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A instalação e implantação do Complexo Portuário do Açu no município de São
João da Barra tem provocado transformações no espaço urbano e no modo de
vida da população local, sendo a atividade pesqueira artesanal uma das principais
atividades da localidade. A chegada dos recentes empreendimentos econômicos
ligados ao Porto do Açu também trouxe consigo um aumento quantitativo de
pequenas igrejas pentecostais, para além das já existentes até então como a
Assembleia de Deus, tal fenômeno parece estar associado ao processo
migratório, vinculado ao emprego e renda de segmentos menos favorecidos
economicamente e as estratégias proselitistas das denominações religiosas.
Considerando esse contexto, a pesquisa busca analisar tais transformações e sua
relação com as práticas religiosas de jovens pentecostais moradores de São João
da Barra, identificando as suas condições sociais, formas de participação nas
igrejas e percepções sobre as mudanças na cidade, compreendendo de que forma
os referenciais religiosas orientam a vida cotidiana. Estudos como o de Fernandes
(2011) revela as diferentes formas de participação religiosa de jovens pentecostais
e como a territorialidade do local de moradia ainda é relevante no processo de
adesão religiosa. Novaes (2005) indica que na atualidade brasileira os jovens têm
feito as suas escolhas religiosas em um contexto cada vez mais plural e
competitivo. O pentecostalismo é um dos fenômenos religiosos com maior
crescimento no Brasil nas últimas décadas (IBGE, 2000; 2010; JACOB et al, 2003)
com significativas expressões na esfera econômica, social e política (Mariano,
1999). Para fins de análise, a pesquisa em desenvolvimento, adota a categoria
juventude a partir da perspectiva de Machado Pais (1990), como um conjunto
social constituído por indivíduos pertencentes a uma dada fase da vida,
prevalecendo a busca dos aspectos mais característicos de tal fase. A pesquisa
qualitativa em fase de levantamento bibliográfico e desenvolvimento inicial de
trabalho de campo, realiza observações diretas de atividades e eventos religiosos
voltados aos jovens de São João da Barra, diário de campo, entrevistas com
lideranças religiosas e jovens participantes dessas atividades e grupos focais.
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