
 

 

 

Após visitar e descrever alguns ambientes públicos com espaços religiosos (Barra 
Shopping Sul, Aeroporto Salgado Filho e Rodoviária de Porto Alegre), encontra-se dentro dos 
hospitais públicos do Grupo Hospitalar Conceição a situação mais interessante.  Não apenas 
com espaços inter-religiosos, mas também com atividades regulares dentro deles, estes hospitais, 
em especial Hospital Conceição e Hospital Cristo Redentor, recebem representantes de diferentes 
religiões. Graças à formação do Fórum Inter-religioso, diversas religiões hoje têm espaço para 
oferecer amparo espiritual a pacientes, familiares e também a trabalhadores. Apesar das 
dificuldades muitas vezes encontradas no diálogo com a direção, o Fórum conseguiu estabelecer 
ordens e organizar uma escala entre os grupos religiosos. No Hospital Cristo Redentor já existe 
um Espaço Inter-religioso. Já no Hospital Conceição, todas as religiões utilizam-se da capela 
católica. Então a pesquisa encontrou seu foco dentro destes dois espaços religiosos.  

A pesquisa baseou-se em um trabalho de campo. Foram visitados espaços religiosos 
dentro de espaços públicos na cidade de Porto Alegre. Aqueles espaços em que não ocorriam 
atividades foram apenas visitados e fotografados. Foram necessárias algumas observações mais 
longas também, a fim de identificar se havia utilização destes espaços por parte das pessoas. Nos 
hospitais do Grupo Conceição, porém encontrou-se uma diversidade de atividades. 

Então, iniciaram-se as observações no Hospital Conceição e no Cristo Redentor. Com a 
escala que o próprio Fórum Inter-religioso montou para a organização dos grupos religiosos no 
espaço, foi possível organizar as visitas, para que contemplassem todos os grupos. Foram 
acompanhados os grupos durante todo o processo de apropriação do espaço. Através de 
entrevistas, fotos e observações tem-se montado um panorama da realidade nestes espaços. 
Também se buscou participar de eventos relacionados e manter contato com os coordenadores do 
Fórum Inter-religioso. 

Observar e analisar como estes diferentes grupos religiosos se organizam, como se 
utilizam destes espaços, que tipo de atividade realizam e quem é este público que frequenta os 
espaços, são os principais objetivos desta pesquisa. Além disso, é sempre observado se há ou não 
presença de pessoas buscando estes serviços no espaço e quem são estas pessoas.  

A apresentação, portanto, terá como objetivo traçar o perfil destes dois espaços religiosos: 
o Espaço Inter-religioso do Hospital Cristo Redentor e a Capela Católica do Hospital Conceição. 
Ambos espaços utilizados por diversas religiões. Tendo também como foco de investigação: os 
grupos religiosos que ocupam a grade de atividades, as atividades desenvolvidas por estes grupos 
e os frequentadores destes espços. 

 


