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Desde a mudança da capital Federal do Rio de Janeiro para Brasília e 

posteriormente a fusão do Estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, o Município do 

Rio de Janeiro vem sofrendo um esvaziamento econômico e cultural como nunca havia 

acontecido, gerando conseqüências sociais – empobrecimento da população – e 

espaciais – aumento do processo de favelização –, alterando radicalmente o tecido 

urbano. 

Com o aumento da pobreza local, aliado à cultura do individualismo e a inserção 

do país no processo de globalização econômica que aumentou o abismo social já 

presente em nossa cidade, ocorreram várias conseqüências, dentre elas podemos citar 

o aumento brutal da violência urbana.  

O descaso com a educação pública de boa qualidade e a negligência do Estado 

com a cultura em geral estão criando gerações de analfabetos funcionais, 

principalmente nas comunidades mais carentes economicamente (mas não somente 

nestas), aumentando a população com pouca ou nenhuma informação.  

A década de 80 mergulhou o país numa crise econômica maior ainda, 

aumentando o abismo social e a segregação existente na cidade. Os indicadores 

sociais urbanos continuaram piorando, aumentou o processo de favelização e a 

violência e o processo de migração para as cidades foi intensificado agravando ainda 

mais esses indicadores. 

Essa sopa de fatores negativos serviu de suporte para alguns movimentos que 

vieram a reboque, sendo um deles, que é o objetivo desse trabalho, o crescimento 

monumental das igrejas evangélicas1 na cidade, principalmente na periferia2, e em 

nosso caso específico, uma concentração em determinada rua.  Artur Rios, localizada 

no bairro de Campo Grande, zona oeste da cidade. 

A concentração de fiéis das igrejas evangélicas tem ficado mais evidente nas 

áreas onde a população possui menor poder aquisitivo, poucos anos de estudo regular, 

                                       
1  Vale lembrar que esse trabalho não tem nenhum caráter de crítica religiosa, visto que esse é um 
assunto de fé e isso é assunto íntimo e particular. Visa dar uma visão geográfica a um fato que está 
alterando o espaço urbano; sem buscar ou tentar interferir, de modo algum, em qualquer crença ou 
dogma religioso. 
2 Local onde boa parte da população tem baixo poder aquisitivo. 
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pouca bagagem cultural ou o somatório de alguns ou todos esses fatores3; e 

aumentado de maneira expressiva nesses últimos nesses locais. 

Para ilustrar vale lembrar que no Rio de Janeiro em 1980 a população 

protestante era de 6,55% e no censo de 2000 já eram de 21,6%4. 

A fácil penetração dos cultos evangélicos nas áreas carentes economicamente e 

nas periferias (Campo Grande é uma delas) se faz porque elas ocupam em parte, o 

lugar do Estado, pois oferecem serviços sociais e cobram seus “impostos5”. Fazem 

também uma rede de proteção social numa vida de desconforto econômico, condenam 

o mundo não religioso como sendo injusto, corrupto e não reformável e se isolam num 

exílio de expectativas apocalípticas e messiânicas, com na esperança do Juízo Final 

onde serão levados para a glória de Deus. 

Ainda podemos citar o fato de que as pessoas com menor poder aquisitivo não 

possuem livros e tão pouco possuem tempo para estudar, o que as leva a uma religião 

que dá muito pouca ou nenhuma importância ao lado intelectual, preocupando-se  mais 

com o aspecto emocional e sentimental da fé. 

Para facilitar esse estudo serão colocadas como igrejas evangélicas todas as 

que possuem essa denominação, não levando em consideração as divisões ocorridas 

entre elas, divisões essas que dão origem a três grupos: Pentecostais, 

Neopentecostais e Batistas6. A diferença entre elas é assunto irrelevante para esse 

trabalho. 

O crescimento das igrejas evangélicas no Brasil (mas também em toda a 

América do Sul e Central) passou desapercebido durante anos pela igreja católica e 

pelos intelectuais, igrejas essas que atualmente possuem destaque na organização, 

produção e reprodução do espaço urbano, passando assim a atrair a atenção e a 

reação desses dois segmentos: a igreja católica buscando meios de frear o 

crescimento dos evangélicos e a diminuição do número de fiéis e os intelectuais 

buscando entender e explicar tal fenômeno através de diferentes visões.  

Esse trabalho pesquisou a existência de possíveis segregações espaciais e 

comportamentais na Rua Artur Rios, as alterações no tecido urbano e as estratégias de 

ocupação dessas igrejas. Tem o intuito de dar uma visão à luz da geografia da temática 

evangélica estabelecendo a relação entre espaço e religião, tentando ser mais um a 

                                       
3 O que não quer dizer que isso seja uma regra, é apenas uma constatação estatística. 
4 IBGE 
5 Dízimos 
6 Outros grupos existem, porém nenhum deles está representado na rua onde foi feito o trabalho. 
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colaborar para um maior entendimento desse processo que  todos os fatos indicam ser 

irreversível em nossa sociedade, buscando compreender e  facilitar as relações dentro 

de nossa cidade, evitando as incompreensões que normalmente trazem conseqüências 

negativas para todos, como discriminações  e segregações. 

Foi desenvolvido um estudo empírico na Rua Artur Rios, Zona Oeste do 

Município do Rio de Janeiro, área periférica da cidade, onde boa parcela dos 

moradores é pobre e trabalha na área urbana, e também por apresentar uma grande 

concentração de população evangélica7. Na rua citada existem doze8 igrejas e cinco 

delas foram visitadas, com o sentido de dar abrangência no trabalho. Existem ainda no 

local um centro espírita e uma igreja católica fazendo um contrapeso religioso e  dando 

uma aparência mais eclética  no tecido urbano. 

A expansão das igrejas evangélicas no espaço brasileiro seguiu paralela ao 

processo de urbanização do país. Abordaremos agora a distribuição atual dos 

evangélicos no país e no objeto de estudo. Os dados são baseados nas informações 

do IBGE.  

A distribuição dos evangélicos no espaço geográfico brasileiro se dá de maneira 

desigual tal qual a distribuição da população e da renda. 

A religião evangélica, principalmente seu ‘braço’ pentecostal tem sido apontado 

por vários estudiosos – embora haja discordâncias - como sendo uma religião dos 

pobres e oprimidos. Coincidentemente segundo o IBGE (2000),  é nas camadas de 

menor poder aquisitivo que se concentram os maiores números absolutos de 

população evangélica. O que por si só não pode ser apontado como causa do 

fenômeno. Vale também ressaltar que a população pentecostal aparece como a de 

menor quantidade de anos de estudo regular (vide tabela I), o que também não deve 

ser colocado como fator de causa para o crescimento desta religião, pelo menos não 

isoladamente.   

  

RELIGIÃO POR ANOS DE ESTUDO  

          
Religião 1991 2000 

Total 4,72 5,86 
                                       
7 Para esse trabalho denominou-se como evangélico todo  membro de confissões religiosas cristãs não 
católicas, cuja origem foram as missões de evangelização. 
8 Igreja Comunidade Discípulos de Jesus, Religião de Deus, Ministério Sal da Terra, Igreja Metodista 
Ortodoxa, Igreja Batista, Igreja de Nova Vida, Igreja Pentecostal União da Fé dos Últimos Dias, 
Comunidade Cristã Paz e Vida, Igreja Missionária Fogo no Altar, Igreja Evangélica Vida Plena, Igreja 
Universal do Reino de Deus e Assembléia de Deus. 
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Católica Apostólica 
Romana 

4,63 5,78 

Total de Evangélicos 4,68 5,83 
Evangélica de Missão 5,79 6,94 

Evangélica Pentecostal 4,00 5,34 
Outras Evangélicas 5,28 6,41 

Testemunha de Jeová 5,36 6,49 
Espírita 8,34 9,58 

Umbanda e Candomblé 6,25 7,19 
Outras Religiosidades 6,41 7,01 

Sem Religião 5,06 5,65 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2000. 

           

Embora as religiões evangélicas não possam ser consideradas um fenômeno 

urbano, é nele que elas encontram terreno mais fértil para sua difusão espacial, sendo 

essa uma de suas características de difusão espacial. Podemos afirmar sem medo de 

errar que é no seio das camadas menos favorecidas economicamente que essas 

denominações preferem atuar para sua expansão. Segundo o censo de 2000, 15,4% 

dos brasileiros são evangélicos, no meio urbano chegam a 16,4% e no meio rural não 

passa de 10%9 como mostra a tabela II. 

 

 

PARTICIPAÇÃO EVANGÉLICA NA POPULAÇÃO URBANA E RURAL 

    

População Total Urbana Rural 

Brasil 169.872.856 137.925.238 31.947.618 

Evangélicos 26.184.941 22.736.910 3.448.031 

                                                                         Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

          

Para fins de dar maior clareza dos termos utilizados nesse trabalho, não tendo 

este a preocupação de estender essa discussão, faz-se aqui uma delimitação dessa 

massa indefinida de população: os termos ‘classes menos favorecidas 

economicamente’, ‘classes pobres’, ‘classes populares’, ‘trabalhadores pobres’ para 

esse trabalho significam os segmentos mais pauperizados (maior parte da população 

brasileira) e explorados na sociedade, constituindo-se num subsetor da classe 

trabalhadora brasileira.  

                                       
9 IBGE. 
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Com respeito à distribuição espacial no tecido urbano vemos que os 

‘trabalhadores pobres’ se fixam nas áreas mais degradas ou de menor valor econômico 

para os produtores de espaço das cidades. E é nessas áreas que os evangélicos mais 

difundem sua crença e seu proselitismo. 

O descaso do poder público e a ausência do Estado têm propiciado, no local de 

moradia dessa população, a inserção e difusão de grupos religiosos portadores da 

doutrina evangélica. Estes oferecem uma cadeia de proteção em momentos das 

dificuldades enfrentadas por essas pessoas, tal como faziam os sindicatos anarquistas 

e socialistas no passado, com a diferença de agora prometerem algo mais para elas: 

uma vida com mais bonança e o paraíso após sua morte. 

O modo de atuação das igrejas evangélicas pode ser tratado de duas formas 

diferentes: uma no caso das igrejas tradicionais, onde há maior rigidez de sua estrutura 

organizacional e eclesiástica (batista e metodista) e outra de forma mais 

descentralizada e flexível como é o caso das pentecostais, embora estas em 

determinados momentos também possuam certa rigidez, mas não como as seculares. 

A rigidez de orientação se refere a uma linha com hierarquia bem definida onde 

a parte de baixo ou as bases são executores das orientações dadas pelas instâncias 

superiores. 

A flexibilidade, característica das igrejas pentecostais se dá até certo ponto pela 

espontaneidade que se da na expansão dessas denominações, atribuídas à sua 

atomização, como já foi tratado no capítulo anterior. Não existe, portanto, nessas 

igrejas, um clero profissional que centralize as decisões estratégicas de ocupação do 

espaço urbano. 

Outro fator que facilita muito a expansão dessas igrejas pelo espaço urbano é a 

ausência da necessidade de qualificação para ser dirigente de uma denominação, 

necessitando apenas de uma habilidade empírica de pregar o Evangelho. Não há 

formação acadêmica, e este fato ainda contribui de maneira efetiva para a reprodução 

das lideranças. 

Há uma real possibilidade de um membro da comunidade alcançar um posto de 

destaque na sua comunidade através da sua religião, coisa que seria impossível de 

acontecer caso este pertencesse a uma denominação religiosa de caráter secular. 
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A estrutura organizacional de uma igreja evangélica é composta por quatro 

instâncias hierárquicas10: organismo supralocal, templos-sedes, igrejas filiais, salões e 

pontos de pregação. A figura a seguir foi baseada no trabalho da professora Mônica 

Machado e ilustra muito bem essa estrutura.  

 

 

 

                                       
10 Essa estrutura pode mudar de acordo com o tamanho da denominação e seu número de fiéis, serve 
apenas como demonstração básica para um maior entendimento do leitor. 
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O BAIRRO DE CAMPO GRANDE NO CONTEXTO DO MUNICÍPIO 

 
Figura 1. Fonte: www.portalgeo.rio.rj.gov.br , em junho de 2006. 

 

 

Situa-se na periferia da cidade fazendo divisa com o Município de Nova Iguaçu, 

atraindo também parte dessa população da Baixada Fluminense. 

A Rua Artur Rios, que é o objeto desse trabalho localiza-se em Campo Grande e 

é uma das principais vias de entrada e saída do bairro na direção à Zona Norte, 

possuindo assim um grande fluxo de veículos transitando por todo o dia, inclusive nos 

fins de semana. O mapa abaixo mostra a localização da rua no contexto de Campo 

Grande. Ao lado direito a saída do bairro pela Avenida Santa Cruz e do lado esquerdo 

a principal Avenida de Campo Grande, Cesário de Melo. 

A rua é dividida em duas pistas por um rio retificado (Rio Cabuçu) e nela se 

encontra o único estádio de futebol do bairro11, sede do Campo Grande Futebol Clube. 

Foi uma rua de característica residencial, com casas baixas situadas em 

terrenos grandes12, que vem se alterando com algumas modificações que estão 

ocorrendo, das quais podemos citar a implementação de comércio (vide que é uma via 

de grande circulação) e da proliferação de igrejas evangélicas. 

 

                                       
11 Estádio Ítalo Del Cima 
12 Em médias os terrenos possuem uma metragem de 20x40 (800m²) 
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CONCLUSÃO 
 
 

Vimos durante todo esse trabalho o comportamento das igrejas evangélicas na 

Rua Artur Rios, podemos chegar à conclusão de que as segregações espaciais 

realmente existem, no sentido de que os membros das igrejas evangélicas se auto-

segregam em função dos costumes pregados pela religião. 

Eles não freqüentam certos locais ditos impuros e também não vêem com bons 

olhos a freqüência de certas pessoas no seu meio, a não ser que possam ser 

realmente convertidas à sua religião. 

Se auto-segregam também na maneira de se comportar no meio social, fazendo 

sempre questão de ser exemplo para o “outro” que não seja da mesmo confissão 

religiosa, gerando às vezes certos desapontamentos nas pessoas.  

Como parte dos objetivos desse trabalho, foi verificada também a pequena 

alteração no trânsito da Rua Artur Rios nos horários de chegada e saída dos fiéis dos 

cultos,porém nada que mereça grande atenção. O aumento é insignificante; até porque 

algumas igrejas adquiriram terrenos ao lado dos templos para servirem de 

estacionamento para os fiéis.  

Com relação à rua propriamente dita foram detectadas através das entrevistas 

com a vizinhança dos templos uma questão em que não há consenso. Uma parte dos 

moradores da rua sustenta que os assaltos à residências diminuiu após a chegada dos 

pentecostais, uma vez que a rua não fica mais tão deserta à noite. 

Em contrapartida outra parte diz que a violência aumentou, pois com a chegada 

dos evangélicos, a presença de carros novos estacionados nas ruas virou um chamariz 

de assaltantes e ladrões. 

Mas com certeza um fato que não pode deixar de ser citado, e todos os 

moradores concordam, é que houve (e ainda está havendo) uma grande valorização 

imobiliária naquela área, visto que os terrenos da rua possuem grandes dimensões13, 

que servem como uma luva para serem transformados em igrejas. 

Com relação às estratégias de ocupação espacial ficou claro que todas possuem 

uma, com maior ou menor capacidade para executá-la, porém nem todas assumem 

isso de maneira clara e objetiva. Aparentemente ficam com certo receio de afirmar uma 

coisa que não podem cumprir imediatamente. 

                                       
13 Normalmente são terrenos de 20mX60m. 
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Com esses comentários encerro meu trabalho esperando ter colaborado para 

um maior esclarecimento do assunto e aumentar a dimensão da Geografia Cultural 

como mais uma forma de expressão e  entendimento/explicação de nossa sociedade.  
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