluralismo religioso, havendo na presença institucional religiosa local e também no 

pertencimento religioso dos moradores, exclusividade da Religião Cristã. (mas quebrou-se 

o monopólio católico) 

Mesmo entendendo que os conceitos, os valores, os costumes, as crenças, a cultura 

de um modo geral tem tido mobilidade tanto transnacionalmente como nacionalmente, 

em épocas diferentes, mas também na atualidade, também é preciso lembrar que apesar 

de nos depararmos com a intensificação da secularização em alguns lugares, no 

Brasil isso se dá de forma diferenciada, pois esse país ainda tem uma visão religiosa 

“encantada”, pois a maioria da população ainda continua Cristã e embora haja uma 

quebra relativa do monopólio católico, esta ainda é uma religião hegemônica no país.  

Deste modo é possível considerar que o Aterro é um lugar onde as crianças e seus 

pais vivem em situação de pobreza, a qual tem sido amenizada pelos grupos religiosos que 

os assistem. Como também é possível afirmar que se apesar destes grupos levarem, de 

forma sutil, suas crenças, elas interferem no sistema simbólico de crenças dos moradores, 

os quais ainda prevalecem predominantemente com o modelo de fé institucionalizada e 

evangélica, mas apresenta sinais de sincretismos com o espiritismo, além de 

demonstrarem grande preconceito contra as religiões afro e até com o espiritismo. Além 

de ser possível notar que, apesar da secularização e transnacionalização de religiosidades 

estarem presentes no Brasil, as crianças e adultos do Aterro são pouco afetados por estes 

fenômenos e assim prevalecem com sua fé encantada, sendo em sua maioria pertencentes 

ao credo evangélico Pentecostal e Neopentecostal. 
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GRUPOS RELIGIOSOS QUE IAM AO ATERRO SANITÁRIO DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA EM 2013 

 

GRUPO 

RELIGIOSO 

SÁBADO 

As 9h 

SÁBADO 

As 11h 

SÁBADO 

As 13 h 

SÁBADO 

As 17h 

DOMINGO 

As 9h 

1º 

DOMINGO 

Do Mês 

QUINTA 

As 17h 
Dias Festivos 

Grupo da “Tia 

Júlia”*** 

Toda 

semana 
       

Grupo Espírita 

do “Reginaldo” 
 

De 15 em 

15 dias 
      

Grupo Espírita 

do “Alberto” + 

Freira Márcia 

  
De 15 em 

15 dias 
     

Grupo da 

Pastoral de Rua 
   

Toda 

semana 
    

Ônibus da Igreja 

Universal do 

Reino de Deus 

    
Toda   

semana 
   

Grupo Espírita + 

Grupo Evangélico 
     1 vez por mês   

Pastora da Casa 

de Recuperação 

Feminina 

      
De 15 em 

15 dias 
 

Outros grupos 

Religiosos 
       

Dia das Mães 

Dia dos Pais 

Dia das Crianças 

Natal 

*** A Tia Júlia não quis dizer sua pertença religiosa, há moradores que dizem que ela é 

espírita e há moradores que dizem que ela é Católica 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O GRUPO FOCAL COM AS CRIANÇAS 

 

1) EU ESTOU ESTUDANDO SOBRE O QUE VOCÊS PENSAM SOBRE ESSAS 

PESSOAS QUE VEM AQUI TODA SEMANA, O QUE ELES VÊM FAZER AQUI? 

2) ELES TRAZEM COMIDA?(Caso isso não seja mencionado acima)  

3) COMO QUE ELES FAZEM PARA ENTREGAR A COMIDA? 

4) ELES TRAZEM ALGO MAIS? 

5) ELES FALAM ALGUMA COISA? SOBRE O QUE ELES FALAM? 

6) AS PESSOAS QUE VEM NA TERÇA/QUARTA/SÁBADO (esses dias serão 

confirmados em campo) ELAS FALAM A MESMA COISA OU FALAM DE 

COISAS DIFERENTES? 
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7) QUAL É A DIFERENÇA DESSAS PESSOAS QUE VEM NA 

TERÇA/QUARTA/SÁBADO? 

8) QUAL É A RELIGIÃO DESSAS PESSOAS QUE VÊM AQUI? 

9) VOCÊS SABEM QUAL É A DIFERENÇA DESSAS RELIGIÕES? 

10) VOCÊS ACREDITAM OU SEGUEM ALGUMA DESSAS RELIGIÕES? 

11) COMO VOCÊS ESCOLHERAM ESSA RELIGIÃO? (em caso negativo a resposta 

acima- PORQUE VOCÊS NÃO ESCOLHERAM NENHUMA PARA SEGUIR?) 

12) SEUS PAIS SÃO DA MESMA RELIGIÃO QUE VOCÊ? (EM CASO NEGATIVO – 

O QUE SEUS PAIS ACHAM DE VOCÊ PARTICIPAR DESSA RELIGIÃO?) 

13) VOCÊS VÃO NA REUNIÃO DA OUTRA RELIGIÃO QUE NÃO É DE VOCÊS? 

(CASO ELES AFIRMEM QUE TEM UMA RELIGIÃO DEFINIDA) 

14) O QUE VOCÊS VÃO FAZER LÁ NESSA REUNIÃO QUE NÃO É A RELIGIÃO 

DE VOCÊS? 

15) O QUE VOCÊS VÃO FAZER LÁ NA REUNIÃO QUE É A RELIGIÃO DE 

VOCÊS? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ADULTOS (PAIS DAS CRIANÇAS 

ENTREVISTADAS) 

 

1) HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ MORA AQUI? 

2) O QUE VOCÊS PENSAM SOBRE ESSAS PESSOAS (GRUPOS RELIGIOSOS) 

QUE VEM AQUI TODA SEMANA, O QUE ELES VÊM FAZER AQUI? 

3) ELES TRAZEM COMIDA?(Caso isso não seja mencionado acima)  

4) COMO QUE ELES FAZEM PARA ENTREGAR A COMIDA? 

5) ELES TRAZEM ALGO MAIS? 

6) ELES FALAM ALGUMA COISA? SOBRE O QUE ELES FALAM? 

7) AS PESSOAS QUE VEM NA TERÇA/QUARTA/SÁBADO (esses dias serão 

confirmados em campo) ELAS FALAM A MESMA COISA OU FALAM DE 

COISAS DIFERENTES? 

8) QUAL É A DIFERENÇA DESSAS PESSOAS/GRUPOS QUE VEM NA 

TERÇA/QUARTA/SÁBADO? 

9) QUAL É A RELIGIÃO DESSAS PESSOAS/GRUPOS QUE VÊM AQUI? 

10) VOCÊ SABE QUAL É A DIFERENÇA DESSAS RELIGIÕES? 

11) VOCÊ ACREDITA OU SEGUE ALGUMA DESSAS RELIGIÕES? 

12) COMO VOCÊ ESCOLHEU ESSA RELIGIÃO? (em caso negativo a resposta acima- 

PORQUE VOCÊ NÃO ESCOLHEU NENHUMA PARA SEGUIR?) 

13) SEUS FILHOS(AS) SÃO DA MESMA RELIGIÃO QUE VOCÊ? (EM CASO 

NEGATIVO – O QUE VOCÊ ACHA DE SEUS FILHOS(AS) PARTICIPAREM 

DESSA RELIGIÃO?) 

14) VOCÊ VAI À REUNIÃO DA OUTRA RELIGIÃO QUE NÃO É A SUA? (CASO 

ELES AFIRMEM QUE TEM UMA RELIGIÃO DEFINIDA) 

15) O QUE VOCÊ VAI FAZER LÁ NESSA REUNIÃO QUE NÃO É A SUA 

RELIGIÃO? 

16) O QUE VOCÊ VAI FAZER LÁ NA REUNIÃO QUE É SUA RELIGIÃO? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS LÍDERES RELIGIOSOS 

 

1) HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ(S) ESTÁ(ÃO) FAZENDO ESSAS “VISITAS” AQUI 

NO LIXÃO? 

2) QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DAS “VISITAS”? 

3) SEMPRE QUE VOCÊS VÊEM VOCÊS TRAZEM COMIDAS? 

4) VOCÊS TRAZEM ALGO MAIS QUE COMIDA? 

5) ESSAS “VISITAS” TÊM ALGUM OBJETIVO ALÉM DA AJUDA 

ASSISTENCIALISTA? (pergunta feita caso não tenha sido respondida acima) 

6) QUAL É A SUA RELIGIÃO? 

7) VOCÊ ACHA QUE AS CRIANÇAS ENTENDEM O QUE VOCÊS VÊM FAZER 

AQUI? 

8) ELAS SEGUEM OU FREQUENTAM A SUA REUNIÃO/RELIGIÃO? 

9) QUAIS SÃO OS DIAS QUE VOCÊS VÊM AQUI? 

10) VOCÊ SABE QUE EXISTEM OUTROS GRUPOS RELIGIOSOS QUE VÊEM 

AQUI? SE SIM, QUAIS VOCÊ TEM CONHECIMENTO? 

11) COMO VOCÊ ACHA QUE AS CRIANÇAS ADMINISTRAM O ACESSO A 

TANTAS RELIGIÕES EM UMA MESMA SEMANA? 

12) VOCÊ ACHA QUE ELAS DIFERENCIAM A SUA RELIGIÃO DAS DEMAIS? 

POR QUE? 

13) QUAL VOCÊ CONSIDERA SER A DIFERENÇA ENTRE A SUA RELIGIÃO E AS 

DEMAIS? 

14) JÁ ACONTECEU DE VOCÊ CHEGAR E ESTAR ACONTECENDO ALGUMA 

OUTRA REUNIÃO RELIGIOSA? O QUE VOCÊ FEZ? 

15) QUAL FOI O COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS? E DOS ADULTOS? 

16) VOCÊ ACHA QUE ESSAS PESSOAS SEGUEM SUA RELIGIÃO OU O QUE 

ELAS ESTÃO BUSCANDO É SÓ A ASSISTÊNCIA BÁSICA? 

17) JÁ ACONTECEU DE ALGUM PAI BRIGAR COM SEU FILHO PARA ELE NÃO 

PARTICIPAR DE SUA REUNIÃO? OU NÃO PEGAR O SEU ALIMENTO? 
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NOVAS QUESTÕES 

 

1) Onde você nasceu? Onde você morava antes de morar aqui? Qto tempo vc 

mora aqui? 

2) O que acontece quando morremos? Para onde você acha que a pessoa vai 

depois da morte ou ela não vai para lugar nenhum? 

3) Você acredita que uma pessoa que morre pode aparecer para quem está 

vivo? Vc já viu ou conversou com alguém que já morreu? 

4) Para você quem é Deus? O que você acha dele? 

5) Para você quem é Jesus? O que você acha dele? 

6) Para você quem é o Diabo/Demônio? O que você acha dele? 

7) Para você quem é Nossa Senhora? O que você acha dela? 

8) Você acha que existe Anjo? Para você o que é um Anjo? O que você acha 

dele? Vc já viu um? Vc acha que existe anjo da guarda? 

9) Você acredita em milagre? O que é um milagre, fale um exemplo? 

10) Para você o que é uma bruxa? Vc acha que bruxa existe? Vc já viu 

uma? 

11) Você acha que podemos ter superpoderes? 

12)  O que é Pastor? O que é Padre? O que é médium? O que é Pai de 

Santo? Mãe de Santo? O que é um Centro Espírita? O que eles fazem? 

13) Para você o que é riqueza e o que é pobreza? 

 


