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RESUMO 

 

A presente pesquisa traz uma análise etnográfica sobre o conflito gerado pelo cercamento 

dos arredores da Igreja de São Benedito em Campos dos Goytacazes. A decisão da Igreja 

em construir o cercamento em seu entorno foi vista como um ato de exclusão social por 

parte de alguns devido ao local ser um ponto fixo de moradores de rua da região que 

fazem o uso permanente deste espaço. Utilizando os métodos de etnografia digital e 

documental, juntamente a visitas esporádicas ao campo e a coleta de uma entrevista, trago 

uma análise sobre os espaços utilizando os conceitos de casa e rua de DaMatta e sagrado 

e profano do Durkheim e Eliade, buscamos compreender a situação e contribuir para a 

história e memória local da cidade de Campos dos Goytacazes. Este conflito se dá por 

uma disputa de espaços bastante complexa da qual os moradores de rua estão sempre à 

mercê da exclusão social.   

 

Palavras-chave: Cercamento; Igreja de São Benedito; Espaço; Campos dos Goytacazes; 

Moradores de rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present reasearch brings a ethnographic analysis about a conflict generated by fenced 

from the surroundings of São Benedito’s Church in Campos dos Goytacazes. The 

Church’s decision in building a fenced in your surroundings was seen as a social 

exclusion by someone else due to the place be a homeless fixed point from region that 

makes permanent use of the place. Using digital and documentary ethnography methods, 

along with sporadic visits and a collect of an interview, I bring an analysis about spaces 

using the concepts of home and road of DaMatta and sacred and profane of Durkheim 

and Eliade, we seek to undertand the situation and contribuite to the local history and 

memory from the Campos dos Goytacazes city. This conflict gives up for a very complex 

spaces’ dispute where the homeless are always at the mercy of social exclusion.  

 

Keywords: Fenced; São Benedito’s Church; Space; Campos dos Goytacazes; Homeless. 
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Introdução 

 

No dia 03 de setembro de 2020, através de uma publicação numa rede social da 

Igreja de São Benedito em Campos dos Goytacazes, se inicia uma campanha de 

arrecadação de fundos para a construção e instalação de uma cerca em torno dos arredores 

da Igreja.  

Iniciada a construção do cercamento, em janeiro de 2021, alguns grupos da 

comunidade campista se opôs a construção da obra alegando que o cercamento dos 

espaços em torno da Paróquia seria um ato de exclusão por parte da Igreja para com os 

moradores de rua que vivem naquele local.  

Assim, a pesquisa traz como objeto o cercamento dos espaços em torno da 

Paróquia de São Benedito em Campos dos Goytacazes, buscando compreender o conflito 

através da etnografia virtual, documental, observação participante e a coleta de uma 

entrevista. Devido ao contexto de pandemia de Covid-19 em que se deu a pesquisa, boa 

parte do material coletado veio do campo virtual, causando algumas limitações para se 

aproximar de todos os indivíduos envolvidos na situação.  

A pesquisa pretende refletir sobre o conflito através dos métodos etnográficos e 

discussões teóricas sobre os espaços como público e privado, sagrado e profano 

(DURKHEIM, 1996; ELIADE; 1992) e a casa e a rua (DAMATTA, 1997). Visando 

contribuir para a história e memória local da cidade de Campos dos Goytacazes.  

No primeiro capítulo observamos os espaços da localidade do conflito 

descrevendo a região, contextualizando seu local de inserção, trazendo a história da Igreja 

de São Benedito e a devoção ao santo Benedito. No segundo capítulo o enfoque centra na 

etnografia virtual, onde a internet é vista como um produto da cultura por ser utilizada 

pelos indivíduos por diversas formas e apropriações fazendo dela um artefato com 

significados culturais diversos (POLIVANOV, 2013. p. 63). O grande desafio deste 

método é tentar compreender as gramáticas e linguagens que são específicas e próprias 

no meio virtual como o uso de emojis e imagens durante discussões nas mídias sociais. 

Nesta pesquisa utilizamos o modo “distante” para etnografar o campo virtual, onde a 

coleta de dados como textos, imagens e emojis, foram feitas sem interferir no ambiente 

(POLINOV,2013. P. 65). Também analisamos os registros escritos como a nota oficial 

da Igreja sobre o cercamento das laterais e o abaixo-assinado feito contra a construção da 
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obra, onde observamos, nestes documentos, não só o que eles dizem, mas também o que 

fazem ou permitem fazer (LOWENKRON; FERREIRA, 2020. p. 8). Ainda neste capítulo 

tentamos compreender quem seriam essas pessoas que se manifestaram contra o 

cercamento. Por sua vez, o terceiro e último capítulo é referente a minha inserção ao 

campo presencial e a coleta de entrevista, juntamente a uma discussão teórica sobre os 

espaços em busca de compreender melhor o conflito gerado.  

 

1. A Igreja de São Benedito: os espaços, as histórias e o Santo  

 

A Igreja de São Benedito se tornou alvo de um conflito social na cidade de 

Campos dos Goytacazes, no começo do ano de 2021, após iniciar uma obra de cercamento 

dos espaços em seu entorno. Estes espaços laterais da Igreja são, frequentemente, usados 

por moradores de rua fixos no local. Um abaixo-assinado passou a circular nas redes 

sociais pedindo a interrupção da obra que foi classificada como "muro", acusando a 

construção do cercamento como um ato de exclusão social por parte da Igreja.  

A Igreja Católica, junto a suas irmandades1, tinha um importante papel nas 

políticas públicas do País. Dentre as funções podemos citar:  ajuda aos necessitados, 

assistência aos doentes, proteção contra o abandono e os maus-tratos com senhores, 

compra de cartas de alforrias, pensão a viúvas e aos órfãos e ajuda com enterros (SILVA; 

CÉZAR, 2014. p. 422). Registros de nascimento e óbitos também eram tarefas da Igreja 

até a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, e a segunda Constituição, 

em 24 de fevereiro de 1891, em que houve a ruptura do Estado com a Igreja, e as funções 

passam a ser do Governo (GIUMBELLI, 2008. p. 82); (SILVA; CÉZAR, 2014. p. 423). 

O conflito sobre o cercamento se inicia sob a perspectiva ética e moral, onde a 

Igreja de São Benedito como personalidade jurídica reivindica seus espaços como de 

cunho privado através do cercamento, enquanto pessoas que se manifestaram contra vê o 

espaço da Igreja como um refúgio para os moradores de rua devido às práticas e teorias 

da religião cristã que prega o amor ao próximo e a caridade como valores principais.  

Primeiramente, vamos pensar estes espaços sob a perspectiva de “casa” e “rua” 

de DaMatta (1997), onde a casa é vista como um espaço familiar, de aconchego, repouso, 

calmaria, amor e carinho. Por sua vez, a rua é analisada como um espaço de 

                                                           
1 Organizações religiosas caracterizadas pela participação de leigos no catolicismo promovendo a devoção 

(QUINTÃO, 2002.p. 25) de seus respectivos santos.  
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individualismo, malandragem, luta, fluidez e movimentações constantes. Portanto, em 

uma analogia, podemos assim definir o espaço da casa como “sagrado” e o espaço da rua 

como “profano”.  Nesta lógica, a Igreja vê seus espaços como sua casa, sendo sua família 

os seus fiéis que devem ser “protegidos” do espaço profano da rua através do cercamento.  

Na visão religiosa a Igreja é a casa de Deus, e no cristianismo Deus é o pai de 

todo, então por essa por essa lógica as pessoas que se manifestaram contra veem a Igreja 

como uma “casa” para todos, independente de seus “inquilinos” serem fiéis ou não que 

profanem o seu espaço sagrado. Iniciamos aqui uma problemática que tentaremos 

compreender no texto em diante.  

 

1.1 Análise etnográfica sobre o espaço: 

 

A Paróquia de São Benedito, em Campos dos Goytacazes, se encontra no bairro 

central da cidade, posicionada em frente à praça Dr. Nilo Peçanha, popularmente 

conhecida na região como “Jardim São Benedito”, como afirma Souza: 

 

O nome official dessa praça era - <<Municipal>>, - porém ao começar a ser 

construida em 1865 a egreja de S. Benedicto, o povo começou a dar-lhe o nome 

do Santo siciliano, por uma forte manifestação de sentimento religioso, 

designação essa que, por vezes, se encontra até nas actas da Camara, e no povo 

perdura até agora, e perdurará sempre (SOUZA, 2014. p. 164). 

 

 O mapa abaixo descreve o espaço em que se localiza a Igreja de São Benedito em 

frente a praça Nilo Peçanha (Jardim São Benedito). A rua que separa o espaço da Igreja 

do Jardim São Benedito é a Conselheiro Otaviano. O quadrado laranja sinaliza a 

Academia Campista de Letras, dentro do Jardim São Benedito. O quadrado rosa sinaliza 

o Mosteiro da Santa Face e do Puríssimo e Doloso Coração de Maria. O grande espaço 

verde em volta da Igreja de São Benedito é onde está sendo construído o cercamento. Os 

moradores de rua costumam se concentrar no espaço lateral esquerdo da Paróquia:  
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Figura 1: Lariane Brandão - Mapa do local, 2021. 

 

O Jardim São Benedito é um ponto referencial de espaços coletivos na cidade, 

sendo esta praça um espaço cercado por grades e portões. Dentro deste espaço, há 

quiosques de alimentação, parque infantil, quadra esportiva e uma academia de 

musculação gratuita. Em uma pesquisa2 realizada por estudantes de graduação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) no polo de Campos dos Goytacazes, em 2016, 

Werneck et al, identificaram os frequentadores do jardim como sendo, em sua maioria 

crianças, jovens e adultos, onde parte desse grupo frequenta, diariamente, o local e o outro 

de forma esporádica. As atividades praticadas por esses usuários foram identificadas em 

15 categorias, sendo elas: “Lazer, Comércio, Ócio, Musculação, Capoeira, Descanso, 

Sociabilidade, Basquete, Futebol, Futevôlei, Treinamento de Socorro (A.P.H), 

Patrulhamento, Corrida/Caminhada e Zumba” (WERNECK et al, 2018). No centro do 

Jardim São Benedito se encontra a Academia Campista de Letras, onde antes funcionava 

a escola Wenceslau Braz segundo Souza (2014).  

Na rua, entre o Jardim e a Igreja, há uma área de estacionamento público que conta 

com a presença de flanelinhas no local. As ruas em torno deste local são endereços de 

cursos de idiomas, restaurantes de alto custo, clínica médica, prédios comerciais e 

residenciais, dentre outros que tornam o local valorizado no quesito imobiliário e urbano.  

                                                           
2 A Expressão geossimbólica do Jardim São Benedito – Campos dos Goytacazes/RJ: um olhar sobre as 

microterritorialidades de uma praça. Disponível em: http://semanadageografiauffcampos.sites.uff.br/wp-

content/uploads/sites/473/2019/03/A-EXPRESS%C3%83O-GEOSSIMB%C3%93LICA-DO-JARDIM-

S%C3%83O-BENEDITO.pdf.  

http://semanadageografiauffcampos.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/473/2019/03/A-EXPRESS%C3%83O-GEOSSIMB%C3%93LICA-DO-JARDIM-S%C3%83O-BENEDITO.pdf
http://semanadageografiauffcampos.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/473/2019/03/A-EXPRESS%C3%83O-GEOSSIMB%C3%93LICA-DO-JARDIM-S%C3%83O-BENEDITO.pdf
http://semanadageografiauffcampos.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/473/2019/03/A-EXPRESS%C3%83O-GEOSSIMB%C3%93LICA-DO-JARDIM-S%C3%83O-BENEDITO.pdf
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Uma cena comum para quem passa por essa região, especialmente no horário do 

almoço, é o aglomerado de pessoas que ficam na porta de uma casa verde, na rua ao lado 

do Jardim São Benedito. Esta espaço é o Mosteiro da Santa Face e do Puríssimo e 

Doloroso Coração de Maria, que segundo o jornalista Aluysio Abreu Barbosa, em sua 

coluna no site de notícias regional Folha13, as freiras distribuem diariamente três refeições 

gratuitas à população carente a mais de quarenta anos. Nesta notícia, o jornalista traz um 

pedido de doações de alimentos como: café, pão, feijão, carne moída, frango, biscoito, 

suco concentrado e produtos de higiene pessoal para as freiras continuarem o trabalho de 

doações.  Além de alguns sites de notícias, na coluna de reportagem não há mais 

informações sobre o histórico do espaço, sobre as freiras e suas ações. A doação dessas 

refeições, por parte das freiras, pode ser considerado um dos fatores para a presença de 

pessoas em condição de rua permanecerem no local.  

 

 

1.2 História da Igreja e o santo negro  

 

No documento intitulado Nossa História (anexo 1), obtido através da secretaria da 

Igreja de São Benedito, há um texto sobre a história do local assinado pelo Prior da Igreja 

Alberto R. Fioravanti. A escrita relata que a irmandade de São Benedito decidiu comprar 

um terreno para a construção de um espaço próprio. O local escolhido pertencia a Câmara 

Municipal de Campos dos Goytacazes e possuía um valor simbólico importante para a 

irmandade devido ao fato de a área já ter sido espaço de julgamento e enforcamento de 

escravos: 

 

Assim, com empenho procurou encontrar um terreno adequado que permitisse 

a construção de um Templo de grande dimensão e depois de muita busca, os 

irmãos encontraram um terreno que estava de acordo com seus anseios e que 

era de propriedade da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, e estava 

numa área vinculada com o sofrimento da raça negra, e por isso de valor muito 

mais significativo para a Irmandade. Na realidade aquela área ainda estava se 

instalada uma das duas forças existentes em Campos, e onde eram enforcados 

os escravos julgados culpados (FIORAVANTI, s/d). 

 

 

                                                           
3 Disponível em: https://opinioes.folha1.com.br/2020/04/13/irmas-do-jardim-sao-benedito-pedem-

doacoes-ao-semelhante-com-fome-de-pao/. Acesso em: 09/05/2021. 

https://opinioes.folha1.com.br/2020/04/13/irmas-do-jardim-sao-benedito-pedem-doacoes-ao-semelhante-com-fome-de-pao/
https://opinioes.folha1.com.br/2020/04/13/irmas-do-jardim-sao-benedito-pedem-doacoes-ao-semelhante-com-fome-de-pao/
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Não fica claro exatamente quais seriam estas “duas forças” existentes na cidade 

citado por ele, no entanto Souza afirma que o local foi usado para o enforcamento de 

escravos, em 1873, ano em que a Igreja ainda se encontrava em construção.  

Também consta que o requerimento de compra do terreno foi realizado e aprovado 

no dia 15 de março de 1865, e neste mesmo ano, no dia 22 de outubro, foi colocado uma 

pedra comemorativa para o início da construção. Em 24 de dezembro de 1875 o local foi 

inaugurado, apesar das obras não estarem totalmente concluídas. Neste dia, a imagem de 

São Benedito foi deslocada da igreja de Nossa Senhora do Rosário para a nova igreja. Em 

1926 a igreja passa a ser considerada Paróquia, mas apenas dois anos depois houve sua 

instalação como matriz, em 1928. Devido a um deterioramento na parte interna de sua 

estrutura, em 1940, a igreja foi fechada até 1947, mas somente em 1953 ela é reinaugurada 

e aberta novamente.  

Parte destes eventos descritos no documento também é descrito por Maria Silva 

em seu livro intitulado: Irmandades dos Homens Pretos: Sentidos de Proteção e 

Participação do Negro na Sociedade Campista (1790-1890). A autora cita que o objetivo 

da irmandade para a construção da igreja era em busca de um espaço religioso próprio, 

pois naquele período os negros não podiam entrar nas igrejas enquanto os brancos 

estavam presentes.  

A finalidade da irmandade de São Benedito era proporcionar aos irmãos 

congregados um enterro cristão, e anualmente promover festas, quermesses, 

novenas, ladainhas, sortear entre os irmãos escravos a alforria. Ainda, 

conforme o relato do Prior, só era permitido ao negro entrar na igreja se não 

estivesse nenhum branco ali presente. (SILVA, 2021. p. 702)  

 

 Silva define as Irmandades religiosas, assim como as Ordens Terceiras como 

parte das Confrarias Religiosas, sendo estas associações que se caracterizam pela 

participação de leigos na devoção a um santo protetor, representado em seu estandarte e 

imagem, a partir da construção de uma capela ou igreja, divulgando o culto católico e 

estimulando o devocionismo (SILVA, 2021. p. 23).  

Segundo consta no documento do anexo 1, a origem da devoção a São Benedito, 

em Campos dos Goytacazes, se deu por volta de 1675 a 1678, mas apenas em 1857 foi 

elaborado o primeiro compromisso da Irmandade de São Benedito, após a beatificação 

do santo pelo Papa Bento XIV. Monique Augras também afirma que a devoção a São 

Benedito no Brasil começou muito antes da sua santificação ser oficializada pela igreja 

católica, sendo ele um poderoso auxiliar na conversão dos africanos (AUGRAS, 2005, 

p.58). São Benedito foi beatificado em 1743 pelo Papa Clemente XIII e canonizado em 

24 de maio de 1807 pelo Papa Pio VII (AUGRAS, 2005; SILVA, 2021). 
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Segundo as autoras Monique Augras (2005) e Maria Silva (2021), Benedito 

nasceu em 1526 na Sicília, Itália, e faleceu em 1589, em Palermo. Filho de escravos 

etíopes, Silva afirma que Benedito nunca se tornou escravo, pois seus pais foram libertos 

por seus senhores que afirmaram que o único filho do casal nasceria livre, enquanto 

Augras alega que Benedito foi escravo até os seus 18 anos. Ambas confirmam que 

Benedito viveu em um convento franciscano exercendo a função de cozinheiro. Augras 

diz que Benedito é eleito diretor dos noviços e, tempos depois, guardião do convento, 

cargos conquistados por suas virtudes. Embora diga a tradição que Benedito não se sentia 

digno de tanta honra e, terminado o tempo de seu cargo, voltou a ser cozinheiro, deixando 

Benedito muito feliz, o fazendo “reencontrar com a vida obscura e oculta, objeto de todos 

os seus desejos” (AUGRAS, 2005, p.57). 

A figura de Benedito é sempre ligada a humildade, simplicidade e a caridade.  

Augras conta que Benedito dava seu salário aos pobres quando trabalhava no campo e 

Silva que ele nunca negava pão aqueles que batiam na porta do convento. O Pároco da 

Igreja São Bendito, em entrevista, disse que a humildade de São Benedito se igualava a 

de São Francisco, que mesmo sendo uma pessoa sem instrução, São Benedito foi eleito 

como uma espécie de “Prior” do convento franciscano onde morava.  

Segundo o Padre, devido ao fato de São Benedito ser cozinheiro fazia com que ele 

tivesse “uma relação muito próxima com o serviço caritativo”, pois ele cuidava não 

somente da comunidade e dos pobres. Portanto, a Igreja se espelhou muito na imagem do 

Santo de simplicidade e humildade, imagem esta que o tornou um dos Santos mais 

populares da Igreja Católica, como destaca abaixo: 

 

No entanto, ainda a humildade dele, a simplicidade dele muito se igualava ao 

próprio São Francisco. Ele mesmo ali sem muita, é, não vou dizer capacidade 

mas não tão devotado a vida acadêmica, ele foi eleito né, ali o, é, o prior por 

assim dizer né, fugiu a palavra no momento aqui, é, dos franciscanos na sua 

casa, ele foi de fato ali né como que o abade né do seu convento, e de fato ali 

ele cuidava não somente da comunidade, dos pobres, ele né, que era cozinheiro 

né, ele teve de fato uma relação próxima com o serviço caritativo. E a Igreja, 

né, lógico se espelhou muito nessa realidade popular dele, dessa simplicidade, 

humildade, tanto que os inúmeros santos existentes na Igreja católica, é um dos 

mais populares também é São Benedito. (Padre Pároco - Entrevista em 

17/06/2021). 

 

O milagre das flores de São Benedito tem duas versões: na primeira Silva descreve 

que Benedito, ao pegar pães para dar aos escravos, foi apanhado por seu supervisor e 

questionado sobre o que levava na cesta. Ele o disse ser flores e, milagrosamente, os pães 

se transformaram em flores. A segunda versão é trazida por Augras:  Benedito recolhia 

os lixos dos dormitórios do convento quando encontrou o Vice-rei da Sicília que quis ver 
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o que ele levava na aba e ao abrir tinha flores, aludindo a metáfora de que até o lixo torna-

se rosas aos olhos de Deus. 

São Benedito também é conhecido como “padrinho-carregador”, lenda descrita 

por Augras em um relato contando a história de que São Benedito foi padrinho de Jesus 

Cristo: 

Na apresentação de antigamente, quando era um rapaz, um senhor que ia 

batizar, escolhia aquele senhor de idade que era de cor escura pra pegar aquele 

menino pra apresentar (...) tinha o padrinho, e tinha o padrinho-carregador. 

Assim foi São Benedito. São João foi quem batizou e São Benedito foi quem 

carregou (AUGRAS, 2005, p. 59) 

(...) 

No tempo mítico, a cronologia relatada pelos Evangelhos desaparece, para 

fazer do padroeiro uma personagem ainda mais antiga que Jesus... Pode se 

notar, no entanto, que, apesar da aparente valorização, a função humilde 

permanece, pois benedito é definido como sendo padrinho-carregador. Mais 

ainda: em todas as imagens a que tivemos acesso desde o início da pesquisa, 

pudemos observar que o menino está sempre deitado, ou sentado, em um pano 

branco, e que jamais, por conseguinte, é tocado pelas mãos pretas de seu 

“padrinho” (AUGRAS, 2005, p.60). 

 

 

Podendo ser esta a origem da representação mais comum de imagem do santo 

onde se observa um “frade negro levando nos braços uma criança branca deitada em um 

pano” (AUGRAS, 2005, p. 60). É esta mesma representação do Santo que se encontra no 

altar da paróquia campista.  

 

Figura 2: Imagem de São Benedito no altar da Paróquia. Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 
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2. O cercamento e o conflito: descrições e análises metodológicas no campo virtual  

 

Intercalando os métodos de etnografia em documentos e etnografia virtual, 

analisaremos neste capítulo as postagens referentes ao cercamento pelas redes sociais da 

Igreja de São Benedito e o abaixo-assinado virtual anônimo pedindo a interrupção da 

construção da cerca ao redor da Paróquia.  

O campo virtual possui características próprias, os dados coletados para análise e 

observação são “textos escritos, emoticons, imagens e links publicados pelos usuários por 

exemplo” (POLIVANOV, 2013, p. 65), sendo estas gramáticas e linguagens particulares 

dos meios virtuais que não podem ser ignorados (SÁ, 2005; POLIVANOV, 2013).  

Os documentos sendo definidos como registros escritos, como o abaixo-assinado 

e as notas textuais postadas pela Igreja, também são encontrados no campo virtual, dos 

quais a análise consiste na observação do texto em si onde o pesquisador busca dialogar 

e “considerar a agência daqueles que não são imediatamente identificados como sujeitos 

na pesquisa”, sendo eles as pessoas documentadas e os próprios registros textuais 

(LOWENKRON; FERREIRA, 2020. P. 20).  

 

2.1. Analisando o abaixo-assinado 

 

No final do mês de janeiro de 2021, começou a circular no Facebook um abaixo-

assinado virtual contra o cercamento em torno da Igreja. A petição foi criada no site 

Avaaz, que é uma página eletrônica exclusiva para criação de abaixo-assinados virtuais. 

Sob o título de “Menos muros, mais pontes Contra a construção do muro em torno da 

Igreja de São Benedito”4, o abaixo-assinado criado que trazia o nome de Juliana R., foi 

destinado para Dom Roberto Ferrería Paz, bispo da diocese de Campos, pedindo a 

interseção do bispo, junto a Matriz São Benedito, para a interrupção da construção do 

“muro” em torno da Igreja. Segundo o texto da petição, os moradores de rua devem ser 

                                                           
4 Link: 
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/d_roberto_francisco_ferreria_paz_menos_muros_m
ais_pontes_contra_a_construcao_do_muro_em_torno_da_igreja_sao_benedito/?zDaHybb&fbclid=IwA
R2GQncx6W2Cc5qaqv2eqtzs0HJr5eeMBzhSSppLCL5XaX_W-wKEnToBPnA  

https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/d_roberto_francisco_ferreria_paz_menos_muros_mais_pontes_contra_a_construcao_do_muro_em_torno_da_igreja_sao_benedito/?zDaHybb&fbclid=IwAR2GQncx6W2Cc5qaqv2eqtzs0HJr5eeMBzhSSppLCL5XaX_W-wKEnToBPnA
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/d_roberto_francisco_ferreria_paz_menos_muros_mais_pontes_contra_a_construcao_do_muro_em_torno_da_igreja_sao_benedito/?zDaHybb&fbclid=IwAR2GQncx6W2Cc5qaqv2eqtzs0HJr5eeMBzhSSppLCL5XaX_W-wKEnToBPnA
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/d_roberto_francisco_ferreria_paz_menos_muros_mais_pontes_contra_a_construcao_do_muro_em_torno_da_igreja_sao_benedito/?zDaHybb&fbclid=IwAR2GQncx6W2Cc5qaqv2eqtzs0HJr5eeMBzhSSppLCL5XaX_W-wKEnToBPnA
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“acolhidos, respeitados, amados” e não “expulsos e banidos”, definindo a obra como um 

ato de “extremo desamor e preconceito”.  

A petição postada no dia 18/01/2021 e atualizada no dia 21/01/2021, afirma que 

o problema de segurança pública no local não tem relação com os moradores de rua ali 

presentes, e mesmo que eles fizessem parte de tal problema não seria correto a Igreja 

tratá-los como “um problema do corpo eclesial, mas sim como o próprio corpo eclesial 

onde Deus escolheu fazer morada e ser visto”. Em seguida, cita o versículo bíblico Mateus 

25:44 em que Jesus diz “Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus 

pequeninos irmãos, a mim o fizestes”, afirmando em sequência a crença de que o ato de 

“expulsar” os “irmãos” em situação de rua dos jardins da Igreja, seria como “expulsar o 

próprio Cristo” dali. O texto continua dizendo que a Igreja acolhendo os moradores de 

rua com projetos sociais, alimentação e empatia estaria acolhendo Jesus também. 

Nos últimos parágrafos da petição virtual, a frase “Quem chama Deus de Pai não 

escolhe irmão!”, chama a atenção, pois soa como uma provocação a Igreja e suas crenças. 

Em seguida, continuam com pedido também em nome do padroeiro, pois São Benedito 

“assim como a maior parte” dos moradores de rua ao lado da Paróquia, “era negro, 

descendente de pessoas escravizadas e vivia pelas ruas servindo a Deus”. O texto se 

encerra com o pedido:  seguir o “conselho do Papa Francisco” onde este diz em “construir 

menos muros e mais pontes”.  

Até a finalização deste trabalho a petição apresentava 584 assinaturas, aparecendo 

apenas com o primeiro nome e uma inicial de sobrenome dos dois últimos assinantes 

realizados a mais de um mês atrás.   

 

2.2. Observando as redes sociais da Igreja 

 

Em virtude da pandemia mundial provocada pelo vírus SARS-CoV (Covid-19), 

por questão de saúde pública, o Estado declarou quarentena5, ficando suspensas 

                                                           
5 A publicação do Decreto de n. 46.966 de 11 de março de 2020 dispôs sobre as medidas que poderiam ser 

adotadas no âmbito da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, dentre elas, o isolamento e a 

quarentena para enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. Fonte: 13/3/2020 PI130320-R-01___24 (pge.rj.gov.br). Disponível em 19/09/21. Por sua vez, 

o Decreto nº 46.973 de 16  de março de 2020 já surge estabelecendo medidas temporárias de prevenção ao 

contágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do 

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTAyMTk%2C
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aglomerações em locais públicos e privados, inclusive nas igrejas. Sem a presença dos 

fiéis as redes sociais passaram a ser uma grande aliada da Igreja para manter seus ritos e 

contato com os fiéis.  

A Igreja de São Benedito já possuía páginas oficiais nas redes Facebook e 

Instagram antes da pandemia surgir, mas para se adaptar melhor a nova realidade social, 

viram a necessidade de criar um canal na plataforma do Youtube para a transmissão das 

missas, rezas de terços e catequese. Segundo o Padre:  

Com a orientação para permanecer em casa né, a população, os fiéis de modo 

particular, nós começamos a transmissão pelo face, só que não tava muito boa 

a transmissão, então depois nós migramos para o Youtube, criamos o canal do 

Youtube pra que a gente pudesse facilitar a participação, melhorar um pouco a 

qualidade né, das transmissões da santa missa, até onde por meio do decreto 

do bispo, que está a valer até hoje né, os fiéis que impossibilitados, não podem 

vir a Igreja, que participando em casa pela televisão, pelo computador, pelo 

celular né, estaria cumprindo seu compromisso na fé neste momento, só que 

esta orientação ela é temporária né, até que de fato exista aqui a necessidade. 

(Padre Pároco – Entrevista em 17/06/2021). 

 

Através de publicações nas redes sociais, Instagram e Facebook, a Igreja de São 

Benedito iniciou uma campanha de arrecadação de dinheiro para a construção do 

cercamento ao redor dos espaços laterais da igreja categorizados como “praças” e em 

outras ocasiões classificado como “jardins”. As postagens sobre a campanha passaram a 

ser publicadas no início do mês de setembro de 2020 no Instagram, sendo estas primeiras 

postagens contendo apenas a conta bancária para a doação. Posteriormente, as outras 

postagens de arrecadação são através da venda de refeições, rifas e QR Codes em 

transmissões no Youtube. 

No dia 25/09/20206, foi realizada a primeira transmissão com QR Code para a 

arrecadação de fundos em prol da construção do cercamento no Youtube. Esta transmissão 

foi intitulada de “Live solidária”, com a presença do Padre Pároco e do Padre Vigário 

juntamente com dois músicos católicos da região, sendo um deles membro da Igreja de 

São Benedito.  

Durante a live de cunho musical, fazia pausas para a fala de versículos bíblicos e 

pedidos para doação. O QR Code contendo o código para uma conta bancária digital da 

Igreja aparecia diversas vezes durante a transmissão. Números de telefone e dados de uma 

                                                           
novo coronavírus, COVID-19, reconhecendo a situação de emergência no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro. Fonte: 17/3/2020 PI170320-SN___1 (pge.rj.gov.br) disponível em 19/09/21. 
6 Link: https://www.youtube.com/watch?v=8EIKSiHz06g&t=1018s  

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTAyMjI%2C
https://www.youtube.com/watch?v=8EIKSiHz06g&t=1018s
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outra conta bancária também apareciam de forma esporádica e faladas durante as pausas 

entre as canções religiosas.  

A apresentadora, coordenadora da Pastoral de Comunicação (PASCOM) da 

Igreja, e o Padre Pároco, quando apareciam, falavam que não importava o valor da 

doação. O valor poderia ser de cinco ou dez centavos. Nestes intervalos, entre as canções, 

além do pedido de doação, houve a reza Invocação do Espírito Santo, e foram lidos os 

versículos bíblicos de Provérbios 3:27-28 e Marcos 12:41-44, sendo este último sobre a 

pobre viúva que deu tudo que tinha para Jesus, dando a abertura para uma reflexão do 

Padre para incentivar os fiéis telespectadores da live a doar. O Pároco Padre Pároco em 

determinado momento da live narrou:  

E a nossa intenção com o cercamento das duas praças aqui, é exatamente isso, 

favorecer a comunidade com um ambiente sadio, salutar, familiar, respeitoso, 

para que se possa viver não somente a fé que é o encontro com Deus, nosso 

senhor, mas também encontrar-se com o homem, né, no serviço, na alegria, no 

bem viver[...] (Padre Pároco, 2020) 

 

Os comentários dos fiéis e espectadores durante a live variavam entre emoticons 

de mãos rezando, corações e palmas, além de frases como “Boa noite”, “amém”, “Deus 

abençoe a todos”, “Louvado seja Deus”, “Recebe o meu coração”, “Lindo adoro esse 

louvor”, dentre outras.  

A segunda transmissão musical para arrecadar fundos para o cercamento ocorreu 

no dia 02/10/20207 e foi intitulada “Live amigos de São Benedito”, com a apresentação 

de um cantor local que variou entre canções religiosas e seculares. Assim, como a 

anterior, o QR Code, telefones e dados de uma outra conta bancária apareciam diversas 

vezes durante a transmissão.  

A live começou com a apresentação de dois membros da Igreja, um no violão e 

outro cantando músicas religiosas enquanto o músico convidado se organizava para poder 

entrar e se apresentar como atração principal. Duas moças da Pascom apareciam em 

alguns poucos momentos: para dar os telefones e a conta bancária para as doações em 

prol do cercamento. O Padre Vigário também se apresentou cantando algumas canções 

juntamente com o cantor principal.  

Em determinado momento da live o Padre Pároco aparece e comenta sobre a 

construção do cercamento, afirmando existir reclamações da vizinhança da Igreja sobre a 

                                                           
7 Link: https://www.youtube.com/watch?v=iH0YIf8LPYI  

https://www.youtube.com/watch?v=iH0YIf8LPYI
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insegurança, sujeira e falta de pudor na região em torno. O padre consiste que o 

cercamento é para dar mais segurança à Paróquia e respeito ao local e aos fiéis, pois 

segundo ele alguns moradores de rua costumam ter atitudes “desrespeitosas”, não 

definindo quais seriam estes atos. Embora tenha buscado ajuda com a prefeitura e a 

guarda municipal para a segurança no local, segundo o Padre, estas instituições não 

podem fazer muito não por “má vontade”, mas devido a lei, que por ser um local aberto, 

não podem fazer muito. 

O cantor complementa o Padre em suas falas dizendo que mora ali ao lado da 

Paróquia e que, por isso, entendia a situação concordando com a construção do 

cercamento, definindo a obra com caráter de urgência para dar segurança e resguardar a 

Igreja. O músico também comentou que sua esposa já foi assaltada enquanto caminhava 

na rua ao lado da Igreja.  

Segundo o Padre, os espaços cercados ficaram abertos ao público em geral durante 

o dia e, em determinado horário, será fechado pelos portões, assim como acontece com o 

Jardim São Benedito que fica em frente à igreja. Deste modo estes espaços serão 

ambientes não só para a instituição religiosa, mas para a comunidade local, em alusão aos 

moradores residenciais da região.  

Quase ao final da apresentação do cantor convidado, surgem algumas pessoas 

presentes no ambiente dançando e cantando juntamente com ele algumas músicas 

populares brasileiras e internacionais. No final da live o Padre aparece agradecendo as 

pessoas presentes e fazendo uma reza final que iniciava com a frase “a nossa proteção 

está no nome do Senhor que fez o céu e a terra...”.  

Os comentários durante a live eram de emojis de palmas, corações, de mãos em 

sinal de oração e carinhas sorrindo. Além de frases como: “boa noite”, “essa música é 

maravilhosa”, “Deus é maravilhoso”, “linda música, viva a São Benedito”, “Parabéns 

Padre, muito show”, “Canta pe.*”, “Padre * deu um show”, “linda essa canção”, dentre 

outras parecidas.  

Durante as missas do novenário a São Benedito que ocorreram e foram 

transmitidas entre os dias 26/09/2020 a 04/10/2020, o QR Code para a doação em prol do 

cercamento foi colocado no canto da tela durante todas as transmissões das missas do 

novenário.  
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No Instagram, a primeira postagem sobre a campanha de arrecadação de fundos 

para a construção do cercamento datada no dia 03/09/20208 e contém a foto de uma mão 

colocando o tijolo em uma parede sem reboco. No canto esquerdo da imagem foi colocado 

o brasão da Igreja.   

               

Figura 3: Campanha de arrecadação de fundos para o cercamento. Foto: @saobeneditocampos em 

03/09/2020 

Nesta mesma foto contém as frases: “campanha em prol do cercamento das praças 

da Paróquia São Benedito”, “Você pode colaborar através de depósito bancário ou 

doações na Secretária Paroquial”, “Uma Igreja se constrói com seu povo! Colabore!”.  

Além das frases, os dados da conta bancária para a doação e números de telefone 

para contato também estão presentes na imagem9. A foto vem acompanhada de uma nota 

sob os nomes do Padre Pároco, do Padre Vigário, do conselho fiscal da Igreja e dos fiéis. 

Nesta nota a Igreja solicita a colaboração da população local para a compra, construção e 

instalação de grades nos arredores da Paróquia no qual chamaram de “Praça Nilo 

Peçanha” em alusão à praça pública que fica em frente a Paróquia de São Benedito, tendo 

o valor estimado de R$ 108.124,83 para execução da obra,  traz a informação de que “foi 

autorizada pelos órgãos competentes que concordaram e reconheceram a necessidade 

delas” e entre parênteses “vide em anexo”, embora não informem exatamente quais são 

estes órgãos competentes e  não há nenhum anexo exibido na postagem.  

A nota acentua que a obra será um “excelente feito para a sociedade campista” e 

denomina as grades como “guardiãs” daquele local. Lembrando que a região em que a 

Igreja se encontra é um local valorizado no quesito urbano. Portanto, é de se perguntar: 

                                                           
8 Link: https://www.instagram.com/p/CErw4sRJL2X/ 
9 A conta e o telefone foram ocultadas na imagem por serem informações pessoais das quais não tive 
autorização para mostrar-las. 

https://www.instagram.com/p/CErw4sRJL2X/
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definir o cercamento como um “excelente feito para a sociedade campista”, pode ser de 

interesse local em comum para valorizar mais a área e a dar a sensação de segurança com 

a esperada saída dos moradores de rua na região? Estas afirmativas nos trazem à luz a 

busca por definições acerca da cidade, como afirma Williane Pontes: 

A cidade se mostra como um ambiente heterogêneo, composto por uma 

diversidade de indivíduos com vários padrões de vida e níveis sociais que 

constroem e reconstroem condutas que hora aproximam hora afastam os 

moradores da cidade, em um processo contínuo de semelhança e 

dessemelhança entre os relacionais, originando várias formas de sociabilidade 
(SOUZA, 2004). Condutas estas que vão se reconfigurando aos poucos sob o 

anonimato, a insegurança e individualismo, que caracterizam algumas áreas 

urbanas, onde existem diferenças socioculturais conflitantes no contato 

cotidiano, mesmo que este contato não seja intencionado. (PONTES, 2019. p. 

164) 

Nesta primeira postagem há apenas dois comentários, ambos apoiando a 

construção. Sendo eles:  

“Penso que colaborar com essa obra é de interesse de todos os paroquianos da 

São Benedito e da comunidade de Campos dos Goytacazes...Vamos nos unir 

para que isso aconteça. Sugiro a doação não só em espécie, mas também na 

compra do material para a execução da obra, para quem o desejar.” 

 

“Com certeza iremos colaborar! Além de sermos paroquianos, moramos 

próximo a Igreja e vemos a necessidade desta obra!” 

 

Depois desta postagem há mais 11 postagens com este mesmo conteúdo de 

imagens de arrecadação de dinheiro através de doações em uma conta bancária, sendo a 

última postagem deste tipo no dia 13/10/2020, sem notas textuais.  

A partir do dia 18/09/202010 começaram as postagens sobre a venda de refeições 

tendo o lucro destinado em prol do cercamento. Estas refeições variam em churrasco, 

salgados, bolos de pote, caldos, torta salgada, etc. Até o momento em que a pesquisa foi 

realizada e escrita, as postagens de venda de refeições em prol do cercamento ainda são 

postadas continuamente. Estas vendas, de acordo com as imagens, funcionam no sistema 

drive-thru e delivery, juntamente com telefones para contato e encomendas. Os valores 

das refeições variam entre R$ 5,00, R$ 15,00 e R$20,00.   

Entre os dias 29/11/202011 a 09/12/202012, há quatro postagens sobre uma rifa 

nomeada de “Ação entre amigos”, em prol do cercamento da Paróquia. O valor da rifa 

era de R$ 20,00, os prêmios que foram sorteados eram um micro-ondas, um ar 

                                                           
10 Link: https://www.instagram.com/p/CFRnm76g8Cq/?utm_medium=copy_link 
11 Link: https://www.instagram.com/p/CIMZ3DWpLJR/?utm_medium=copy_link  
12 Link: https://www.instagram.com/p/CIlQOQeMI8D/?utm_medium=copy_link  

https://www.instagram.com/p/CFRnm76g8Cq/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CIMZ3DWpLJR/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CIlQOQeMI8D/?utm_medium=copy_link
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condicionado, uma bicicleta e uma televisão. A imagem vem com a frase “Venha ajudar 

a Igreja!!! Não fique de fora!!!”. Uma outra rifa foi postada do dia 18/05/2021 a 

27/05/2021, em parceria com uma empresa de curso de idiomas que se encontra 

localizada nas proximidades da Igreja, em que foi sorteado um liquidificador, um ferro 

elétrico, uma panela de arroz elétrica e uma bolsa de 50% na empresa parceira no sorteio. 

O valor da rifa foi de R$ 10,00, e segundo a imagem o sorteio, foi organizado pela 

empresa de curso de idiomas em prol do cercamento da Igreja. Ressaltando o fato desta 

empresa se localizar próxima a Paróquia, nos remete à teoria de um interesse em comum 

na busca de maior segurança na área, o que valorizaria ainda mais o local no quesito 

urbano e imobiliário.   

Após o surgimento do abaixo-assinado contra o cercamento, a Igreja fez a 

postagem de uma nota oficial intitulada “Nota oficial sobre o cercamento dos jardins 

laterais da Igreja São Benedito”, tanto no Facebook quanto no Instagram, em resposta ao 

conflito gerado com a finalidade de explicar os motivos que os levaram a tal decisão, 

sendo que apenas nestas postagens da nota oficial há manifestações contrárias ao 

cercamento nos comentários. Nas ademais postagens, como as de arrecadação de fundos 

para a obra, não há indícios de comentários opositores. 

A nota intitulada de “Nota oficial sobre o cercamento dos jardins laterais da Igreja 

São Benedito”, foi publicada no Facebook no dia 20/01/202113 e no Instagram no dia 

21/01/202114. Assinado pelo Padre Pároco, o texto no Instagram foi cortado no quarto 

parágrafo, devido ao limite de caracteres que existe na plataforma para postagens, 

enquanto no Facebook o texto seguiu completo na postagem.  

Nesta nota a Igreja informa que as obras do cercamento “com grades” foram 

iniciadas no dia 04/01/2021, e que era a realização de um “desejo de anos” da comunidade 

de São Benedito. Apesar de “manifestações de aceitação pública rejeição” deixam claro 

que, em nenhum momento, o cercamento foi feito com a intenção de “exclusão social”. 

O texto continua dizendo que a Igreja “no segmento da voz e querer de Deus” e em 

condução, novamente citando o Papa Francisco, que sempre se “fez obediente e atenciosa 

aos cuidados dos menos favorecidos e aos que estão à margem da sociedade”, por 

intermédio de obras sociais e realizando o “resgate físico, social e espiritual dos “irmãos 

menos favorecidos”.  

                                                           
13 Link: https://www.facebook.com/saobeneditocampos/posts/3953111748085862  
14 Link: https://www.instagram.com/p/CKUb_KjpikF/?utm_medium=copy_link  

https://www.facebook.com/saobeneditocampos/posts/3953111748085862
https://www.instagram.com/p/CKUb_KjpikF/?utm_medium=copy_link
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 As obras sociais da Igreja descritas no texto são nomeadas em “Obras Sociais da 

OFS (Ordem Franciscana Secular), Amigos de São Francisco – Fraternidade Nossa 

Senhora dos Anjos, Dispensário São Benedito e Obra do Berço São Benedito”, onde 

realizam uma “distribuição mensal de alimentos e materiais de higiene pessoal” para 

famílias carentes “inscrita em programas” (estes programas não são informados se são do 

Estado ou próprios da Igreja). Segundo o texto são 120 famílias ajudadas, com uma média 

de 6 a 7 membros cada uma delas. Doações de enxovais, fraldas, medicamentos (em 

parênteses descrito “mediante apresentação de receita”), roupas, calçados e até mesmo 

passagens para o “retorno de transeuntes a suas famílias e terra natal” também são 

descritos no texto como obras sociais realizadas pela Igreja.  

O texto informa que devido a pandemia de Covid-19, com o “fechamento das 

igrejas e não-participação dos fiéis junto as comunidades paroquiais”, diminuiu o trabalho 

voluntário e as doações financeiras, causando a impossibilidade de continuidade das obras 

sociais da Igreja, mas que ainda conseguiam realizar a caridade com “as poucas doações” 

que recebem, mesmo que “não fosse o suficiente para a realidade de que vivemos”. 

 Em seguida, o texto é direcionado as pessoas que se manifestaram contra a 

construção do cercamento nas redes sociais, descrevendo a postura como “não justa”, pois 

segundo o texto estas pessoas em sua maioria “desconhecem os verdadeiros motivos” que 

levaram a decisão de cercar as laterais da Igreja, portanto o objetivo da nota é de 

esclarecer estes motivos a “toda comunidade de fé, bem como a sociedade aqui 

implantada”.  

Através de um relato pessoal, o Pároco descreve no texto os motivos que levaram 

a Igreja a fazer o cercamento. Segundo a nota, desde a chegada do Pároco à Igreja, os 

moradores de rua já se encontravam ali “instalados”, descritos como “entregues ao vício 

do álcool e entorpecentes”, estes civis sob efeito destas substâncias demonstravam 

“desrespeito e agressividade” com “os fiéis e o templo”, relatando ofensas verbais e 

físicas para com os fiéis, exemplificando tal atitude por “não lhes pagarem para “vigiar” 

seus veículos” e “ameaças” aos funcionários e sacerdotes que se “negaram a ceder suas 

vontades”.  

As outras reclamações descritas no texto como “as paredes e portas da Igreja 

tinham forte odor devido a urina e fezes” e “fomos surpreendidos várias vezes com os 

moradores em situação de rua fazendo sexo junto as portas da Igreja e entre as árvores 

dos jardins”, nos remete aos conceitos de “sagrado” e “profano”. Portanto, sendo a Igreja 
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um espaço sagrado para seus fiéis, tais atos podem ser considerados como uma 

profanação do lugar santificado.  

Segundo Eliade, o espaço sagrado tem um valor existencial para o homem 

religioso, que percebe o mundo como um espaço não homogêneo possuindo rupturas e 

quebras. Essas rupturas se definem pela fixação de pontos considerados sagrados, como 

por exemplo, os Templos religiosos são vistos como a “casa dos deuses” então, podemos 

considerá-los pontos de manifestação do divino, ou seja, uma luz cósmica em meio ao 

caos do mundo profano. Enquanto o espaço profano é homogêneo e neutro sem rupturas 

que diferencie seus pontos em sua totalidade (ELIADE,1992).  

Em sequência, a Igreja afirma na nota que buscou apoio do Poder Público, através 

da Prefeitura Municipal de Campos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano 

e Social (SMDHS), Procuradoria Geral do Município, Guarda Civil Municipal e 8º 

Batalhão da Polícia Militar, que “não obtiveram pleno sucesso em resgatá-los”, pois 

apenas alguns moradores em situação de rua aceitaram ajuda em se “reestruturar à 

sociedade”. A nota também afirma que o Poder Público tem uma “ampla rede de 

atendimento socioassistencial”, como o Centro POP15 e outros “locais de acolhimento, 

abordagem social e tratamento contra dependências de entorpecentes e álcool”. Segundo 

a Igreja os moradores de rua que permanecem nos espaços da Paróquia “rejeitaram os 

resgastes pelos órgãos competentes e pela Igreja”. 

Os motivos no final da nota foram separados em quatro categorias, sendo elas: 

Segurança; Patrimônio; Restauração e revitalização dos jardins e Serviço Pastoral. Na 

categoria “Segurança”, a Igreja alega que o “direito de ir e vir” nos “jardins” muitas vezes 

é privado devido a presença de moradores de rua, usuários de drogas e tráfico. Também 

afirmam que o “cheiro de drogas” e “abordagens por pedido de dinheiro” por parte dos 

“moradores de rua e transeuntes” no local “intimidam” as pessoas a passarem por ali. Na 

categoria “Patrimônio”, além de destacar que os “jardins” laterais pertencem ao terreno 

de construção da Igreja, ou seja, uma propriedade privada, ressaltam que a Igreja é 

patrimônio histórico municipal e, portanto, o cercamento evitará a depredação do prédio, 

em lembrança de um recente furto do gerador da Igreja16. Na categoria “Restauração e 

revitalização dos jardins”, a Igreja afirma que “antes era comum” a presença de “famílias, 

                                                           
15 Centro de referência especializado para pessoas em situação de rua.  
16 No dia 15/09/2020, a Paróquia de São Benedito identificou o furto de fios de cobre do gerador da Igreja. 

Disponível em: https://diocesedecampos.org.br/paroquia-sao-benedito-e-alvo-de-furto-de-fios-de-cobre/. 

Acesso em: 05/09/2021. 

https://diocesedecampos.org.br/paroquia-sao-benedito-e-alvo-de-furto-de-fios-de-cobre/
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namorados e amigos” em momentos de lazer e confraternização nos espaços laterais da 

Paróquia, portanto, o cercamento irá “restituir este espaço a toda comunidade”, embora 

pertencente a Igreja, estes espaços ficarão disponíveis para a população em geral, 

definindo a Igreja como um “local de encontro para se viver a fé, e também a fraternidade 

familiar e social”. Na última categoria “Serviço Pastoral”, a Igreja define como 

“atividades que, além de tocarem a formação religiosa, toca também os movimentos 

socioculturais e o bem comum de todo povo, sem distinções de etnia, credo ou poder 

aquisitivo”, argumentando que é responsabilidade da Igreja “em meio à sociedade formar 

e conduzir o homem no encontro com Deus e com o próprio homem, com uma postura 

integra e humana”. 

A nota se encerra pedindo “entendimento e compreensão de todos” para a decisão 

de cercar os espaços da Paróquia, rogando a Deus que “a obra realizada por mãos 

humanas, manifeste a vontade e o cuidado de Deus”, trazendo “graças e bençãos dos 

Céus” para a Igreja de São Benedito e “toda a sociedade Campista”.  

 

2.3. Conflito e o quadro comparativo: Quem são os contra e a favor do cercamento? 

 

As postagens da “Nota oficial sobre o cercamento dos jardins laterais da Igreja 

São Benedito”, gerou debates nos comentários da publicação nas duas redes sociais, 

Instagram e Facebook, no qual nos permite ter um breve panorama de quem seria esse 

grupo “contra” e “a favor” através de uma análise etnográfica desses comentários.  

Portanto a etnografia tem como objetivo tirar conclusões de fatos pequenos que foram 

densamente entrelaçados (GEERTZ, 2008. p. 19). 

A postagem no Facebook tem 57 comentários, 59 compartilhamentos e 285 

reações, sendo estas divididas respectivamente em: 243 “curtidas” (símbolo: sinal de mão 

de positivo), 37 “amei” (símbolo: coração), 3 “força” (símbolo: um emoji segurando um 

coração) e 2 “risos” (símbolo: emoji dando risada). Através das reações podemos notar a 

grande maioria que interagiu com a publicação como favorável ao cercamento.  

Nos comentários a percepção é a mesma, pois em sua grande maioria também são 

favoráveis. Alguns desses comentários favoráveis foram escritos por emojis e figuras de 

aplausos, outros como “Certíssimo”, “Está certíssimo! Que seja feito logo”, “Achei ótimo 

essa decisão”, “Perfeita decisão, corretíssima”, “Realmente precisava!”, “É necessário!”, 
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“Melhor coisa a ser feito”, “Parabéns, Pe. *, por sua iniciativa. Pode contar com o apoio 

de todos nós católicos e de todas as famílias de bem”, “Concordo plenamente, parabéns 

Pe. *”. 

Dentre os comentários favoráveis também surge a questão de segurança e 

proteção: “A igreja precisa de proteção. Está um horror, ao redor da igreja.”, “Concordo. 

O texto está muito bem explicado, há necessidade de proteção, infelizmente. Ninguém 

tem casa sem muros.”, “O padre está certíssimo. Concordo plenamente pelo bem físico e 

moral dos fiéis sacerdotes”, “Só as pessoas que moram próximo sabe o que realmente 

estava acontecendo.... O perigo... Até questão de saúde devido a sujeira que os de situação 

de rua fazia. Infelizmente é um mal necessário para a segurança. Concordo plenamente 

com o cercamento do jardim da “igreja”", “Os que estão indo contra, com certeza não 

moram ali perto e não tem noção do perigo que se tornou o jardim, ou até tem essa noção, 

mas gostam de um “mi mi mi”. Uma pena, um lugar tão bonito. E o próprio Jardim São 

Benedito, abandonado, mato puro!”, assim como outros: 

Infelizmente, a realidade nas laterais da Igreja São Benedito, não é nada segura 

e muito menos alegre. Vimos a segurança e o lazer de muitos privados por 

alguns moradores de rua, que não querem, muitas vezes, voltar ao seio familiar 

ou social, por conta do vício. A realidade é que muitos não podem ter seu 

direito de ir e vir cerceado por conta de poucos. O padre está corretíssimo, 

inclusive, porque, ele tem que cuidar tanto do bem estar dos fiéis, bem como 

da Igreja. (usuário do Facebook, 2021) 

 

A bem da verdade o muro, ali, deu um "baque" na gente, soou, mesmo, como 

uma certa segregação, no entanto, a necessidade falou mais alto, e devemos ter 

pleno entendimento disso. Agora, quem não estiver satisfeito, é só reunir uma 

galera e cada um levar um morador daquele pra sua casa, pronto, resolvido o 

problema. Muita gente dando palpite e pouca gente oferecendo ideia de 

solução, aí é fácil. Não sou católico, mas apoio a decisão do padre, não é uma 

questão religiosa, mas de segurança, e de humanidade. Abraços fraternos e que 

Deus nos conduza em triunfo a ajudar esses irmãos. (usuário do Facebook, 

2021) 

Em um comentário há um relato de uma fiel que parou de frequentar a Igreja por 

“precaução”, pois segundo ela presenciou cenas que não a “permitiu” descer do carro: 

“Concordo plenamente, inclusive amo frequentar a igreja, mas acabei me afastando por 

precaução, sem falar que já presenciei determinadas cenas ao chegar numa manhã de 

domingo junto a minha mãe de 89 anos que não nos permitiram sequer descer do carro”. 

Outra usuária do Facebook também relata que parou de frequentar o local: “Realmente 

uma atitude que era necessário. É um lugar lindo, mas que infelizmente alguns não 

respeitam. Um dos lugares que eu mais gostava de ir, simplesmente para pensar e refletir. 

Deus abençoe!”. 
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Outros dois comentários trazem a questão da função do Estado: “É lamentável o 

que está acontecendo. Os gestores municipais da era do ouro negro, tiveram recursos 

suficientes para minimizar a desigualdade social, com a arrecadação de royalties do 

petróleo!”, “Aí já é com o poder público”, “ué, quer que a igreja resolva o problema dela 

e da sociedade? Reclama com o prefeito, isso é problema dele!”, sendo este último em 

resposta a um comentário que não demonstrou ser exatamente contra ao cercamento em 

si, mas que a construção poderia até resolver o “problema” da Igreja, mas não da região 

em si causando até uma piora do nível de “violência” e “vandalismo” na localidade:  

Não vai mudar absolutamente nada para os moradores da região, a insegurança 

e o perigo vão continuar os mesmos. Talvez até piore, porque eles vão se 

espalhar por todos os lugares e a região vai ficar ainda mais impraticável. O 

muro vai resolver o problema da Igreja, os moradores continuam expostos a 

violência e ao vandalismo. (Usuária do Facebook, 2021) 

Após ser questionada sobre a resolução da questão social ser de responsabilidade 

do “prefeito”, a usuária da rede social afirma que a Igreja como instituição tem uma 

“parcela enorme de responsabilidade” na situação em questão, pois foram as “freiras 

enclausuradas” que levaram aquelas pessoas para a região: 

a Igreja, instituição, tem uma parcela enorme de responsabilidade nessa 

questão. Foram as freiras enclausuradas que levaram essas pessoas para a 

região, fazendo “caridade”. Então a Igreja deveria resolver o problema sim, 

porque ser caridoso e protegido dentro de suas “jaulas” é muito fácil. (usuária 

do Facebook, 2021) 

Em um outro comentário também surge a assimilação da questão social com as 

freiras do Mosteiro da Santa Face e do Puríssimo e Doloroso Coração de Maria: “A culpa 

e das freiras que ficam dando comida”. Neste mesmo comentário a outro em resposta 

dizendo que o ato era um serviço social das freiras, o então usuário responde que 

“infelizmente foi o que encheu”, se referindo aos moradores de rua.  

Apenas três comentários foram identificados como contra ao cercamento da Igreja 

de São Benedito sendo um deles apenas com uma sequência de emojis vomitando e outros 

dois dizendo “Quanta hipocrisia” e “A igreja tem que fazer pontes e não muros ou cercas” 

em alusão a frase dita pelo Papa Francisco.  

No Instagram os comentários que se manifestaram tanto contra e quanto a favor 

do cercamento são todos de cunho religioso, diferente do Facebook em que os 

comentários são de pessoas de diferentes grupos sociais como religiosos, não religiosos, 

moradores das proximidades da Igreja, dentre outros. No Instagram todos demonstram 

ser católicos, sendo em maioria de pessoas que frequentam ou já frequentaram a Igreja de 

São Benedito alguma vez.  



33 
 

 
 

A maioria dos comentários favoráveis ao cercamento alegavam que as pessoas 

que estavam contra criticavam por não conhecerem “a realidade” do local, alguns 

relatando situações de assédio, violência e principalmente o uso de drogas ilícitas:   

Todo apoio as decisões paroquiais. Lamentável pessoas que não vivem nossa 

realidade, que não conhecem o trabalho incansável de nossos Padres, do 

Diácono e das pastorais, julgar que está havendo exclusão. Tudo que está sendo 

feito é para preservar a obra inspirada por Deus, para que quem alí trabalha em 

prol de tantos necessitados possam ter um.minimo de tranquilidade. Parabéns 

a todos os envolvidos no processo. Força ao nosso Pároco, aos Padres e a toda 

a comunidade paroquial. (Usuária do Instagram, 2021) 

 

Talvez as pessoas que “estej” criticando não conheçam tão bem a realidade 

paroquial. Talvez não conheçam as obras e não saibam que até as pessoas 

humildes, senhoras de todas as idades alí assistidas, já foram de alguma forma 

assediadas ao saírem da igreja, de dia, em.plena luz do sol. Não conseguiam 

sequer sair tranquilas com suas sacolas de compras ou seus trabalhos anuais. 

Situação preocupante no dia a dia. (Usuária do Instagram, 2021) 

 

Bom dia! A Paz do Senhor Irmãos, o padre postou aqui uma nota de 

esclarecimento, não é uma enquete para saber quem é contra ou a favor. A 

situação é a seguinte, quem não é paroquiano, não sabe o que passamos ali . O 

acesso a secretaria é difícil e perigoso. Na capela do Santíssimo, na maioria 

das vezes não conseguimos nos concentrar em nossas orações, devido aos 

xingamentos, brigas e cheiro forte de entorpecentes. E quem frequenta a missa 

das 19h, sabe como é dificil também. Então, não fale do que você, que não é 

paroquiano, não sabe, não vivencia. O padre já deixou muito claro o motivo do 

cercamento. Encerro aqui, qualquer comentário a esse respeito. (Usuária do 

Instagram, 2021)  

 

Concordo plenamente em cercar! Ali já estava virando uma Cracolândia, todo 

mundo tem medo de passar por ali! A igreja sempre ajudou, nunca deu as 

costas e nunca excluiu, sempre fez o que pôde! O poder público nada fez, e a 

coisa ali é feia, droga e sexo a luz do dia! Não adianta só a igreja junto as suas 

pastorais ajudarem com auxílio, roupa, alimentos e conselhos, é preciso 

intervenção pública para internar e levar para casa de recuperação os viciados 

e para os abrigos os que não tem teto! A prefeitura que deveria tomar atitude 

de cercar e tentar fazer alguma coisa por eles também como fez a igreja esse 

tempo todo! Só lamento as críticas e os julgamentos de pessoas que não 

conhecem a realidade paroquial! Busque conhecimento antes de apontar o 

dedo! Deus é maior. (Usuário do Instagram, 2021) 

Os comentários em que os usuários se demonstram contrários ao cercamento, 

veem a construção como um ato de exclusão social, apontando a atitude como contrária 

aos princípios cristãos: 

É com grande tristeza que recebo essa notícia. Sempre tive uma forte ligação 

com essa igreja, lugar onde fui batizado e hoje moro perto e acompanho a 

realidade dessas pessoas em situação de rua também. A situação é complicada, 

mas na minha opinião de leigo, a missão da igreja é erguer pontes e não muros, 

mas essa é uma decisão da administração da paróquia, da qual eu não concordo. 

Talvez trazer essas pessoas para perto seria mais interessante, porém muito 

mais difícil do que simplesmente afasta-las. Talvez seria interessante pensar 

qual seria a atitude de Jesus em uma situação dessas e tentar seguir a mesma 
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atitude. Mas como mencionei, a decisão já foi tomada pela administração, me 

resta apenas lamentar. (Usuário do Instagram, 2021) 

 

Exatamente! Muito fácil ser "cristão" dessa maneira... colocar o joelho no chão 

da igreja e fazer esse "assistencialismo" fajuto com distanciamento dos menos 

favorecidos!!! Hipocrisia pura do povo q se diz de "Deus"! (Usuário do 

Instagram em resposta ao comentário anterior, 2021) 

 

Lamentável. Difícil não ver isso como um jeito de exclusão social. Se fosse 

para preservar a integridade da igreja o cercamento não deveria ser só em torno 

da igreja? A igreja é herança do Senhor para perpetuar seus ensinamentos. 

(Usuário do Instagram, 2021) 

 

Jesus não veio ao mundo para os sadios e sim para os doentes, o céu é rico mas 

lá só então os pobres, marginalizados, os métodos que vêem seus irmãos 

jogados na sarjeta e exclui vai para o inferno. (Usuária do Instagram, 2021) 

 

Olha o cercamento da igreja no meu ponto de vista nem é tanto pelos 

“drogadosas” a igreja sem grades fica bem mais bonita, dá uma sensação boa 

ver aqueles verdes abertos rodeando a igreja mas essa é a vontade de padre 

walas, eu vi ele falando sobre o cheiro da maconha até fui a favor mas “qdo” 

me deitei pra dormir fiquei pensando Deus e desisti de concordar c o 

cercamento “pq” Deus é maravilhoso mais aí daquele que O desagrada, ainda 

mais no templo Dele. (Usuária do Instagram, 2021) 

querido vocês que tão cercando a paróquia vão se ver com Deus não é comigo, 

eu ajudar a cometer um pecado desse? Quero tentar a salvação e não mergulhar 

de cabeça no inferno, tá cercando por causa de pessoas que precisam de ajuda 

e não de ser excluída. (Usuária do Instagram em resposta a outro usuário que 

defendia o cercamento, 2021) 

 

No geral conseguimos observar alguns diferentes grupos de pessoas como fiéis, 

religiosos e não religiosos, moradores da região do conflito e muitos ficaram indefinidos 

sobre qual grupo pertence. A favor, em grande maioria, são de fiéis da Igreja de São 

Benedito junto a outros católicos da região e possíveis moradores do local. No grupo dos 

contra também surgem católicos regionais, moradores da região do conflito e de grupos 

indefinidos em que não podemos observar se ao menos eram religiosos ou moradores.  

Assim o quadro comparativo fica pouco aparamente, especialmente em 

compreender quem são essas pessoas que se manifestaram contra ao cercamento, sendo 

esta uma limitação no campo virtual do qual pudemos observar.  
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3. Do campo virtual ao campo presencial 

 

Os meios digitais como campo de observação etnográfico nos permitiram observar 

o conflituoso debate acerca do cercamento, ao mesmo tempo que o objeto da pesquisa em 

questão pareceu algo distante e limitado à imaginação. Sem registros virtuais de como 

estava sendo construído este cercamento, foi percebido a necessidade do campo 

presencial para compreender melhor e observar no campo, o objeto em estudo.  

Ressalto que a pesquisa foi realizada no contexto de pandemia de Covid-19, 

portanto o campo presencial também teve suas limitações. Ao todo foram três visitas 

presenciais, seguindo as recomendações sanitárias de saúde pública como o uso de 

máscara, utilização do álcool em gel e o distanciamento físico necessário.  

A primeira visita presencial foi breve e distante, com o objetivo apenas de 

conhecer o objeto em análise. A segunda foi realizada para conhecer a Igreja por dentro, 

que se encontrava aberta ao público para visitação e sem aglomeração de pessoas. Na 

terceira visita foi realizada uma entrevista marcada com o Pároco também seguindo todas 

as orientações recomendadas de saúde pública.  

Uma limitação crucial, no campo presencial, foi a de não poder me aproximar dos 

moradores de rua no local para realizar a pesquisa da forma mais adequada. A falta do 

uso de máscara por parte de alguns deles e por sempre estarem em grupos durante as 

minhas visitas presenciais ao campo nas quais seguia as recomendações de saúde pública, 

tornou os moradores muito vulneráveis frente à pandemia. Consequentemente, tornava 

arriscado fazer uma aproximação. Esta ação também apontava para um cenário social 

desigual. Segundo Martins o Brasil tornou-se um laboratório de experimento “totalitário 

neoliberal” durante a Covid-19, escancarando e agravando as desigualdades sociais no 

país: 

No Brasil contemporâneo, a igualdade é uma miragem. O cenário se apresenta 

trágico: desemprego em alta, precariedade do trabalho, salário achatado, 

desindustrialização etc. A pandemia escancara as diferenças abissais que 

persistem influenciando os padrões sociais e negando a milhões direitos 

fundamentais à vida, à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, ao lazer e à 

comunicação (MARTINS, 2020. p. 165). 
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3.1 Observando os espaços: diário de uma pesquisadora na pandemia 

 

A primeira visita ao campo presencial, ocorreu no dia 06/04/2021. Como 

comentado acima, o objetivo era observar a construção do cercamento e entender melhor 

as categorias usadas durante o conflito para referir-se ao objeto de estudo em questão 

como “muro” e “grades”. Caminhei em volta da Igreja pelo lado da rua oposto a Igreja e 

tirei algumas fotos, percebi a Igreja aberta para o público, mas não entrei, pois meu 

objetivo naquele momento era uma visita rápida para entender melhor o objeto em estudo.  

Ao observar o cercamento, um pequeno muro havia sido levantado como base 

para a fixação das grades no entorno da Igreja, neste dia apenas uma lateral e a parte de 

trás da Igreja já tinham sido instaladas as grades. Na parte de trás, o cercado tinha um 

espaçamento em cada ponta. Enquanto observava e tirava fotos, fui abordada por um 

senhor de colete azul que notou meu olhar sobre o cercamento e comentou: “ficou muito 

lindinho, né? Uma pena que esse povo estraga (se referindo aos moradores de rua ali 

presentes)”. Perguntei se ele frequentava a Igreja e ele disse que apenas trabalhava nos 

arredores, mas que conhecia todos ali, inclusive o padre. Ao me afastar deste senhor indo 

para o outro lado da Igreja, observei os moradores de rua em volta de uma fogueira 

naquele espaço em torno da Paróquia. Apesar da construção em andamento, os moradores 

ainda permaneciam no local. Por questão ética e por não querer incomodá-los, evitei que 

eles aparecessem nas fotos.    

 

Figura 4: Construção do cercamento lateral.  Foto: Lariane Brandão em 06/04/2021 
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Figura 5 Construção do cercamento na parte de trás. Foto: Lariane Brandão em 06/04/2021 

A segunda visita ocorreu no dia 22/04/2021, movida pela curiosidade de conhecer 

por dentro a Igreja que eu estava observando desde 2020 através do grupo de pesquisa17 

o qual faço parte, pois a transmissão das missas no Youtube mostra apenas o altar. 

Portanto escolhi ir numa quinta-feira durante o dia, pois sabia que não haveria 

aglomeração de pessoas por não ser horário de missa. Observei a porta aberta e entrei 

apreensiva, pois estava em dúvida se a Igreja ficava aberta para o público. Um padre 

apareceu, se curvou pro altar e veio em direção a porta. Neste momento, eu o perguntei 

se podia entrar e conhecer a Igreja. Ele me respondeu que sim e que podia ficar à vontade 

e saiu. 

 Fiquei observando a Igreja que era maior do que eu pensava, olhei as imagens de 

Santos que tinha na parede, embora não soubesse identificar nenhum deles. Entre as 

imagens tinham quadros em relevo alto, dando um aspecto de 3D, retratando a 

crucificação de Jesus. Portanto decidi ir à secretaria perguntar se era permitido tirar fotos 

da Igreja. O secretário que me atendeu me respondeu: “depende pra que”. Com base nesta 

resposta percebi que deveria ter cautela ao falar sobre o assunto para evitar um possível 

mal entendido, conflito. Então, me apresentei como estudante da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e que fazia parte de um grupo que pesquisa sobre o catolicismo em 

Campos e que, devido ao grupo, tinha ficado com a São Benedito como objeto de estudo 

e que estava pensando em escrever buscando também desenvolver o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC).  Contudo, ele me perguntou: “mas sobre o que exatamente é 

o seu TCC?”. Eu o expliquei que a pesquisa era sobre a questão do “muro” e ele 

prontamente me corrigiu “não é muro é gradeamento”. Em outro momento da visita o 

rapaz apontou para a grade e disse: “você acha que isso atrapalha a visão?”. As falas 

                                                           
17 Grupo de pesquisa coordenado pela prof.(a) Andréa Paiva, intitulada Memória, religiosidade e educação 

patrimonial: um olhar sobre Campos dos Goytacazes, desde 2019 com até então duas bolsistas de 

Desenvolvimento Acadêmico e três voluntárias. 
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acima deixaram em evidência o conflito entre as categorias “muro” e “grades 

(gradeamento)” para definir o cercamento. Por estas razões, com base em Durkheim e 

Mauss, em que as classificações exercem o papel de separar e aproximar ideias através 

do valor emocional das noções (DURKHEIM; MAUSS, 2013. p. 289), partiremos então, 

para uma reflexão sobre as categorias.  

De acordo com o dicionário de língua portuguesa “muro” é definido como obra 

de alvenaria, adobe, taipa, tijolo, destinado a cercar um recinto, a proteger um povoado 

ou cidade, ou separar um lugar de outro. Enquanto “grades” é definido como armação de 

barras paralelas ou cruzadas, usadas para vedar, dividir ou cercar algum lugar. Portanto 

ambas possuem o mesmo objetivo que é o ato de cercar e separar. Mas, afinal, porque a 

categoria “muro” parece um termo pejorativa para o cercamento e a categoria “grades” 

não?  

Pensando no objeto da pesquisa visando compreender o motivo de uma categoria 

soar negativa e a outra positiva, a resposta pode ser encontrada na estética física de cada 

uma delas, o “muro” é feito por materiais que bloqueiam a visão dos espaços, não 

permitindo a interação entre os espaços, tornando o espaço cercado mais privado e 

consequentemente mais distante. As “grades”, por possuírem espaçamentos em sua 

forma, proporciona através da visão uma interação entre o espaço cercado e o espaço 

externo ao cerco. Esta interação causa uma proximidade entre os espaços separados e no 

objeto de estudo em questão, estes espaços se opõem, assim como a “casa” e a “rua” 

(DaMatta, 1997), o sagrado e profano.   

Embora tenha essa aproximação através do olhar pelas grades, não deixa de ser 

um espaço segregado e privado do espaço público que transmite o medo e a profanação 

ao espaço privado sagrado. Caldeira nos traz uma reflexão em que os cercamentos fazem 

cada vez mais parte do cotidiano de uma cidade: 

Muros, cercas e barras falam sobre gosto, estilo e distinção, mas suas intenções 

estéticas não podem desviar nossa atenção de sua mensagem principal de 

medo, suspeita e segregação. Esses elementos, junto com a valorização do 

isolamento e do enclausuramento e com as novas práticas de classificação e 

exclusão, estão criando uma cidade na qual a separação vem para o primeiro 

plano e a qualidade do espaço público e dos encontros sociais que são nele 

possíveis já mudou consideravelmente (CALDEIRA, 2000, p. 297) 

Em seguida, ele me perguntou se eu sabia o porquê da construção, respondi que 

não, mas que tinha entendido como algo relacionado à segurança. Então, ele perguntou 

qual a minha opinião sobre o assunto. Eu afirmei não ter nenhuma opinião e que apenas 

queria pesquisar sobre a questão. Ele então fechou a secretaria e me pediu para 
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acompanhá-lo e começou a comentar que já tinham ido algumas pessoas ali protestar com 

o tom alterado, definindo essas pessoas como “o pessoal do abaixo assinado” e “pessoas 

da UFF”, que não tinham ao menos escutado o lado deles.  

O rapaz me levou na lateral ao lado da secretaria e, em seguida, reproduzo aqui o 

nosso diálogo: 

Ele: “O que você vê?”. 

Eu: “uma praça?”.  

Ele: “você viria com seu namorado, amigos ou família aqui fazer 

um piquenique?” 

Eu: “provavelmente sim. 

Ele, em seguida, apontou para umas embalagens de quentinhas de isopor jogadas 

naquele espaço e disse que eram dos moradores de rua que sempre deixavam por ali. 

Dando sequência, me levou para o outro lado lateral da Igreja e me fez a mesma pergunta: 

Ele: “O que você vê?  

Eu: Uma praça”,  

Ele “você viria aqui fazer um piquenique?” 

Percebendo que ele pretendia fazer uma comparação fiquei quieta. Insistiu para 

que eu respondesse. Eu o respondi que “provavelmente não”. Nesta lateral em questão, 

nota-se que é mais usada pelos moradores de rua em relação ao outro lado do jardim, pois 

continha muitos objetos espalhados naquela lateral, enquanto a lateral anterior continha 

apenas alguns poucos lixos no chão. 

Assim que ele começou a apontar para os objetos espalhados na lateral mais usada 

e descrever os espaços utilizados por eles, fui percebendo o local como uma casa para 

eles, um lar a céu aberto separado da rua.   

Então ele começou a apontar vários caixotes e restos de madeira queimada e disse 

que ali era a cozinha improvisada deles, se referindo aos moradores. Logo depois mostrou 

ao lado um pano vermelho estendido e disse “ali eles usam como banheiro”, como afirma 

Bachelard: “todo o espaço verdadeiramente habitado traz a essência da noção de casa” 

(BACHELARD, 1978. p. 200).  
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Para Bachelard a casa é um espaço constituído de devaneios, onde o homem 

integra seus pensamentos, lembranças e sonhos, sendo a casa um grande berço, um lugar 

onde o homem não fica disperso no “mundo” (BACHELARD, 1978. p. 201). Os cantos 

de uma casa é onde o homem se refugia em seus devaneios. Os moradores de rua 

construíram seus cantos na lateral da Igreja, cantos nos quais se refugiam e integram suas 

lembranças e devaneios como espaço imaginado para a cozinha e o outro espaço feito de 

banheiro, tornando o local um lar em que não ficam perdidos na rua.  

Em conversa disse que muitos dos moradores de rua presentes no local são 

usuários de drogas. Afirmou que eles fazem necessidades físicas na parede da Igreja e 

começou a contar situações que já ocorreram como a de um rapaz que entrou nu dentro 

do Igreja e que outro já tinha feito o mesmo na frente de um policial, mas deixou claro 

que nessas situações, em ambos, os moradores estavam sob efeito de drogas: 

A gente sempre conversa com eles, mas queremos que aqui seja de fato uma 

praça pública, onde as pessoas possam vir passear. Sei que eles também são seres 

humanos como a gente e que estão numa situação delicada, não é porque eles 

são negros. (Secretário da Paróquia São Benedito em 22/04/2021) 

 

 O rapaz informou que na cidade de Campos existem ao menos seis abrigos, sendo 

o mais conhecido o Centro POP. Ele comentou que já chamaram a prefeitura para lidar 

com a situação, mas que muitos não gostam de ficar nos abrigos. Comentou também que 

o prefeito da cidade tinha estado no local no último domingo. Mostrando uma foto do 

prefeito com um casal de moradores de rua que ficava ali, disse que aquele casal era 

conhecido da Paróquia e que conseguiram voltar para Niterói, cidade natal deles. Em 

seguida mostrou outras fotografias do prefeito indo em outros pontos da cidade vendo os 

moradores de rua, como embaixo da ponte de Rosinha e na praça São Salvador.  

Perguntei sobre o gradeamento do Jardim São Benedito. Ele me informou que foi 

instalado, em 1920 e alguma coisa, mas que o contexto era diferente. Narra que, na época, 

era comum fazerem isso com as praças nas cidades. Em seguida me levou de volta pra 

secretaria e me entregou três documentos: “Nossa história” sobre a história da Igreja; a 

“Nota oficial sobre o cercamento dos jardins laterais da Igreja de São Benedito” e uma 

carta para a comunidade sobre a campanha de arrecadação para o cercamento intitulado 

“Prezado(a) residente em derredor da Igreja Matriz de São Benedito”. Ao me entregar os 

papéis, também me deu um cartão de visita da Igreja contendo o número da secretaria 

paroquial para agendar uma entrevista com o Padre, assim poderia conhecer melhor a 

Igreja e conversar sobre o assunto de forma mais abrangente. Depois, me mostrou vários 
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livros antigos da Igreja contendo escrituras de batizados e casamentos desde o início do 

século XX. 

A terceira e última visita ocorreu no dia 17/06/2021, dia em que foi marcada a 

entrevista com o Pároco local. Neste dia, ao chegar na Igreja, fui direto para a secretaria, 

pois faltavam dez minutos para o horário marcado da entrevista. Havia alguns poucos 

fiéis de joelhos rezando. Ao chegar na secretaria tinha uma moça em pé olhando um 

armário com alguns livros enquanto aguardava atendimento e um casal sentado esperando 

a vez de se confessar. 

A confissão18 estava sendo feita em uma sala no corredor da secretaria com um 

outro padre. Na secretaria, eu me apresentei com meu nome e disse que estava com uma 

entrevista agendada com o padre às 15. Por coincidência, o rapaz que me atendeu foi o 

mesmo da outra vez que eu fui. Comentei que a pesquisa sobre o cercamento era o meu 

TCC. Falei que já tinha vindo antes. Ele respondeu se recordar de mim. Informou que o 

padre já estava a caminho. Afirmou que, se o padre autorizar, eu poderia tirar fotos do 

local. Enquanto aguardava o pároco, ele permaneceu conversando comigo. Outras 

pessoas se aproximavam e pediam alguma informação a ele.  

Nesta conversa, comentei sobre o grupo de pesquisa que fazia parte sobre o 

catolicismo em Campos. Ele comentou que as freiras que distribuíam quentinhas eram 

excomungadas da igreja. Comentou que o bispo tradicional de Campos, Dom Rifan, já 

tinha ido conversar com elas para voltarem para a igreja, mas elas não aceitaram. Disse 

também que não sabia exatamente a história delas e nem o porquê de terem sido 

excomungadas, mas que talvez o padre soubesse e me sugeriu perguntá-lo. Nisso, ele me 

contou que estavam arrecadando alimentos para doação de cestas básicas e me levou até 

a sala onde estava os alimentos. Perguntei se poderia tirar foto. Ele disse pra eu pedir 

permissão ao padre quando fosse fazer a entrevista. Além dos alimentos também tinha 

vários pacotes de higiene pessoal, inclusive absorventes.  

                                                           
18 Ato que consiste em confessar os próprios pecados diante de um sacerdote.   
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Figura 6: Arrecadação de alimentos da Paróquia São Benedito - Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 

 

 Figura 7: kits de higiene para doação - Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021  

Voltamos para a secretaria e ele me disse para ficar à vontade. Enquanto o padre 

não chegava, ele atendia outras pessoas, dentre elas um casal. Todos de máscara e o rapaz 

que trabalha na secretaria depositou álcool em gel nas mãos das pessoas para que 

pudessem entrar na sala com o padre para se confessar. Nisso o padre chegou e foi direto 

para a sala dele, então o rapaz olhou para mim e disse: "você espera aqui que eu vou 

preparar o padre pra receber você pra ele não confundir você com aquele povo de 

esquerda", fiquei um pouco em choque com esta frase e disse "tá". Ele entrou na sala do 

padre e eu fiquei esperando a permissão para entrar na sala. Ao me chamar, espirrou 

álcool em gel em minhas mãos e, assim, entrei na sala.  

O espaço era pequeno e não continha fotos ou imagens espalhadas nas paredes. 

Sentei e me apresentei. Mostrei a minha carta de apresentação e expliquei que estava 

fazendo uma pesquisa sobre a Igreja e o cercamento, ele leu a carta e me disse que 

conversaria comigo, mas que talvez não falasse muito sobre o assunto porque foi 

aconselhado pelos advogados da Igreja a não comentar mais sobre o assunto visto que já 

tinha recebidos algumas pessoas que foram lá reclamar sobre a construção, e que recebeu 

todos na sala e tentou explicar os motivos para tal escolha. Contudo, segundo ele, as 
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pessoas julgaram sem saber os motivos e a situação para que a Igreja tomasse tal atitude. 

Para tentar dar mais segurança ao padre mostrei a minha folha de perguntas e disse que 

se ele não quisesse responder alguma tudo bem, não iria forçar. Ao ler, me informou que 

algumas perguntas sobre a irmandade, por exemplo, provavelmente, não saberiam 

responder exatamente e que só o prior da Igreja saberia melhor. Disse que o prior era um 

senhor já de idade e que se eu quisesse ele poderia falar com ele e combinar na secretaria 

para uma possível entrevista. Então, mostrei o termo para ele assinar me autorizando a 

usar a entrevista, e disse que poderia deixar seu nome em anônimo, caso quisesse. Ele 

apenas respondeu “tudo bem”. Portanto, pela ambiguidade da resposta deixamos seu 

nome em anônimo.  

Perguntei se poderia gravar e ele me autorizou. Ressaltei que poderia responder 

ou não as perguntas e que respeitaria. Após estas observações, iniciamos a entrevista. 

Coloquei meu celular gravando na mesa e, assim, iniciamos. No meio da gravação o rapaz 

bate na porta perguntando algo, então o padre aponta para o celular e diz que estava 

gravando. E eu desliguei o gravador e aguardei eles resolverem um assunto da Igreja. 

Acabado o assunto e estando somente eu e o Padre na sala, reiniciei a gravação e 

finalizamos a entrevista. Ao parar de gravar, perguntei ao padre que, caso quisesse que 

não escrevesse sobre algo, era só me falar que eu cortaria sem problemas, pois mesmo ele 

dizendo que não falaria sobre o cercamento, me autorizou e respondeu às perguntas sobre 

o assunto.  

Ele apenas disse para eu não distorcer as coisas que ele dissesse, que mostrasse os 

fatos como eles realmente são, mas que confiaria por ser um trabalho da faculdade e que 

teria embasamento científico para tratar o assunto.  

Durante a entrevista o Padre relatou que não havia um motivo exato para a decisão 

do cercamento das laterais, que era um desejo vindo de outros padres anteriores da 

Paróquia para poderem fazer uso do local, exemplificando a festa tradicional de São 

Benedito que ocorre na rua da Igreja, e por ser na rua tem muita burocracia para ser 

autorizada a fazer, portanto cercando o local poderiam usar o espaço para a festividade 

sem precisar da parte burocrática:  

(...) já existia esse desejo de cercar o espaço, porque, se pertence a paróquia, é 

querer de fato tomar conta do espaço e fazer uso desse espaço em benefício da 

Igreja, por exemplo a festa da Igreja é feita na rua na frente da Igreja, então pra 

fazer uma festa ali, documentação, papelada, burocracia pra poder liberar a 

festa é uma dor de cabeça, então porque eles cobram da gente, a mesma 

realidade de um evento para três, quatro mil pessoas né, no show da pecuária 

por exemplo, só que é absurdo né a comparação, mas ainda assim temos que 

cumprir todos né os protocolos necessários, então a ideia do gradeamento aqui, 

é de fazer esses espaços, espaço nosso, então não é necessária uma liberação 
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pra uma festa, quando eu tô fazendo uma festa dentro do meu terreno né, dentro 

do espaço que me pertence (Padre Pároco – Entrevista em 17/06/2021) 

 

O Padre também traz o cercamento como uma segurança para os fiéis, relatando 

também sobre o espaço para outros usos da Igreja como da catequese, que devido ao 

espaço ser aberto se torna “perigoso” fazer em qualquer horário, no entanto com o espaço 

fechado, podem reservar o espaço exclusivamente para seus fiéis fazerem o uso sem a 

presença de estranhos.  

(...) bem como também a questão pastoral né, é, e tem a catequese aqui existe 

outros encontros, eventos, que precisam fazer o uso do espaço mas por ser um 

ambiente aberto, não tem como oferecer segurança aos meus fiéis, uma vez 

que a praça estaria aberta né, então fechando a praça podemos promover outros 

eventos da catequese, dos jovens né, obra social de uma forma muito mais 

confortável, sabendo no ar livre com certo conforto, né, tá fechado na Igreja 

aqui e ao mesmo tempo reservados né, de qualquer risco, porque a gente fecha 

o portão o evento é só da Igreja né, sem participação de pessoas estranhas, mas 

aberto a gente não tem como fazer isso, é até um risco muitas vezes 

dependendo do horário que se faça. Padre Pároco – Entrevista em 17/06/2021) 

 

A narrativa do respeito com o templo sob a perspectiva de um lugar sagrado é 

descrita também pelo padre durante a entrevista trazendo reclamações de que os 

moradores de rua costumam fazer suas necessidades fisiológicas nas paredes da Igreja, 

como também o uso de entorpecentes como impróprio para se fazer em um espaço 

religioso, assim como lixos espalhados pelos jardins: 

a questão do respeito para com o templo, é, é nítido né se você passar ali você 

vai sentir o cheiro né, um pouco perto das paredes, a questão as pessoas 

defecam, urinam, as pessoas tomam banho né junto as paredes da Igreja, fora 

o uso de maconha, entorpecentes também junto da Igreja, que fica uma coisa 

chata, não é um ambiente muito próprio né, para estar perto de uma Igreja, e 

lógico o lixo né, o mau cheiro, fora dizer que as vezes tava se dando missa aqui 

e de repente começou a entrar na Igreja o cheiro de fumaça forte, porque eles 

colocavam fogo no lixo ali no horário da missa. Então esse desrespeito para 

com a Igreja foi aumentando a necessidade (...) E também a questão desse 

gradeamento devido ao cuidado do patrimônio né, é patrimônio da Igreja. 

(Padre Pároco – Entrevista em 17/06/2021). 

 

A disputa pelos espaços laterais da Igreja sempre se dá pelo local ser uma 

propriedade privada da Igreja, do ponto jurídico essa discussão provavelmente não 

existiria, portanto para os que se manifestaram contra o cercamento trazem uma discussão 

do ponto de vista moral e ético da Igreja. A religião cristã prega o amor ao próximo e a 

caridade como pilares básicos de uma vida religiosa, portando acolher os “irmãos” 

socialmente carentes não deveria ser um motivo para uma disputa pelo espaço. 

Ao tomarmos este espaço como sagrado consequentemente o separamos do 

chamado profano, como afirma Durkheim, o sagrado e o profano são dois mundos 

separados, hostis e rivais, onde um espaço só pode ser plenamente sagrado se sair 

completamente do profano. O espaço sagrado não deve e não pode ser tocado 
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impunimente pelo profano (DURKHEIM, 1996. p. 23). Por essa perspectiva podemos 

compreender as reclamações da Igreja referente aos atos cometidos pelos moradores de 

rua no local quando comentam sobre o uso de drogas, promiscuidade, dentre outros atos 

praticados, são considerados profanos para o ambiente sagrado da Igreja causando uma 

rivalidade no espaço, numa disputa para o espaço ser inteiramente sagrado ou profano.  

(...) a Igreja nunca teve a intenção de perseguir ou ir contra o direito de 

ninguém, mas também a Igreja tem essa preocupação de dizer também, nós 

temos o nosso direito né, e queremos fazer o uso dele, tanto que embora a obra 

está aqui a se realizar em nenhum momento eu pessoalmente ou qualquer 

pessoa da paróquia especificamente foi lá fora e disse: olha vocês estão 

expulsos daqui. Não, eles estão aí né, vira e mexe quando é possível a gente 

fornece pra eles água durante o dia, fornecemos para eles tomarem água, 

quando precisam de remédio a gente auxilia com remédio quando pedem aqui, 

alimentação né quando tem uma coisa sobrando a gente destina a eles, embora 

a orientação da guarda, a polícia nos orientarem, quanto mais vocês 

alimentarem, mais eles permanecem, só que a gente não vai negar as pessoas 

que tão com fome a gente vai alimenta-las quando a gente tem pra oferecer, 

então nunca nos negamos a socorrer as necessidades deles, mas no entanto 

aquela questão a Igreja não é responsável por sanar um problema social, que 

não somente a ela compete essa luta. (Padre Pároco – Entrevista em 

17/06/2021) 

 

Perguntei ao Padre durante a entrevista sobre quem seriam os moradores de rua, 

ele disse que suas histórias são diversas, mas no fundo são parecidas sendo elas em sua 

maioria expulsas de suas casas devido ao vício e que “sem o amparo familiar e sem a 

própria luta pessoal de tentar reintegrar-se a realidade social familiar, se entregam ainda 

mais aos vícios”, segundo o Padre muitos dizem querer voltar para casa, mas que a família 

não iria aceita-los: 

(...) então muitos deles vivem essa realidade né, até passar olha gostaria muito 

de voltar pra casa, mas não vão me aceitar, não que a família não queira aceitar 

de volta. A família não quer aceitar a realidade de volta, a droga, a sujeira e o 

roubo e tudo mais dentro de casa e isso a família não vai aceitar e por isso que 

eles continuam na rua. (Padre Pároco – Entrevista em 17/06/2021) 

 

O Padre também afirma que os moradores de rua no local não aceitam ir para as 

instituições de abrigos, pois segundo eles preferem a liberdade das ruas:  

E como também eles não querem ser acolhidos em uma instituição eles 

preferem ficar na rua, porque aqui eu tenho que ser justo, não somente os 

agentes, mas os próprios prefeitos (...) veio aqui várias vezes né conversar, 

recolher, ajudar e na frente do prefeito, na minha frente eles dizem não, eu não 

quero ir pra instituição quero ficar na rua, sou feliz morando aqui na rua, então 

assim não é por falta de assistência, a assistência existe, o que existe aqui é a 

não aceitação de serem ajudados, porque sabe que lá existe regras né, não pode 

droga, não pode faca, não pode arma, eles tão na rua por conta disso, de viver 

a liberdade sem limites, eles fazem o limite deles né, então como não aceitam 

limite nem da família, nem da igreja, nem de qualquer outra instituição pública, 

então eles preferem permanecer na rua e como né ninguém pode força-los o 

outro a fazer aquilo que não quer porque a lei da eles esse direito de ficar na 

rua, eles permanecem na rua. (Padre Pároco – Entrevista em 17/06/2021) 
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Segundo a prefeitura de Campos dos Goytacazes19, em um censo levantado sobre 

a população de rua na cidade, realizado em maio de 2019 pelo Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento para a População em Situação de Rua (CIAMP) de 

Campos, relata que a maioria dos moradores de rua são do sexo masculino, representando 

82,44% da amostra, 44,27% são naturais de Campos, os outros vindos de Macaé, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, sendo apenas 33% deles que desejam retornar a 

sua cidade de origem. Os principais motivos que os levaram a situação de rua foi o 

desemprego, conflitos familiares e territoriais e a dependência química.   

A cidade possui abrigos de assistência a população de rua, como o já mencionado 

Centro POP, segundo Silva e Silva, funciona como uma porta de entrada para os demais 

serviços públicos prestando os atendimentos de saúde, assistência social, 

acompanhamento psicossocial, atividades de convívio e socialização, higiene pessoal e 

alimentação. Os indivíduos chegam ao Centro POP por vontade própria, ou por 

encaminhamento de outros órgãos públicos ou pelo Serviço Especializado em 

Abordagem Social. A partir do Centro POP são encaminhados para os demais abrigos 

como a Casa de Passagem, a Casa de passagem albergue de Francisco de Assis (privado) 

e o Abrigo Lar Cidadão que também prestam serviços psicossociais e vagas em 

dormitórios (SILVA; SILVA, 2017. p.11).  

Eu o agradeci pela entrevista e perguntei se poderia tirar fotos da Igreja, ele me 

autorizou. Então saí da sala e encontrei o rapaz da secretaria que me atendeu e disse que 

o padre tinha deixado eu tirar fotos da Igreja que me perguntou se eu queria tirar fotos 

das arrecadações. Respondi que sim, mas que não tinha perguntado ao padre sobre o 

registro fotográfico das doações. O rapaz entrou na sala onde se encontrava o padre e 

pediu permissão. Autorizado, comecei a registrar os mantimentos. O secretário se tornou 

meu guia durante a visita.  

Após a sala de mantimentos, ele disse que tinha uma outra coisa pra me mostrar 

que seria interessante pra minha pesquisa. Desta forma, me conduziu para o outro lado da 

Igreja, onde dava para observar os moradores de rua que ficam ali presentes. Ao passar 

de frente pro altar ele virou de frente e se curvou e disse para eu fazer o mesmo quando 

passasse por ali. Então ele disse que eu poderia conversar com o padre pra passar uma 

tarde ali para observar dali os moradores de rua. Então, começamos a olhar pra eles. Havia 

duas moças sentadas comendo aparentemente as marmitas das Freiras. Uma outra em pé 

falando com um homem de colete preto e amarelo, aparentemente um guarda. Então o 

                                                           
19 Link:  https://campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=54380. Acesso em 16/09/2021. 

https://campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=54380
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rapaz da secretaria falou: aquela mulher parece alterada, num tá? Olhando de longe a 

mulher parecia estar gritando, articulando bastante as mãos e sem máscara se 

aproximando e distanciando do guarda que ficou parado olhando para ela. Como o guarda 

estava de máscara não dava pra observar se ele estava falando algo com a mulher. Neste 

momento, o rapaz começou a comentar sobre o uso de drogas entre os moradores de rua 

ali presentes, relatando que uma mulher alterada sob o efeito de entorpecentes entrou na 

igreja nervosa e gritando com todos, atrapalhando a missa e também comentou a mesma 

história da visita anterior do homem sob o efeito de drogas que entrou na igreja 

complemente nu durante uma missa, causando desconforto entre os fiéis presentes.  

Voltamos para a Igreja e um rapaz o parou para resolver um assunto da Igreja. Ele 

me pediu para esperá-lo enquanto ele ia à secretaria. Fiquei fotografando a igreja e as 

imagens enquanto o aguardava. Ao retornar, me mostrou os elementos presentes no altar. 

Ao me levar para perto do altar disse que me daria o privilégio de fotografar de perto, me 

mostrando uma caixa prateada com detalhes dourados e uma cruz em cima. Afirmou que 

se tratava do sacrário (anexo III), local onde se guardava as hóstias da Eucarístia20. Em 

seguida me mostrou a pia batismal (anexo IV), um móvel arredondado de madeira com 

detalhes dourados em cima de um tapete vermelho com uma tampa e que apresentava 

uma cruz em cima. Ele retirou a tampa para eu ver a pia em si de granito branco onde são 

realizados os batismos, ficando ao lado direito em frente ao altar. Próximo a pia batismal 

estava uma vela amarela (anexo V) bem grande que tinha uma cruz vermelha e três pregos 

enfiados onde estava o desenho da cruz. Ele me explicou que a vela é acesa durante as 

missas e representa a "luz de Cristo".  

Nos dirigimos depois para uma sala que continha um armário com roupas usadas 

pelo clero, durante as missas. Havia uma mesa com a imagem de São Benedito no centro 

e, ao lado, uma imagem de Nossa senhora de Fátima, tendo na parede foto do Papa e de 

outro cardial que não soube identificar, pois a ida nesta sala foi rápida. Foi quando ele 

parou na secretaria e me mostrou a foto de São Benedito (anexo VI), que guardavam em 

um armário, para poder preservá-lo melhor. Em seguida, me levou para outro local, o 

segundo andar da Igreja.  

                                                           
20 Segundo o livro Catecismo da Igreja Católica, é o próprio sacrifício do Corpo e do Sangue do Senhor 

Jesus, que Ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até ao seu regresso, 

confiando assim à sua Igreja o memorial da sua Morte e Ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da 

caridade, o banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da 

vida eterna. 1409. Acesso em: 

https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-

ccc_po.html#OS%20SACRAMENTOS%20DA%20INICIA%C3%87%C3%83O%20CRIST%C3%83  

https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_po.html#OS%20SACRAMENTOS%20DA%20INICIA%C3%87%C3%83O%20CRIST%C3%83
https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_po.html#OS%20SACRAMENTOS%20DA%20INICIA%C3%87%C3%83O%20CRIST%C3%83
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Seguimos por uma escada em caracol que nos levava para a parte de cima da 

igreja, tendo o piso de madeira antiga e empoeirada. O segundo andar é bastante escuro 

e não usado pela igreja, embora tenha vitrais preservados (anexo VII) com algumas 

imagens de santos como a de Santa Terezinha, São José, Santo Expedito, Santa Cecília e 

o Sagrado Coração de Jesus. Em um determinado canto havia algumas imagens de santos 

quebradas (anexo VIII). Perguntei sobre elas e ele me respondeu que as imagens 

quebradas foram trazidas por fiéis para restauração.  

Ao me conduzir para um outro local explicou ser o espaço destinado ao coral. 

Disse para eu tirar uma foto do altar que ficaria bonito. Registrei. Ao descermos a escada 

ele disse pra eu ir um dia de manhã que ele poderia me dar mais atenção para mostrar a 

igreja, pois naquele horário ele estava sozinho para cuidar da secretaria. Foi quando eu o 

agradeci, novamente, e me despedi.  

 

Figura 8: Altar da Igreja de São Benedito. Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 

 

Considerações Finais 

 

O conflito causado pelo cercamento traz à tona um problema social cada vez mais 

frequente no meio urbano que são as pessoas em situação de rua. No entanto, esta pesquisa 

não se encerra por aqui, precisamos entender quem realmente são essas pessoas e o porquê 

escolheram viver nas laterais da Igreja? Precisamos compreender os motivos que as 

levaram a viver nas ruas e porque não conseguem se reinserir na sociedade. Se há abrigos 

e políticas públicas no munícipio para amenizar este problema social, quais estão sendo 
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estas falhas e dificuldades encontradas para conseguir ajudar todas estas pessoas a saírem 

desta situação?  

Outro ponto da pesquisa a ser desdobrado é entender quem são essas pessoas que 

se manifestaram contra e o que realmente pensam e entendem da situação. Por 

questionamentos como estes, a pesquisa tem desdobramentos a serem realizados, visto 

que a pandemia de Covid-19 limitou a pesquisa no momento.  

Com os dados que temos e pudemos observar, o conflito se dá por uma disputa de 

espaços por vários agentes e estruturas naquele entorno além da Igreja e dos moradores 

de rua. Juridicamente, talvez a disputa dos espaços da Igreja não existiria pois são de 

cunho privado, sendo assim, respaldada pela lei o direito de segregar o espaço. Entretanto, 

os indivíduos que se manifestaram contra cobram da Igreja a moral e a ética de deveres 

cristãos. A ação da Igreja ao ceder seu espaço a céu aberto para os moradores de rua é 

vista como um ato de caridade aos mais necessitados excluídos da sociedade, sendo este 

um dever cristão, ético e moral da Igreja cobrado por estes indivíduos.  

Entretanto, a Igreja vê seu espaço sagrado a céu aberto sendo profanado pelos 

moradores de rua, os acusando de fazerem necessidades fisiológicas nas paredes do 

templo, o uso de drogas e atritos relatados entre os moradores de rua e os fiéis por 

exemplo, que são atos vistos como desrespeitosos e profanos para um local religioso e 

sagrado. Como descrito por Durkheim (1996), um espaço só pode ser inteiramente 

sagrado se tiver saído completamente do profano, ao cercar o espaço, a Igreja recupera 

seu espaço para ser totalmente sagrado e livre das coisas profanas, separando sua casa, 

um ambiente familiar da individualidade da rua (DaMatta, 1997).  

As cercas, grades e muros fazem cada vez mais parte do cotidiano das cidades, o 

fenômeno chamado de estética da segurança por Caldeira (2000), onde estas construções 

se tornaram essenciais no meio urbano, sendo usados não apenas para segurança e 

segregação, mas também como estética e status, pois dificilmente se vende uma casa sem 

muros ou grades ou apartamentos sem dispositivos de segurança. Se tornando explicito 

um novo modo de segregação no meio urbano em que consiste na linguagem do 

isolamento e dos distanciamentos sociais (CALDEIRA, 2000. p. 294).  

Para Filgueiras (2016), o cercamento como o muro pode ser por um lado o símbolo 

de opressão do interesse privado sobre o espaço público, em outro lado por vezes se torna 

objeto de manifestação pública por artistas que utilizam sua superfície de diferentes 

maneiras, como o grafite por exemplo, fazendo com que inversão radical de usos e valores 
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em que o muro se torna um objeto relacional e não mais como barreira (FILGUEIRAS, 

2016. p. 105). 

O cercamento dos espaços da Igreja tem por objetivo resgatar o espaço privado do 

uso público e torna-lo sagrado para os religiosos, o separando da rua profana dando assim 

segurança para seu templo e seus fiéis. Embora o espaço tenha se tornado o lar para os 

moradores de rua que fizeram do local um refúgio do ambiente individualista das ruas. A 

discussão é bastante complexa, em que a conclusão mais concreta a chegarmos é de que 

construindo ou não o cercamento estas pessoas continuam em situação de risco, 

vulneráveis e excluídos perante a sociedade.  
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Anexos 

Anexo I: Documento Nossa História 

 

Frente 
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Anexo II 

 

Oração Invocação do Espírito Santo 

 

Vinde Espírito Santo, 

Enchei os corações dos vossos fiéis 

E acendei neles o fogo do Vosso Amor. 

Enviai o Vosso Espírito 

E tudo será criado e renovareis a face da terra. 

Oremos: 

Ó Deus  

Que instruíste os corações dos vossos fiéis, 

Com a luz do Espírito Santo,  

Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

E gozemos da sua consolação. 

Por Cristo Senhor Nosso. 

Amém. 
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Anexo III 

 

Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 

 

Anexo IV 

 

Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 
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Anexo V 

 

Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 

Anexo VI 

 

Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 
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Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 

 

Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 
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Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 

 

Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 
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Anexo VII 

 

Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 

 

 

Anexo VIII 

 

Foto: Lariane Brandão em 17/06/2021 


