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RELIGIÕES E POLÍTICAS SOCIAIS. UM ESTUDO DAS PRÁTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS 
RELIGIÕES NO VALE DO RIO DOS SINOS, 1993-1999. Otília B. G. Freires, Tiago da S. Cesar, Ester 
Schleger, Mari Helena S. Schwingel,Adevanir A. Pinheiro, J. Ivo Follmann (Centro de Ciências Humanas - 

UNISINOS). 
Através da pesquisa, uma das hipóteses que começa a aparecer sempre mais claramente é que, ao mesmo tempo em que o perfil 
identitário das religiões exercem visível influxo sobre o tipo de postura e iniciativa social de seus seguidores, é preciso ter 
presente que provavelmente as práticas de Assistência Social tendem a ser mais fortemente influenciadas por fatores político-
sociais e de posicionamento ideológico bem como por fatores de interesses pessoais dos seus protagonistas do que pelo seu 
vínculo ou identidade religiosa enquanto tal. O objetivo do presente estudo centra-se na pergunta investigativa: Quais as práticas 
de Assistência Social das religiões no Vale do Rio dos Sinos, quais as suas motivações e como se relacionam com o perfil 
identitário destas religiões? Trata-se de um estudo das práticas de Assistência Social desenvolvidas por religiões no Vale do Rio 
dos Sinos, a partir de 1993. Uma pesquisa precedente envolvendo o cadastro geral dos locais de culto e templos religiosos, 
concluída em alguns municípios da região, já nos forneceu importante material para um primeiro mapeamento dessas práticas, 
como também subsidiou-nos com dados essenciais para a formulação de estatísticas no que diz respeito a quantidade, tempo de 
existência no município e o afluxo semanal de fiéis por tipos de religiões, assim como foram de grande valia alguns resultados 
das entrevistas complementares realizadas junto a fiéis freqüentadores em cada um dos locais cadastrados. Metodologicamente 
trabalhamos em quatro "frentes": 1) Abordagem descritiva das práticas de Assistência Social com identificação das mais 
relevantes; 2) Abordagem sobre a percepção dos integrantes das religiões em relação as práticas sociais; 3) Verificação do "estado 
da arte" através das leituras e fichamentos; 4) Estudo de algumas práticas mais relevantes e seus protagonistas mediante uma 
tríplice abordagem teórico-metodológica (- As práticas sociais e a sociedade como um todo; - As práticas sociais e as relações 
institucionais e inter-institucionais; - As práticas sociais e os interesses pessoais de seus protagonistas). Os resultados alcançados 
até o presente momento são: 1) Uma síntese sobre a temática em questão a partir das entrevistas complementares nos municípios 
de Esteio e de São Leopoldo; 2) quadro sintético das práticas sociais verificadas nos locais de culto e templos nestes municípios; 
3) elaboração de CADERNOS DO CEDOPE, Série "Religiões e Sociedade"; 4) identificação dos locais de culto ou templos 
religiosos com evidentes práticas sociais em três grandes meios religiosos: meio kardecista e das religiões afro e de umbanda, 
meio evangélico (Igrejas históricas, Igrejas pentecostais e neo-pentecostais) e meio católico. Na sequência o trabalho está se 
concentrando na realização de entrevistas nos locais previamente identificados como mais relevantes, passando posteriormente 
para uma hermenêutica e análise coletiva dos resultados das entrevistas e demais materiais e documentos sobre a temática, bem 
como a continuidade na elaboração dos Cadernos e quadros sintéticos das principais práticas sociais verificadas em outros 
municípios da região do Vale do Rio dos Sinos. (Fapergs/Pibic/Unibic/UNISINOS). 
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