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Resumo

Este  subprojeto  de  pesquisa  teve  por  objetivo
compreender a geografia das religiões afro-brasileiras no
espaço  urbano  da  cidade  de  Ponta  Grossa,  Paraná.
Assim, em um primeiro momento tratamos de forma geral
dos  resultados  quantitativos  desta  pesquisa,  para  em
seguida  realizar  uma  análise  qualitativa  da  fala  das
pessoas que foram entrevistadas. 

Introdução 

O Censo Demográfico IBGE 2010 apontou para um total
de 407.332 pessoas que neste censo se autointitulavam
umbandistas, aumento de 2,49% em relação ao ano de
2000.  O  Censo  Demográfico  IBGE  2010  também
apontou um total de 167.363 candomblecistas. Além de
um  funcionamento  geográfico  material,  que  seria  a
espacialidade “institucional”,  as religiões afro-brasileiras
possuem outras  espacialidades,  como  a  espacialidade
prática e a narrativa (SAHR e GODOY, 2009).  Mesmo
que a Geografia brasileira demonstre pequeno interesse
por esta temática, coloca-se como de grande importância
a  compreensão  dos  fenômenos  religiosos  não
hegemônicos,  pois  é  também a  partir  destas  práticas
religiosas  que  as  pessoas  compreendem  o
transcendente, vivendo e fazendo a vida caminhar. 

Material e Métodos

Para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa,  aplicamos  6
questionários  a  lideranças  dos  centros  afro-brasileiros
localizados na cidade de Ponta Grossa, Paraná, a partir
dos  seguintes  eixos:  Informações  Gerais;  Lógica  de
funcionamento do centro;  Informações Filhos/Filhas  de
Santo;  Informações  Visitantes.  Também  realizamos
entrevistas  semiestruturadas  com  4  destas  pessoas,
através  de um roteiro  de entrevista  constituído por  14
perguntas  organizadas  nos  eixos  “Sobre  a  Pessoa
Entrevistada”,  “Sobre  o  funcionamento  dos  centros”,
“Sobre  as  características  sociais  e  econômicas  das
localizações  dos  centros  de  religião  afro-brasileira
localizados na cidade de Ponta Grossa, Paraná”.

Resultados e Discussão. 

Analisando os dados dos questionários realizados com
os responsáveis pelos centros de religião,  se constata
que a idade dos mesmos era entre 27 a 62 anos, metade
dos entrevistados possuía em média 16 anos de estudos,

os outros apenas entre  8 e  11 anos,  com uma renda
variando entre 1 salário mínimo até 4 salários mínimos,
renda  essa  relacionada  a  ocupação  profissional
individual  de  cada  um,  como:  alimentação,  analista
administrativo, motorista e analista de recursos humanos.
Devido  o  limite  para  o  presente  texto,  tratamos  das
características  gerais  destas  religiões  afro-brasileiras  e
das  respostas  referentes  a  3  perguntas  do  roteiro  de
entrevista,  que  diziam respeito  ao  relacionamento  dos
respectivos centros com os seus entornos. Com isso as
respostas dizem que a relação dos vizinhos com o centro
religioso ocorre de maneira não conflituosa, respeitosa e
amigável  em  alguns  casos,  participativa  em  poucos
momentos, apenas um dos centros sofreu com invasões
criminosas, pois se localizava até então em uma região
bem pobre e vulnerável de Ponta Grossa-PR, os outros
centros  se  localizam  em  áreas  periféricas  da  cidade
também mas possuem uma vizinhança de classe média,
com a presença de comércio e equipamentos públicos.
Por fim, o centro religioso procura se relacionar com o
entorno  de  maneira  também  amigável,  respeitando
horários limites para a realização de suas atividades e
oferecendo ajuda social a famílias carentes da região.

Conclusão ou Conclusões

A geografia  das  religiões  afro-brasileiras  da cidade de
Ponta  Grossa-PR  ocorre  nas  periferias,  e  alcança
pessoas necessitadas socialmente assim como pessoas
privilegiadas, sendo o centro religioso um espaço que se
evidencia ao olhar da vizinhança e no bairro por ser um
espaço  de  auxílio  e  peculiaridade,  peculiaridade  essa
que existe pela marginalização e ainda intolerância que
essa religiosidade sofre.
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