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“Aqui não é o lugar de analisar em detalhe as razões dessa verdadeira 
impossibilidade epistemológica: elas se relacionam à certeza, coextensiva a 

toda história da civilização ocidental, sobre o que é e o que deve ser a 
sociedade humana, certeza expressa desde a aurora grega do pensamento 

europeu do político, da polis, na obra fragmentária de Heráclito. A saber, de 
que a representação da sociedade como tal deve encarnar-se na figura do Um 
exterior à sociedade, na disposição hierárquica do espaço político, na função 

de comando do chefe, do rei ou do déspota: só há sociedade sob o signo de 
sua divisão em Senhores e Súditos. Resulta dessa visão do social que um 

grupo humano que não apresente o caráter da divisão não pode ser 
considerado como uma sociedade. Ora, quem é que os descobridores do 

Novo Mundo viram surgir nas praias atlânticas? ‘Gente sem fé, sem lei, sem 
rei’, segundo os cronistas do século XVI. A causa era assim entendida: esses 

homens no estado de natureza não haviam ainda chegado ao estado de 
sociedade. Quase unanimidade, perturbada apenas pelas vozes discordantes 
de Montaigne e de La Boétie, nesse julgamento sobre os índios do Brasil.” 

(CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência – pesquisas de 
antropologia política. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 232) 

 



 

Resumo 
 
Sérgio Gonçalves de Amorim 
CONTRADIÇÕES E AMBIGUIDADES DO ESPAÇO RELIGIOSO – 
Megaigreja, urbanização e massa 
 
Esta pesquisa tem por objetivo demonstrar as contradições e ambiguidades relativas à 
formação do espaço religioso que se dá no contexto das cidades. Tal esforço científico se 
justifica em função da compreensão dos papéis que as práticas religiosas possuem 
relativamente ao estabelecimento da cidadania, não apenas no nível da religião, mas tendo 
como referência toda a cidade. Ao abordar a religião sob a ótica do espaço, esta pesquisa 
considerou o processo histórico de constituição das cidades e das religiões, localizando no 
interior do espaço da cidade seus espaços religiosos. Buscou-se demonstrar que as religiões 
têm contribuído para uma afirmação histórica e estrutural da cidade como espaço de controle 
e domínio sobre uma massa, fundamentando assim o exercício de um poder político, 
econômico e também religioso. Como parte de uma demonstração empírica, considerou-se o 
processo histórico de urbanização do município de São José dos Campos, e nesta cidade uma 
de suas igrejas, a Primeira Igreja Batista em São José dos Campos (PIBSJC). Avaliou-se, ao 
longo de sua história no município, como esta organização religiosa tornou-se uma 
megaigreja. Apontou-se para as contradições e ambiguidades presentes nesse processo, que 
tem conduzido à massificação e alienação dos fiéis dessa igreja e dos citadinos dessa cidade. 
Esses tipos de organizações religiosas têm se estruturado, no Brasil e no mundo, a partir da 
adoção de modelos de gestão profissional e de estratégias de propaganda e marketing 
religioso, além de uma planificação específica em termos arquitetônicos e urbanísticos 
visando a certa centralidade no tecido urbano. Tais fenômenos acabariam por se constituir em 
um tipo de religião e de religiosidade que corresponderiam, no plano da fé, aos intensos 
processos de urbanização que têm caracterizado as cidades contemporâneas. O espaço 
religioso é um ‘pedaço’ da cidade e é caracterizado pelos mesmos processos que têm 
transformado o espaço citadino em mercadoria, fragmentando-o e alimentando a processos de 
segregação socioespaciais e de crise dos espaços públicos, que a experiência religiosa 
reafirmaria, sendo, na atualidade, impotente na proposição de alternativas ao controle e 
domínio que se dá através da cidade. 
 
Palavras-chave: religião; espaço; cidadania; espaço religioso; espaço urbano; cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
Sérgio Gonçalves de Amorim 
CONTRADICTIONS AND AMBIGUITIES OF THE RELIGIOUS SPACE  – 
Mega-church, urbanization and masses 
 
This research aims to demonstrate the contradictions and ambiguities related to the creation of 
religious spaces that take place in the city context. This scientific effort is justified by the 
understanding of the roles that religious practices have on the establishment of citizenship, not 
only in terms of religion, but also taking the entire city as a reference. By treating religion 
from a space perspective, this research considered the historical process of constituting cities 
and religions, locating religious spaces within the city space. Demonstrating that religions 
have been contributing to a structural and historical confirmation of the city as a control and 
domination space over a mass of people, thus justifying the exercise of a political, economic 
and religious power. As part of an empirical demonstration, the historical process of 
urbanization in the municipality of São José dos Campos was considered, and within this city, 
one of its churches: the First Baptist Church in São José dos Campos (Primeira Igreja Batista 
em São José dos Campos – PIBSJC). Assessing how this religious organization became a 
mega-church throughout its history in the city. Pointing-out the contradictions and 
ambiguities in this process, since it has been leading to the massification and alienation of its 
believers, as well as that of the city dwellers. These types of religious organizations have been 
emerging, in Brazil and worldwide, through the adoption of professional management models 
and of religious advertising and marketing strategies; in addition to a specific architectural 
and urban planning, aiming to locate centrally such religious organizations. Such phenomena 
would eventually form the core of a type of religion and religiosity that would correspond, in 
terms of faith, to the intense urbanization process that has been characterizing contemporary 
cities. The religious space is a 'piece' of the city and it is characterized by the same processes 
that have been transforming the city space into a commodity, fragmenting it and feeding 
socio-spatial segregation processes and public spaces crisis processes, which would be 
reaffirmed by the religious experience, being today, powerless in proposing alternatives to the 
control and domination that takes place through the city. 
 
Keywords: religion, space, citizenship, religious space, urban space, city 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

À margem. – (...) Mas, afinal, é indiferente que ao rebanho 
seja imposta uma opinião ou sejam permitidas cinco 

opiniões. – Quem diverge das cinco públicas opiniões e fica 
à margem tem sempre o rebanho inteiro contra si. 

 
NIETZSCHE1 

 

Esta tese tem como objetivo apresentar uma contribuição à compreensão dos 

fenômenos religiosos a partir de suas relações com o espaço e com a cidadania. 

As variáveis, religião, espaço e cidadania, são, cada qual ao seu modo, parte de uma 

construção histórica e social, apresentando determinados nexos entre si, que denotam certas 

contradições e ambiguidades entre elas, como se pretende explorar ao longo desta tese. 

Admite-se, nesta pesquisa, que estas variáveis passam a ter algum nexo entre si 

particularmente a partir da criação das primeiras cidades, entre 3500 a 2500 a.C., as quais 

eram moradas de uma divindade e dominadas por castas guerreiras e sacerdotais2. 

A respeito desses grupos sociais poder-se-ia falar de certo exercício de uma 

determinada cidadania, pois ‘os demais’, apesar de maioria, eram pessoas destituídas de 

participação ‘na política’, entendida esta como governo da polis. 

Entre os destituídos, nas primeiras cidades-estado, estavam crianças, mulheres, 

escravos e estrangeiros. Onde se manteve certa ordem urbana da vida social, ao longo da 

história, até os dias atuais, estruturou-se uma relação entre dominantes e dominados, sendo 

aos primeiros dada uma garantia de certo exercício de uma determinada cidadania, como 

expressão de uma liberdade relativa aos demais, que eram mantidos sob submissão dos 

primeiros. 

Um exercício pleno da cidadania por todos implicaria em um rompimento com toda 

ordem hierárquica na sociedade, o que só se efetivaria na práxis através de lutas de 

emancipação pela liberdade, associadas à construção de uma cidadania correlata a esses 

movimentos. 
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Isso implicaria, também, numa libertação das pessoas de certa alienação imposta pela 

religião, pelo Estado e pelo mercado, que formatariam a vida, em certo sentido, e, de modo 

irônico, em detrimento da mesma. 

Essa dualidade liberdade/submissão implicada na construção da religião, do espaço 

(religioso/urbano) e da cidadania seria uma contradição/ambiguidade fundamental entre as 

variáveis desta pesquisa, como se pretende demonstrar ao longo deste trabalho, através de 

seus quatro capítulos. 

No Capítulo 1, são realizadas algumas definições iniciais relativas às variáveis de 

pesquisa e a parte de suas contradições e ambiguidades. São apresentadas, ainda, as questões e 

hipóteses de pesquisa, a tese proposta, e, por fim, a metodologia adotada. 

O Capítulo 2 corresponde a uma discussão de parte da temática e problemática de 

pesquisa, seguido de um aprofundamento teórico articulando as variáveis de pesquisa, a partir 

de uma análise conjunta do processo de urbanização, de espacialização das práticas religiosas 

e de algumas de suas implicações para as expressões/supressões de um exercício de cidadania. 

O Capítulo 3 é uma verificação empírica de parte dos apontamentos teóricos elencados 

no capítulo anterior, e, para isso, analisou-se o processo de formação do espaço urbano no 

município de São José dos Campos (SP) e, no contexto desse espaço urbano e dessa cidade, 

algumas das estratégias de inserção socioespacial da ‘Primeira Igreja Batista em São José dos 

Campos’ (PIBSJC), desde sua fundação, em 1942, aos dias atuais. 

Por fim, no Capítulo 4, é apresentada uma síntese entre o desenvolvimento teórico e o 

caso analisado, apontando-se para alguns dos nexos teórico-empíricos entre as variáveis de 

pesquisa e a realidade construída, de modo a se lançar uma compreensão acerca das relações, 

por vezes contraditórias e ambíguas, entre os espaços das práticas religiosas, da cidade e de 

sua urbanidade, e as construções/obstruções ao exercício de uma cidadania correlata. 

Tem-se que a religião, a cidade e a cidadania se inserem em um contexto social típico 

às sociedades que se estruturam a partir de uma relação de hierarquia entre os (poucos) que 

mandam e os (muitos) que obedecem. 

Nesse sentido, na religião, na cidade e nas práticas de cidadania ocorreria certa 

instrumentação do espaço (em suas formas materiais e simbólicas), refletindo em ideologias, 
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que caracterizariam um complexo relacionamento entre dominantes e dominados, desde a 

origem sociopolítica da polis e suas transformações, até os dias atuais. 

Assim, as religiões e as cidades seriam instrumentais ao poder de uns (poucos) sobre 

todo o corpo social, transformando os que dominam em cidadãos, e os demais (dominados) 

em súditos, escravos, servos, assalariados, fiéis, etc., desde que obedeçam, adorando ou não 

aos mesmos deuses. 

                                                           

1 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 166. 

2 “(...) pode-se notar, primeiramente, que as técnicas da agricultura de grãos e criação de gado – as formas 
básicas de economia que sustentaram as civilizações avançadas do mundo – aparecem agora como surgidas pela 
primeira vez entre 7500 e 4500 a.C., no Oriente Próximo, centro a partir do qual teriam expandido para o leste e 
oeste em uma ampla faixa, substituindo culturas anteriores de caça e coleta de alimentos, muito mais precárias, 
até antingirem, por volta de 2500 a. C., tanto a costa pacífica da Ásia quanto as costas atlânticas da Europa e 
África. Enquanto isso, no núcleo de onde havia partido essa difusão, um novo desenvolvimento ocorria 
aproximadamente de 3500 a 2500 a.C., produzindo todos os elementos básicos das civilizações arcaicas 
avançadas – a escrita, a roda, a matemática, o calendário, a realeza, o clero, o simbolismo do templo, os impostos 
etc. – e os temas mitológicos específicos desse segundo desenvolvimento” (CAMPBELL, Joseph. As máscaras 
de Deus – mitologia primitiva. São Paulo: Palas Athena, 1992, p. 117). 
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CAPÍTULO 1 

ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 
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1. ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 
 

Fora da sala de aula. – “Para lhe demonstrar que no fundo 
o ser humano é um animal de boa índole, eu lembrarei quão 
crédulo ele foi por tanto tempo. Somente agora, bem tarde e 

após ingente autossuperação, ele se tornou um animal 
desconfiado – sim! O ser humano é agora mais malvado do 
que nunca.” – Não compreendo isso: por que deveria o ser 
humano ser mais desconfiado e malvado agora? – “Porque 

tem – necessita ter – uma ciência!” 
 

NIETZSCHE1 

São apresentadas neste Capítulo algumas considerações iniciais acerca das variáveis 

de pesquisa, quais sejam a religião, o espaço e a cidadania, e, em seguida, discutem-se parte 

de suas contradições e ambiguidades. 

Ainda neste Capítulo, são apresentados o objeto de pesquisa e um objeto de 

verificação empírica, as questões e hipóteses de pesquisa, a tese, e, por fim, a metodologia de 

pesquisa. 

Embora, nesta tese, adote-se este ponto de partida para uma problemática teórico-

empírica de um determinado ‘conceito de ambiguidade’ 2 aplicável ao campo dos estudos 

teológicos contemporâneos, ao longo dos tópicos que se seguem, será possível perceber com 

mais clareza outros referenciais teóricos e metodológicos adotados, que se vinculam aos 

pensadores pós-iluministas, entre estes NIETZSCHE, WEBER e SIMMEL, particularmente 

ao que se refere aos recortes teóricos e epistemológicos relativos à construção das três 

variáveis desta pesquisa, aos seus nexos, suas ambiguidades e contradições relativas a um 

projeto de liberdade humana, a saber, através de práticas sociais mais solidárias à vida 

estabelecidas em torno da religião, do espaço e da cidadania. 

Interessa, nesse sentido, uma reflexão a partir de uma determinada práxis das religiões 

em geral na contemporaneidade, e se aponta para seu uso instrumental pela política, e vice-

versa, sobretudo em suas associações a fundamentalismos e autoritarismos de toda sorte. 

Segue-se, no tópico abaixo, uma apresentação inicial das variáveis de pesquisa, a 

partir de um dado recorte teórico e, por consequência, epistemológico, destacando-se algumas 
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das relações recíprocas que existem entre tais variáveis, e apontando para certas contradições 

e ambiguidades entre elas. 

 

 

1.1. Variáveis 

 

A seguir, são preliminarmente apresentadas as variáveis de pesquisa, quais sejam a 

religião, o espaço e a cidadania, ressaltando-se determinados nexos entre essas variáveis, 

assim como parte de suas contradições e ambiguidades, que serão exploradas em um tópico 

específico deste Capítulo. 

Na apresentação das variáveis de pesquisa, tem-se em vista certa práxis religiosa na 

contemporaneidade, suas respectivas formas de governo e os tipos de fiéis que lhes 

correspondem, os tipos de espaços envolvidos e as práticas de cidadania que lhes são 

correspondentes. 

 

1.1.1. Religião 

 
Já não é aos homens que me dirijo; é a Ti, Deus de todos os 

seres, de todos os mundos e de todos os tempos; se é 
permitido a frágeis criaturas perdidas na imensidade e 

imperceptíveis ao resto do Universo ousar pedir-Te alguma 
coisa, a Ti que já lhes deste tudo, cujos decretos são 

imutáveis como eternos, digna-Te a olhar com piedade os 
erros inerentes à nossa natureza; que estes erros não nos 

tragam calamidades. 
 

VOLTARIE3 

No horizonte das ciências sociais, o objeto de pesquisa ‘religião’ é tema recorrente 

desde os clássicos MARX, DURKHEIM e WEBER, e tem sido esta uma das formas de 

acesso aos significados mais básicos da vida social, como pretendem demonstrar tais 

pensadores. 
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Com MARX, a religião possui significados que vão do ópio (alienação) à via de 

esclarecimento e ação, capaz de incitar à superação da exploração e da opressão política e 

econômica de grupos sobre todo o corpo social. 

DURKHEIM compreende a religião como uma forma de ‘adoração’/‘endeusamento’ 

da própria sociedade, ou seja, no fulcro da prática religiosa estariam presentes os fundamentos 

das próprias relações sociais. 

E WEBER buscou demonstrar que as formas de capitalismo moderno são tributárias 

da ‘ética protestante’, de modo que as práticas religiosas se encontrariam no fundamento das 

relações econômicas e políticas de nossas sociedades. 

Fora do campo clássico das ciências sociais, nos textos em que FREUD aborda a 

sociedade e a cultura, a ‘religião’ é tratada como uma ilusão cujo futuro estaria destinado a 

desaparecer4, o que não se confirmou até os dias atuais, desde que as religiões se encontram 

no centro dinâmico de parte considerável das relações internacionais. 

Em algumas dessas análises, a ‘religião’ seria compreendida, numa leitura com 

inspiração em NIETZSCHE, como uma determinada prática coletiva que expressaria de 

forma simbólica parte do sofrimento humano e de suas frustrações no ‘aqui e agora’, a partir 

de mitologias geralmente associadas a uma metafísica que aponta para ‘outro mundo’, além 

dessa vida, nas formas de ‘paraísos/infernos imaginários’5. 

Ainda buscando inspiração em NIETZSCHE, este pensador considera que nenhuma 

das religiões, até hoje, foi detentora ‘da verdade’, e que todas elas nasceram do medo e da 

necessidade, o que, de certo modo, aconteceria com a ciência, com a filosofia e as artes, de 

um modo geral6. 

Nessa perspectiva, toda metafísica estaria fundada sem uma base empírica a partir da 

experiência do corpo, desde que se constituiria como puro imaginário, desvinculando-se da 

realidade imediata dos sentidos, isso seja na religião, na ciência, nas artes, na filosofia ou na 

política. 

Essa metafísica, ao se projetar como ‘única verdade absoluta’ e ‘guia da humanidade’, 

implicaria, a partir daí, na ‘construção de imaginários’ como uma das peças centrais nas 

práticas sociais de exercício de poder e de dominação nas sociedades com religião. 
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Desse modo, sob a ótica dos dominantes, a imaginação como fonte de criatividade não 

deveria estar livre, à disposição de todos (como de fato está), mas ‘imaginar/criar’ deveria ser 

atributo exclusivo das elites dominantes (o que não é fato), residindo aí toda gama de 

submissões/resistências à dominação e domesticação do imaginário social, uma dinâmica de 

que as religiões, de certo modo, são uma expressão, seja como religião dos eruditos, seja 

como religião popular. 

Nessa perspectiva, as religiões aliadas às práticas políticas e ao exercício de poder 

acabariam por propiciar certo ‘aprisionamento’ da capacidade simbólica humana, e, por 

conseguinte, da imaginação e da criatividade, isso em favor de projetos de hegemonia e de 

domínio, e não de relativa liberdade7, sobretudo ao se pretender como uma única 

representação ‘da realidade’, em termos de determinados dogmas considerados como 

‘verdades absolutas e eternas’. 

Toda forma de representação da existência humana que se pretende hegemônica em 

detrimento de outras possibilidades de se pensar a vida é, de antemão, um poder excludente e, 

de certo modo, autoritário, presente também no balanço entre associação/contraposição das 

religiões aos poderes políticos, tendo como parte de suas consequências certo controle, em um 

processo dialético, de parte da existência pessoal e coletiva. 

Certas relações das religiões com o exercício do poder podem ser percebidas através 

do espaço, como se pretende demonstrar nesta tese, desde que as práticas religiosas formam 

parte de um espaço específico, material e simbólico, denominado ‘espaço religioso’, que, 

embora materialmente inserido neste mundo, simboliza para o fiel ‘o outro mundo de sua 

metafísica’, no qual ele espera uma ‘libertação’ de todos os seus conflitos dessa vida. 

As religiões, uma vez que guardam profundas relações com o poder político e 

econômico, serviriam como certo instrumento para instituição de toda forma de Estado e de 

mercado, sobretudo a partir dos espaços religiosos e da cidade. 

Desse modo, o poder estatal e econômico tenderia a manter e a apoiar as religiões, 

visando a certo controle da capacidade de simbolização humana – sobretudo aquela relativa às 

possibilidades de outros mundos e de outras realidades fora do poder do Estado e do mercado 

–, reagindo, nesse sentido, por vezes de modo violento, toda vez que haja quaisquer tentativas 
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de emancipação religiosa do imaginário e/ou da política8, seja em formas eruditas ou 

populares de religião. 

Daí, em parte, certa importância de uma arquitetura religiosa presente no urbanismo, 

para um exercício de um poder político, econômico e religioso, que subjugue as massas às 

formas de governo nas cidades contemporâneas, conformando-lhes a existência social a partir 

do espaço da cidade, no qual o espaço religioso se inscreve como forma de legitimação de um 

poder oficial (do Estado, do mercado e da igreja/sinagoga/mesquita/etc.). 

A circunscrição dos espaços religiosos no interior da cidade propiciaria a uma 

indagação preliminar: a religião estaria a serviço da cidade, particularmente em termos da 

construção de hegemonias e da acomodação das massas à dominação imposta por parte do 

Estado, do mercado e da igreja/sinagoga/mesquita/etc.? 

Pensa-se que sim. E parte da eficácia simbólica de tal aprisionamento da metafísica 

religiosa aos dogmas de um ‘espaço religioso’ poderia ser verificada nas coletividades, 

quando estas passam a se comportar segundo certo ‘instinto de rebanho’9: 

‘seguindo/obedecendo’ a seus líderes, apenas e tão somente, e, ‘sem pensar’, desejosas de um 

domínio por parte dos depositários de uma ‘mitologia aprisionada’ chamada religião, 

representada pelos sacerdotes de toda ordem – guardiães de uma ‘moral’ e de uma 

‘metafísica’ que se voltaria contra a vida, ao querer fixá-la a certas ‘regras imutáveis’ 

(dogmas), e desde que estas favoreçam a certo exercício de um poder que domine e submeta 

esse rebanho à hegemonia de determinados grupos políticos, econômicos e religiosos (entre 

outros). 

Mais uma vez NIETZSCHE é uma inspiração para tais considerações, uma vez que 

associa ao exercício de todo poder ‘certa formação da consciência’, produto de processos 

coletivos de tortura e violência, sujeitando os seres humanos à ‘memória do respeito e da 

submissão’ aos representantes do poder em questão, sejam pessoas ou coisas materiais, ou, 

ainda, ideias ou deuses. 

Tal percepção por parte da filosofia de NIETZSCHE consideraria as religiões, todas, 

como sistemas de crueldade, pois que a dor é um dos mais eficazes formadores da memória, 

da seriedade, do respeito e da sobriedade, e, por fim, da própria ‘razão’, mas que teria sido 

sob este alto preço, da dor e da submissão, que se edificariam as sociedades humanas em 
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geral, com suas diversas instituições, como a língua, a política, o espaço, a cidadania e a 

religião, entre outras instituições socioculturais10. 

SIMMEL, sob influência da filosofia de NIETZSCHE (tal como WEBER, que 

também fora influenciado), tem na modernidade o advento de um desencantamento do 

mundo, que lançaria as sociedades ocidentais em uma profunda crise de sentido e de 

significado da vida, de modo a fragmentar a religião, que se estruturaria não mais a partir de 

uma esfera pública, mas como uma ‘alternativa do/para o’ indivíduo, lançando-o ainda mais 

profundamente em processos de fragmentação e de segregação social correlatos, que se 

refletiriam também nas formas como as cidades contemporâneas são (des)estruturadas, 

fragmentadas e segregadas11. 

NIETZSCHE, SIMMEL, WEBER, entre outros, são tidos por pensadores pós-

iluministas, por realizarem uma crítica e atualização de um projeto de liberdade possível ao 

ser humano, do qual o Iluminismo deu sinais de impossibilidade histórica e social em se 

tornar uma práxis libertária, antes abrindo um canal para todo tipo de prática totalitária, da 

política à religião, da cultura à ciência, tecnologia, filosofia e arte, com seus sistemas totais de 

pensamento e de representação. 

No entanto, SIMMEL, diferentemente de WEBER e FREUD e, de certo modo, 

também de NIETZSCHE, entenderia que, na utopia de uma religião institucionalizada como 

‘uma Igreja Universal’, poderia haver uma figuração de uma sociedade ideal, não 

fundamentada na diferença, desde que esta organização religiosa fosse capaz de abarcar todos, 

vivos e mortos, sem distinção alguma, abrindo possibilidade para um projeto legítimo de 

liberdade humana. 

Mas teria existido alguma religião que se expressasse dessa maneira inteiramente 

agregadora? Talvez apenas como hipótese e desejo, ainda que presentes em determinadas 

práxis como um discurso próprio, mas sempre em um horizonte utópico, para todas as 

práticas religiosas e as sociedades em geral. 

Daí, poder-se afirmar, a partir da obra de Paul RICOEUR, que nem mesmo as teorias 

sociais podem desvincular-se por completo das ideologias, de modo que, tal como no campo 

científico, constitui-se uma relação dialética entre ‘fazer científico’ e ‘fazer ideológico’12, 

devendo-se admitir o mesmo no campo religioso, assim como no campo político e econômico. 
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No entanto, essas práticas sociais (ciência, religião, política e economia) deveriam 

estar disponíveis a uma relação dialética, cada qual aceitando suas respectivas inclinações 

ideológicas em seu campo interior, e em uma perspectiva comparada umas com as outras, que 

poderia denominar-se de uma abordagem ‘transdisciplinar’ dos conhecimentos e das práticas 

sociais. 

Retomando a discussão sobre o campo religioso, quando este assume uma dimensão 

espacial, faz isso de modo a referendar um determinado espaço do poder político-econômico, 

que se expressaria através da cidade, pois que, em geral, as religiões se vinculam 

afirmativamente a esses espaços. 

Deve-se, ainda, ter em conta que parte da problemática das práticas religiosas no 

contexto da construção das cidades na modernidade admitiria que as identidades construídas 

em uma dada religião seriam cada vez mais consideradas como ‘uma escolha individual’, 

desde que opcional, de modo que os laços que se constituiriam a partir das comunidades de fé 

seriam frágeis em si mesmos, e muitas vezes relativamente efêmeros, diante de processos de 

perda de adesão institucional e de intensificação da pluralização das religiões, abrindo um 

caminho, na contemporaneidade, para a emergência das grandes igrejas midiáticas com gestão 

empresarial, tal como se percebe no caso brasileiro, que se diferenciaria, nesse sentido, por 

exemplo, do caso francês, em que uma tensão maior se revelaria entre um Estado laico e a 

forte presença de comunidades islâmicas13. 

Em ambos os casos, haveria uma forte tendência a todo tipo de alienação e emergência 

de fanatismos e intolerâncias associadas a regimes autoritários, uma vez que um diálogo 

plural estaria praticamente ausente, em ambos os casos14. 

Tal quadro das religiões na contemporaneidade permite a Zygmunt BAUMAN afirmar 

que, em meio a toda fragilidade dos laços humanos, o fenômeno religioso renasce em formas 

‘ávidas por um consumo imediato das benesses de um deus’ (isto, de um modo nem tanto 

metafísico, embora contenha sua própria metafísica), contando com ‘os favores divinos’, que 

deveriam se ‘consumar’ (ou consumir?) nesta vida, o mais imediato possível aqui na Terra, de 

modo que ‘os profetas da pós-modernidade religiosa’ passariam a ser recrutados de uma 

‘aristocracia do consumismo’, que, em sua expressão extrema dessa ideologia, acabaria por 

‘libertar’ o fiel de sua necessidade de fazer escolhas, desde que todas as dimensões de 

consumo, sobretudo simbólico (o material é também simbólico), estariam disponíveis pela via 
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de um novo fundamentalismo religioso, típico de nossos dias, e autoritário por excelência, 

reflexo de um Estado (poder político) e de um mercado (poder econômico) marcados pela 

exclusão e fragmentação15. 

O consumismo religioso de nossos dias, no caso brasileiro, passaria por uma dimensão 

midiática da fé, e aí reside sua dimensão fundamentalista e autoritária, fechando-se em 

variantes de uma ‘teologia da prosperidade’ de cunho pentecostal, carismático, ou ainda 

‘tradicional’16, mas, ainda assim, midiático, fundamentalista e autoritário em sua essência – 

portador do discurso autorizado de seus sacerdotes, tanto na religião, como no espaço e na 

cidadania17. 

Um problema central para a religião na contemporaneidade seria nem tanto seus vieses 

fundamentalistas alimentados por processos xenófobos ou outros, ou ainda seu lócus na 

cidade fragmentada e excludente, mas, sim, como manter toda forma religiosa distante das 

garras e amarras de um poder totalitário18. 

E, desde que a cidade pode ser entendida como um ‘meio de veiculação’ – sendo 

mídia nesse sentido –, a espacialização da religião seguiria uma ‘geografia da política e do 

consumo’: os novos templos na contemporaneidade se inserem, em termos de lugar, no 

planejamento estratégico de cidades e nas rotas de consumo, reafirmando um caráter 

excludente, autoritário e fragmentário do espaço das cidades nos dias atuais. 

Veja-se, portanto, a seguir, uma introdução à abordagem do espaço, relativa a esta 

tese. 
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1.1.2. Espaço 

 
Um passo à frente, 

E já não se está no mesmo lugar. 
 

CHICO SCIENCE & NAÇÃO ZUMBI19 
 
 

Alguma coisa acontece no meu coração, 
Que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. 

 
CAETANO VELOSO20 

 

O “espaço”21, como a segunda variável desta pesquisa, é aqui considerado em quatro 

de suas variantes: a) o espaço religioso, que, sendo material, é simbólico também, 

representando conteúdos específicos a cada época histórica e a cada contexto cultural 

envolvido; b) o espaço da cidade, que dá mostras de ser um importante elemento geográfico 

(material e simbólico) na estruturação do espaço religioso, e vice-versa; c) o espaço urbano, 

que é parte integrante da cidade e aponta para determinados processos socioespaciais no 

interior desta, d) os quais se contrapõem aos espaços do campo e da natureza, que são, 

também, por sua vez, parte de uma elaboração cultural das sociedades humanas (material e 

simbólica). 

Desde que, na atualidade, os espaços religiosos são também parte do contexto de 

formação dos dois outros tipos específicos de espaços, o da cidade e, nesta, seu respectivo 

espaço urbano, verifica-se que tal constatação apontaria para uma elaboração de uma 

realidade complexa, isso para uma abordagem do fenômeno religioso a partir dos tipos de 

espaços implicados em suas formas de materialização e simbolização, no caso, a cidade e o 

urbano, lembrando que o campo e a natureza também são elementos espaciais que se 

correlacionam a essa realidade culturalmente construída22. 

No entanto, espaço religioso e cidade (espaço urbano, campo e natureza) se imiscuem 

a partir de suas múltiplas funções, especificidades e elementos comuns, com suas correlações 

e implicações acerca daquilo que os seres humanos são e das coisas que realizam e que dão 

sentido à sua humanidade, o que, de um modo mais amplo, ultrapassaria os conceitos de 

quaisquer cidadanias, e apontaria para aquilo que o ser humano poderia tornar-se, senão ele 

mesmo, feito à sua imagem, a partir de suas elaborações sobre si mesmo, estando tais 

construções sociais, a religião, a cidade e a cidadania, entre estas formas de ‘se fazer ser 
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humano’, ou ‘tornar-se aquilo que se é’, conforme uma leitura de NIETZSCHE acerca do ser 

humano e de suas metafísicas. 

Esses espaços se apresentam como significado, significante e signo de variadas formas 

de existência humana, de modo a construir determinadas realidades sociais que se fixam a 

partir desses espaços, e que se estruturam para ser ‘morada do ser humano’ e ‘morada de seus 

deuses’, determinando nesses espaços o lugar de cada um, em sua respectiva ‘cidadania’, 

conforme uma interpretação de David HARVEY. 

HARVEY apresenta uma “grade” de práticas espaciais, correlacionando-as em uma 

tabela que envolve, em suas colunas, a questão de ‘acessibilidade e distanciamento’, 

‘apropriação e uso do espaço’, ‘domínio e controle do espaço’ e ‘produção do espaço’; e, em 

suas linhas, ‘práticas espaciais materiais (vivido)’, ‘representações do espaço (percebido)’ e 

‘espaço de representação (imaginado)’23. 

A partir de tal “grade”, ainda que deveras esquemática, é possível antever tais 

complexidades que envolvem a construção cultural do espaço religioso, da cidade, do urbano, 

do campo e da natureza. 

Ou seja, o espaço é plenamente uma construção social, e é a partir desse fato que a 

religião pode ser compreendida sob a ótica do espaço, revelando suas contradições e 

ambiguidades, expondo seus limites à prática da cidadania e a um projeto de liberdade 

humana. 

Desse modo, o espaço articula uma ontologia do ser, desde que o corpo humano é 

orientado a partir dos sentidos e de pontos de referência, conformando-o em função de 

determinadas experiências coletivas, implicando uma determinada aprendizagem a partir de 

uma toponímia que, à medida que nomeia os lugares, determina o lugar de cada um no espaço 

e na sociedade. 

Toda essa ontologia socioespacial é evidentemente fruto de processos coletivos 

complexos, mas que deixaria patente que esta Terra, ao ser povoada por deuses, reflete, 

também, todo um trabalho que é fruto da atividade cultural humana24. 

Assim, torna-se evidente que os espaços religiosos participam de tal ontologia do ser, 

estabelecendo uma relação dialética entre o humano e suas representações espaciais, que, no 
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fim das contas, é uma representação de si mesmo, não como essência, mas como resultado de 

um determinado tipo de formação social25. 

Daí decorre uma compreensão estratégica de que ‘dar nomes aos lugares’, no caso, de 

um lugar sagrado, torna-se parte de uma política sutil de definição, também, dos lugares de 

cada um no ordenamento social, e de que, nas sociedades hierarquizadas, tal toponímia passa 

a ser de fundamental importância no jogo dominantes/dominados. 

No entanto, tal toponímia envolve não apenas o denominado ‘espaço físico’, pois, 

mesmo este, é, antes de tudo, simbólico. Assim, ao se tratar do ‘espaço’, deve-se considerar o 

‘além do visível’, ou seja, os ‘espaços imaginados’, de modo que a “experiência geográfica, 

nesse sentido, vai muito além do real”26. 

Ítalo CALVINO dá exemplos disso em seu clássico “Cidades Invisíveis”27, muito 

embora mesmo este ‘imaginário espacial’ termine por revelar uma práxis em que se encontra 

inserido, com suas respectivas contradições e ambiguidades, de modo que o “mundo continua 

parcialmente encantado (...) Dessa forma, para dar um sentido a sua existência, os homens 

sonham com o que se passa além do horizonte visível e constroem outros mundos...”28, entre 

estes, aqueles relativos aos espaços religiosos. 

Pode-se, portanto, afirmar que os grupos humanos guardam determinada relação 

dialética com o espaço simbólico (real e imaginário) que constroem, pois que as relações 

internas e externas de cada grupo social também se edificam através do espaço construído, 

ainda que este espaço seja a “natureza”29 ou uma cidade30, evocando, pois, as cidadanias aí 

envolvidas, seja no sentido de uma afirmação da relativa liberdade humana, ou no sentido de 

justificar sua dominação por outros homens. 

No entanto, os mesmos espaços físicos podem e terminam por conter diversos espaços 

simbólicos, de modo que a simples afirmativa de processos de segregação socioespacial 

também deve ser compreendida em termos simbólicos, pois, ainda que ocorram processos de 

separação física, esta é também simbólica, e está presente em um mesmo espaço material. 

A cidade dá inúmeros exemplos disso, na medida em que circuitos simbólicos se 

sobrepõem em um mesmo espaço material, em que diversos grupos sociais circulam sem que 

ocorra significativa interação entre eles31. 
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Daí, poder se afirmar que a “compreensão da religião na cidade deve ser buscada 

juntamente com a compreensão da própria cidade”32. No entanto, torna-se necessário 

conhecer as imbricações, contradições e ambiguidades entre essas duas lógicas e projetos 

distintos e, talvez, uma forma de se proceder a esse exercício de reflexão poderia ser através 

da introdução de uma terceira variável nesse processo, como se pretende nesta tese, sendo tal 

variável a cidadania. 

Desse modo, poder-se-á analisar em conjunto o comportamento desses três processos 

distintos, porém correlatos, de forma a se explicitar algumas de suas relações, sejam estas de 

reforço mútuo a cada uma delas, ou de conflito entre elas, desvelando parte de suas 

contradições e ambiguidades. 

Tais contradições e ambiguidades, como se pretende discutir ao longo desta tese, 

estariam relacionadas a uma das características fundamentais de nossas sociedades, que é o 

fato de serem profundamente marcadas por processos de hierarquização, que estabelecem 

uma determinada ‘ordem’ entre dominantes e dominados, ‘ordem’ esta que permite uma 

determinada apreensão dos sentidos e usos da violência institucionalizada: nas formas do 

Estado (detentor do monopólio legítimo da violência, conforme WEBER) refletidas nas 

figuras da lei e do Direito; do mercado, desde que esta forma hegemônica de trocas se ‘impõe’ 

como ‘pensamento único’ às relações de produção e de consumo, com implicações para os 

processos de produção social de espaço; e das formas de práticas religiosas, desde que 

tuteladas pelo Estado e legitimadas/legitimadoras das relações de mercado. 

Nesse sentido, é necessário considerar que as cidades praticamente nunca foram lugar 

de liberdade, sendo antes parte de projetos variados de controle social, conforme a época, 

local e cultura em questão33. 

A passagem de uma ordem territorial tribal para outra citadina é concomitante à 

origem das cidades, da escrita e das religiões, vindo a desembocar em Estados e Impérios ao 

longo do processo histórico e do espaço, em suas especificidades, sendo que antes vigorava 

outra configuração socioespacial, com menores inclinações a marcar diferenças que visassem 

a instituir grupos dominantes em relação a todo o corpo social. 

Desse modo, haveria uma tendência predominante de uma concorrência entre os três 

processos sociais, a saber, a religião, o espaço e a cidadania, em torno de projetos de 
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construção de hegemonias que visariam a um controle e domínio sobre toda a sociedade, 

sendo difícil admitir que, por exemplo, determinadas práticas religiosas, espaciais ou de 

exercício de cidadania viessem a se opor a toda e qualquer ordem de dominação, antes 

agindo na intenção de garantir o comando de uns sobre a totalidade da sociedade. 

E é justamente nesse ponto que o estudo da religião sob a ótica do espaço poderá 

trazer interessantes contribuições para a compreensão desses três processos sociais 

(religião/espaço/cidadania), sobretudo quando cotejados junto às práticas de governo ou à sua 

obstrução, admitindo-se que a cidade corresponda a um programa de dominação e controle, 

sendo que o espaço religioso se insere nesse contexto, e é parte integrante, e por vezes 

fundamental, para se manter uma paz sem voz, sendo que paz sem voz, não é paz, é medo34, 

tendo-se em vista justamente um controle e dominação das massas, por parte de uma 

hegemonia política de grupos minoritários no exercício de um dado poder político e religioso. 

Milton SANTOS apontaria em suas pesquisas que, no Brasil, não se constituiu em 

termos socioespaciais uma cidadania plena, sobretudo aquela que conduziria à formação do 

cidadão ativo, privilegiando antes à constituição do ‘cidadão mutilado’, do ‘cidadão 

imperfeito ao consumidor mais-que-perfeito’, habitante de um ‘espaço sem cidadãos’, desde 

que há em curso na sociedade brasileira, e em consonância a outras sociedades globalizadas, 

uma determinada reconstrução da individualidade que atuaria em benefício da racionalidade 

capitalista e da alienação que lhe corresponde35. 

Desse modo, o geógrafo brasileiro consideraria outra reconstrução, que conduziria ao 

cidadão pleno, a partir de processos socioespaciais outros, tais como a busca por uma 

desalienação, revertendo-se a influência do mercado, instituindo-se uma justiça efetiva e 

acessível a toda população, valorizando-se as expressões da cultura popular, sobretudo 

naquilo em que representassem seu pensamento relativamente à política, à participação nas 

decisões que afetem a todos, na efetiva construção do lugar, do ethos, e, portanto, da ética, 

aproximando-a da polis, ou seja, da justa participação política, em que o lugar da vida é tão 

importante quanto o não-lugar do planejamento técnico36. 

Milton SANTOS aponta, ainda, para certa eficácia relativa ao lugar, abarcando a 

totalidade dos eventos que o constituem, o que, sob determinadas condições de relativa 

liberdade, permitiria um deslocamento nas relações entre dominantes e dominados, que 

poderia até mesmo subverter a ‘ordem instituída’, de modo a ‘superá-la’ a partir de uma justa 
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adequação entre um lugar e outros lugares, de modo a favorecer a vida em sua riqueza de 

diversidades, sem que se instituíssem hierarquias de dominação entre esses espaços sociais 

complexos37. 

Assim, busca-se, nesta tese, um conhecimento inicial de uma suposta totalidade do 

mundo, a partir das variáveis de pesquisa elencadas, religião/espaço/cidadania, conhecimento 

este que se ampliaria na medida em que incorporasse o lugar em suas reflexões, desde que o 

específico também é mundo, e, a partir de suas particularidades, poderia articular suas 

necessárias ações e reações às forças estranhas, porém por vezes necessárias, que, ao 

invadirem o local, permitiriam uma resposta articulada entre o que é particular e o que é de 

todos, quem sabe de modo mais justo e equilibrado, em total benefício da vida de todos os 

habitantes desta Terra. 

 

1.1.3. Cidadania 

 
Homens preparatórios. – (...) Logo passará o tempo em que 

podiam se contentar de viver ocultos nas florestas, como 
cervos amedrontados! Enfim o conhecimento estenderá a 

mão para o que lhe é devido: – ele quererá dominar e 
possuir, e vocês juntamente com ele! 

 
NIETZSCHE38 

 

Religião e cidade apontam para espaços implicados na formação de um determinado 

tipo de cidadão, remetendo à construção de um imaginário social e a práticas coletivas 

relativas à cidadania, que retomariam este conceito em um sentido amplo, em sua 

interpretação na modernidade, apontando para um cidadão do mundo, em um mundo sem 

fronteiras, uma cidadania para além das nações39. 

O conceito de cidadania apontaria, nesse sentido, a um determinado imaginário que 

permeia a cultura ocidental, através de rupturas e continuidades, desde a Antiguidade Clássica 

aos tempos pós-modernos. 

Liszt VIEIRA, em uma resenha em torno da construção do conceito de cidadania40, 

ainda que de forma esquemática, apresenta parte dessa trajetória de encontros e desencontros 

entre pensamento e práticas sociais e políticas: 
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• Das sociedades primitivas ao direito tradicional: nas sociedades 

primitivas, não se pensaria em termos de cidadania, esta vindo a ser objeto de certa 

referência à vida dos seres humanos sob determinada norma ditada não apenas nos 

usos e costumes de lideranças carismáticas, mas a partir de regras garantidas por um 

poder coercitivo de grupos hegemônicos sobre todo o corpo da sociedade, de modo 

que, sob esta ordem social hierárquica, cidadania representa, de um modo geral e 

amplo, possuir determinados direitos de participação política nas decisões que afetam 

sua vida, que, desde esta perspectiva, passaria também a ser citadina e urbana, ainda 

que sujeita aos particularismos de poderes seculares e religiosos das primeiras cidades-

estado; 

• Emergência do Direito Moderno: a modernidade retomaria, 

inicialmente, a temática da cidadania, a partir de um Direito baseado em certa 

racionalidade e em uma justiça administrada por um Estado-Nação, que se formaria 

em torno a regras estabelecidas por um Jusnaturalismo fundamentado em uma Razão 

a-histórica, que admitiria que os seres humanos possuíssem direitos que antecederiam 

a própria criação do Estado, e que a este caberia, por justa função, garantir tais 

direitos, que seriam considerados uma concessão do soberano; estas expressões do 

Direito Natural seriam posteriormente suplantadas pelos conceitos de um Estado de 

Direito, fundamentado em um Direito Positivo tomado como parte de um processo 

histórico, em torno do qual o conceito de cidadania seria construído e garantiria as 

diretrizes de ação de um Estado que deveria estar subordinado à vontade de tais 

cidadãos. 

Desse modo, pode-se admitir que, contemporaneamente, a cidadania é construída, em 

parte, a partir de formas de exercício do poder nos múltiplos espaços da cidade, podendo 

conduzir os seres humanos ao exercício de sua relativa liberdade e a serem artífices de parte 

de seu próprio destino, mas, por outro lado, pode também conduzi-los à situação de alienados 

e comandados, sobretudo em uma sociedade marcada por hierarquias entre dominantes e 

dominados. 

É nesse sentido que, nesta pesquisa, busca-se explicitar parte das contradições e 

ambiguidades presente nos nexos entre as variáveis de pesquisa (religião/espaço/cidadania), 

pois apenas em aparência a religião viria a promover certa cidadania que conduzisse as 
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pessoas em direção à edificação de parte de sua relativa liberdade. Isso porque o espaço 

religioso é parte da arquitetura e do urbanismo da cidade, e esta, sendo considerado um 

artefato de controle e de dominação, atuaria de modo a tolher uma relativa liberdade humana 

e suas potencialidades de criatividade. 

Ocorreria, portanto, um deslocamento de um ideal de uma ‘cidadania para liberdade’ 

para um projeto de estruturação de sociedades de Estado e de mercado, cuja meta seria uma 

formação de indivíduos que viriam a ‘se tornar’ consumidores e ‘cidadãos obedientes’ aos 

seus governantes, sendo por estes tutelados, e, portanto, tratados como ‘crianças que devem 

obedecer aos seus pais’ e que ‘não podem, portanto, saber o que querer de sua vida’, embora o 

discurso dominante afirme que estes são ‘cidadãos livres’, mas apenas para consumir e para 

escolher seus governantes, sendo, no entanto, tolhidos para propor alternativas de produção e 

consumo autônomos, e, sobretudo, limitados para governar, principalmente a própria vida, em 

um autogoverno de si mesmo e de toda coletividade, princípio de toda autonomia e liberdade. 

Ocorreria, desse modo, certo deslocamento da espontaneidade dos laços coletivos 

cotidianos para comportamentos uniformizados dos espaços de produção, consumo, habitação 

e lazer das sociedades urbanas de massas, junto a um estranhamento e alienação das pessoas 

umas para com as outras, fenômeno típico das grandes cidades na atualidade, mas também ao 

longo de sua história, desde suas origens, passando por suas transformações e 

ressignificações, até suas formas e significados dos dias atuais, com suas megalópoles. 

Assim, as práticas religiosas, ao se tornarem espaço religioso e ao tomarem parte da 

formação da cidade e do espaço urbano, participariam da construção de um determinado tipo 

de cidadão religioso e urbano, que se veria reduzido a consumidor e obediente às leis e ao 

Direito, e às exegeses e hermenêuticas de uma justiça administrada por grupos hegemônicos 

que lideram o mercado e o Estado. 

Abrir-se-ia, nesta forma de reflexão, a partir de uma perspectiva de análise dos nexos 

entre religião/espaço/cidadania, uma compreensão das possibilidades e limites de 

participação das pessoas, de maneira autônoma, no governo dos espaços religiosos e da 

cidade, com vistas à construção de si mesmas. 

Tal edificação de si mesmo e exercício de uma liberdade e autonomia seriam limitadas 

e/ou impedidas em função de certa conformação instrumental das pessoas aos interesses 
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hegemônicos do mercado e do Estado, que se valeriam do espaço como um importante 

instrumento para seus projetos de hegemonia. 

Nesse sentido, um determinado uso político do espaço religioso e da cidade 

contribuiria para que os grupos dominantes construíssem uma alienação dos indivíduos 

dominados, isso relativamente aos próprios espaços que estes em conjunto constroem, 

tornando-os, portanto, alienados, e, de certo modo, esquizofrênicos, relativamente ao ethos 

que efetivamente edificam, fazendo de sua morada algo sem grandes significados, e, da polis, 

um elemento ilegítimo para um exercício autônomo da política e para a efetivação de uma 

cidadania relativamente libertária, que efetivamente deveria se constituir do encontro da ética 

(ethos) e da política (polis)41. 

Seria possível pensar-se em uma determinada genealogia da cidadania a partir de 

referências à obra de NIETZSCHE42, retomando historicamente a origem do termo cidadania, 

que se encontraria relacionada diretamente ao exercício do poder nas cidades da Grécia e 

Roma antigas, mas que se efetivaria, ao longo do processo histórico, em um comando das 

cidades cada vez mais distante daqueles que a constroem de fato, os chamados de cidadãos. 

As cidades e suas pessoas seriam comandadas pela violência, por grupos hegemônicos 

em uma dada ordem social, de modo a inscrever, na geografia desses espaços, tais formas 

hierárquicas de governo, representadas pelas arquiteturas do poder, presentes seja nas 

edificações estatais, centros de produção e consumo, seja nos monumentos cívicos e 

religiosos. 

Nesse processo de hierarquização das sociedades urbanas, a religião foi tendo cada vez 

mais um papel fundamental, sobretudo nas comunidades cristãs, nas quais, além da prática da 

obediência pela obediência, também foi instituído o sacrifício como parte de um expediente 

de anulação do ser humano, tornando-se esses expedientes de gestão das pessoas uma meta 

desejada como exemplo do que é bom e do bem, formando na realidade um anti-herói, aquele 

que se vangloria da derrota, que se sujeitaria à condição de mártir e negaria, na forma de uma 

servidão voluntária, sua própria liberdade e possibilidade de transformação em um ser 

humano mais autêntico, desde que cônscio de suas limitações; e livre, desde que ciente de 

seus limites. 
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Em outras palavras, este ‘herói morto’ seria um arquétipo predominante nas 

sociedades hierarquizadas, pré-figurado nos heróis de guerra, nos patriotas, naqueles que se 

sacrificam em batalhas, em que os benefícios não serão para si e/ou seus pares; o mesmo 

acontecendo com aqueles que se ‘doam’ a tarefas sociais sem muitos resultados para si ou 

terceiros, como no caso de muitas práticas religiosas contemporâneas, ou ainda, de empresas 

do terceiro setor, em situações em que se poderia afirmar que, nessas organizações, haveria 

certo expediente de ‘assédio moral coletivo’43, visando ao benefício institucional em 

detrimento daqueles que de fato formam a instituição, e que se encontrariam, nessas 

condições, literalmente ‘sujeitados’ a um coletivo que lhes é estranho, porque sem 

fundamento na relação autônoma e efetiva entre as pessoas, como expressão de seus desejos 

uns diante dos outros44. 

Nesse sentido, seria muito interessante uma classificação da cidadania em três 

categorias45, ainda que didática, de modo a se diferenciarem determinadas situações em que 

esta se exercitaria na vida social: 

• Cidadão passivo: aquele que se sujeita às decisões do poder 

hegemônico, sem, no entanto, questioná-las, por vezes até mesmo por não 

compreendê-las, tornando-se, nesse sentido, alienado e conformado a uma 

determinada situação social da qual de fato é uma vítima passiva; 

• Cidadão reativo: aquele que reage às pressões de um poder constituído, 

por vezes, à sua revelia, mas que não se encontraria organizado para propor uma nova 

correlação de forças, de modo que sua ação cidadã é apenas paliativa e amenizadora 

em face de políticas hegemônicas já consolidadas; 

• Cidadão ativo: aquele que é consciente de seu papel e de que a política 

é originária de uma ação coletiva, em que ele e todos são igualmente participantes, de 

modo que suas ações se antecipariam a quaisquer medidas dos poderes hegemônicos, e 

visariam à transformação das relações sociais que legitimariam tais hegemonias em 

detrimento de toda a coletividade. 

A partir dessa classificação preliminar e esquemática, tornar-se-ia possível 

problematizar de forma crítica algumas das relações que se estabeleceriam entre as variáveis 

de pesquisa, religião/espaço/cidadania, visando a situá-las segundo as nuances encontradas 
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na práxis e que as configurariam como favorecendo a formação de um ou outro tipo de 

cidadão, em conformidade com as circunstâncias envolvidas a cada caso a ser analisado. 

Nesse sentido, se NIETZSCHE apontou ao homem moderno sua superação no além-

homem, ou seja, naquele que conseguiria superar os valores que impediriam sua relativa 

liberdade, este além-homem também deveria, pois, situar-se como além-cidadão, ou, no que 

seria redundante, no cidadão-político, capaz de se considerar como fruto de uma realidade 

socialmente construída em parte por ele próprio, em um processo dialético, de modo que este 

cidadão-político viesse a considerar sua integral responsabilidade em edificar sua própria 

morada e a si mesmo, seu ethos, sua ética, e, aproximando-se de uma grande política, fazer-se 

esse além-homem e além-cidadão, construindo bases relacionais mais adequadas à expressão 

de sua relativa liberdade e da dos demais46. 

Existem determinadas interpretações filosóficas da cidade e da cidadania que, ao 

buscar alguma essência que as definisse por si mesmas, de certo modo afastariam uma 

determinada percepção dos processos históricos implicados, tal como os primeiros pensadores 

gregos, que antes visavam a estabelecer as condições de governo hierárquico na cidade-

estado47. 

Nesse sentido, dever-se-ia afastar a práxis de toda forma de platonismo/aristotelismo 

que queira lançar bases de formas de convívio ‘harmônicas’ na polis, mas que se revelariam, 

antes, como práticas de domesticação da cidadania, na medida em que consideram que 

existam metafísicas ou essências, fundamentais e necessárias, como diretrizes à ação do ser 

humano na cidade que este constrói e habita, sujeitando sua ação à razão ou ao controle das 

paixões, e, por fim, sujeitando-o a partir de um controle de sua capacidade de expressão 

simbólica e da edificação autônoma de seu ethos e de si próprio. 

Desse modo, mais uma vez as críticas de NIETZSCHE à filosofia ocidental, desde os 

gregos até sua época, seriam pertinentes a esta análise, ao se compreender que uma grande 

política da construção de si mesmo é tarefa humana, demasiado humana. 

Esta pesquisa se proporia a estruturar uma forma de compreender parte das limitações 

e possibilidades desse se fazer além-homem, além-cidadão ou cidadão-político, analisando 

alguns dos nexos entre as três variáveis desta pesquisa, quais sejam 

religião/espaço/cidadania, isto na medida em que se explicitem parcelas de suas contradições 
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e ambiguidades, tal como se pretende apontar inicialmente a seguir, em termos teóricos, a ser 

aprofundado no Capítulo 2 desta tese. 

Passa-se, a seguir, a um apontamento preliminar de algumas das contradições e 

ambiguidades entre as variáveis de pesquisa, após esta breve exposição inicial dos nexos entre 

as três. 

 

 

1.2. Nexos, ambiguidades e contradições 

 
Arquitetura dos homens de conhecimento. – Será preciso 
entendermos um dia, talvez um dia próximo, o que falta 
acima de tudo nas nossas cidades: tranquilos e amplos, 

espaçosos lugares para a reflexão, lugares com longas e 
altas galerias para o tempo ruim ou demasiado claro, aonde 

não chegue o barulho dos carros e dos pregoeiros, e onde 
um refinado decoro proibisse até a um padre a reza em alta 
voz: construções e passeios que, no conjunto, exprimissem 
o que há de sublime no meditar e no pôr-se de lado. Foi-se 

o tempo em que a Igreja tinha o monopólio da reflexão, em 
que a vita contemplativa tinha de ser antes vita religiosa: 

tudo o que a Igreja construiu dá expressão a essa ideia. Eu 
não sei como tais construções, ainda que fossem despidas 

de sua finalidade eclesiástica, poderiam nos satisfazer; elas 
falam uma linguagem demasiado patética e constrita, 

enquanto casas de Deus e luxuosos pontos de comércio 
supraterreno, para que nós, os sem-deus, pudéssemos 
pensar ali os nossos pensamentos. Queremos ver nós 

mesmos traduzidos em pedra e planta, queremos passear em 
nós mesmos, ao andar por essas galerias e jardins. 

 
NIETZSCHE48 

 

Uma abordagem filosófica do fato religioso, a partir da filosofia de NIETZSCHE, 

afirma-se como uma crítica das tradições religiosas em geral, e, em particular, das 

organizações eclesiásticas cristãs, tomadas pelo filósofo como interpretações morais da 

espiritualidade humana que se colocam contrárias à vida, à saúde e à liberdade humana49. 

Sua crítica aponta para uma ‘vontade de potência’, capaz de uma ‘transvaloração de 

todos os valores’, atuando no sentido de uma construção de um novo homem, um além-

homem, de que Zaratustra seria um prenúncio, revelando essas novas formas mais libertárias 

de se viver os processos simbólicos que envolvem os ‘espaços religiosos’, hoje aprisionados 
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em organizações, doutrinas e morais, restritivas à vida, na justa medida em que aprisionam o 

símbolo, e restringem a capacidade de simbolização humana em detrimento dela mesma, em 

benefício da construção de hegemonias políticas de uns poucos, em desfavor de uma massa 

alienada e manipulada, posta em estado de ignorância e de violência potencial e real. 

A experiência religiosa poderia refletir uma espiritualidade viva que contribuísse para 

uma existência mais libertária, apesar de todos os seus percalços, e que se concretizaria em 

uma determinada institucionalização das relações humanas que viessem a promover, de fato, 

tais outras benesses à humanidade, contrapondo o ‘ser livre’ ao ‘ser do instinto de rebanho’, 

que o tem sujeitado como massa nas modernas sociedades, segundo uma interpretação do 

pensamento do filósofo alemão que se está a referenciar em termos epistemológicos nesta 

reflexão. 

A partir dessa perspectiva interpretativa, portanto, seria necessária uma reforma do ser 

humano a partir de sua própria vontade, colocando-a de volta como eixo norteador de sua 

saúde, não como um processo ‘natural’, mas como uma institucionalização de uma relativa 

liberdade a ser construída a partir de si mesmo. 

Apontar-se-ia, assim, para uma dimensão de utopia, que geraria, no contexto desta 

pesquisa, um contraste entre um projeto libertário e as formatações tuteladas de uma 

“cidadania empreendida pelo mercado e pelo Estado”. 

Como tais processos se chancelariam junto às práticas religiosas? 

Essa liberdade se daria a partir de uma reforma das instituições e organizações, 

incluindo os sistemas doutrinários religiosos, os quais têm abrigado e conformado as 

experiências humanas, promovendo mais alienação e menos esclarecimento até o presente 

momento da vida humana, impingindo mais sofrimento opressor que liberdade esclarecedora, 

ainda que ambos os processos exijam sempre algo a mais dos seres humanos, pois tudo de 

significativo demandaria algum ‘esforço a mais’. 

Tal forma utópica de cidadania visaria a uma construção de si e da coletividade, em 

que as hierarquizações entre as pessoas, e entre estas e as instituições que (as) criam, seriam 

minimizadas, em face de um respeito recíproco àquilo que cada um deve se tornar50. 
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Uma cidadania pensada desse modo apresentar-se-ia como um ideal utópico para se 

fazer frente às formatações do poder do Estado e do mercado em relação às pessoas e 

coletividades, tornando-as livres dos interesses instrumentais dessas esferas institucionais. 

Esses espaços novos (religioso/urbano/cidade), em suas dimensões simbólicas e 

multiplicidade de relações, apontariam, desse modo, para uma construção de processos, com 

seus devidos limites, propícios à edificação de uma “autonomia do sujeito que participa 

ativamente da construção de si mesmo”, em face de uma “submissão do indivíduo que 

obedece passivamente e é objeto da construção de outrem”. 

É aí que residiria parte das ambiguidades e contradições das práticas religiosas quando 

tomadas em suas dimensões espaciais, estruturadas material e simbolicamente, através de 

diversos espaços, sejam estes religiosos, da cidade e/ou urbano: os espaços da religião e da 

cidade favoreceriam uma estruturação tanto do sujeito autônomo quanto do indivíduo 

alienado, conforme as circunstâncias envolvidas. 

Assim sendo, a dicotomia ‘sujeito autônomo’ / ‘indivíduo alienado’, tomados como 

‘tipos ideais’, e considerados em cada época histórica e formação cultural específica, 

poderiam coexistir em uma mesma pessoa e coletividade, como se pretende afirmar nesta tese. 

Esse duplo movimento apontaria, portanto, para contradições e ambiguidades inscritas 

no ser humano a partir daquilo que ele é e daquilo que (o) constrói, em parte através dos 

espaços que este edifica e que edificam a si mesmo, ora se aprisionando, ora se libertando de 

suas próprias criações coletivas. 

Em termos epistemológicos, para uma apreensão de parte dessas contradições e 

ambiguidades, seria possível partir de outras lógicas de pensamento, para além de uma lógica 

clássica, a qual teria como um de seus pressupostos fundamentais o conceito de ‘terceiro 

excluído’, que apontaria para uma impossibilidade de coexistência de um evento ‘A’ e ‘não-

A’. 

Outras lógicas de pensamento poderiam dar-se a partir de outro pressuposto, o do 

‘terceiro incluído’51, em que ‘A’ e ‘não-A’ poderiam coexistir, o que nesta tese corresponderia 

a um duplo movimento concomitante, tanto do desenvolvimento do sujeito autônomo (evento 

‘A’), quanto do indivíduo alienado (evento ‘não-A’), refletido nos processos espaciais aí 
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envolvidos (religião/cidade/urbano) e em suas respectivas formas de governo (cidadania 

passiva/reativa/ativa), ainda que tal afirmação possa ser um tanto esquemática. 

Uma verificação dos nexos entre as três variáveis desta pesquisa, em um determinado 

arranjo entre estas, a partir do pressuposto do ‘terceiro incluído’, seria uma forma de se 

apreender algumas das ambiguidades e contradições que, à luz da lógica clássica, não se 

explicitariam facilmente, apontando, portanto, para processos de alienação e esclarecimento 

concomitantes às pessoas em particular, e tomadas em coletividade. 

Sob uma perspectiva transdisciplinar, este duplo movimento do ‘indivíduo alienado’ / 

‘sujeito autônomo’ seria percebido ao se analisar os nexos entre as variáveis de pesquisa 

(religião/espaço/cidadania), seja de modo científico, seja religioso, artístico, filosófico ou 

outro, desde que se tendo em consideração suas diferenciações respectivas ao campo interno a 

cada uma dessas formas de produção de conhecimento e saber. 

Isso se tornaria possível, desde que há diversas formas de se perceber a vida de acordo 

com cada um desses modos de pensamento, e desde que não se vise a hegemonias e 

hierarquizações de saberes/poderes nas formas de se representar e construir o que o ser 

humano venha a se tornar, sobretudo a partir dos espaços que (o) edificam. 

Ao sujeito autônomo corresponderia o ‘cidadão participativo’ no governo da cidade, e, 

por consequência, de si próprio. E, ao ‘indivíduo obediente’, associar-se-ia sua diluição na 

massa governada e sua alienação de si mesmo. 

Contraditória e ambiguamente, sujeito/indivíduo edificar-se-iam lado a lado a partir 

das formas de participação nos processos de produção de espaços que lhes correspondem 

(religião/cidade/urbano), conforme se pretende discutir ao longo desta tese. 

Ao se explicitar alguns dos nexos que existem entre estas três variáveis 

religião/espaço/cidadania, as contradições e ambiguidades entre elas ficariam evidentes como 

produtos de determinadas relações sociais, as quais se desejam discutir a partir de certo 

quadro teórico-empírico, como se fará nesta tese, nos capítulos a seguir. 

Nesse sentido, as práticas religiosas se tornariam compreensíveis a partir de suas 

contraditórias e ambíguas espacialidades52 (espaço religioso/espaço urbano/cidade), uma vez 

que o espaço não é uma categoria conceitual neutra, servindo de instrumento a processos de 
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dominação, implicando em determinadas formas de cidadania, e comprometendo ou 

favorecendo projetos de liberdade humana. 

Assim, permite-se refletir acerca de algumas das formas (ou não) de inclusão e 

participação das pessoas naquilo que (as) produzem (religião/cidade/cidadania), 

revelando/escondendo facetas da liberdade e/ou alienação que (as) edificam. 

E isso ocorreria em parte por intermédio dos meios técnicos53 que o espaço comporta e 

disponibiliza ou não aos diversos grupos sociais, e conforme se dê ou não a participação 

desses grupos na gestão do poder, na cidade e nos espaços religiosos, implicando nos tipos de 

cidadania aí envolvidas. 

Ao se compreender o fenômeno religioso a partir de suas espacializações54, tem-se 

que a religião, a seu modo, participaria ativamente da formação e conformação da cidade e do 

espaço urbano, e, de modo análogo, dos tipos de cidadãos que lhes correspondem, no entanto, 

sem uma garantia de efetivar conjuntamente um projeto de relativa liberdade humana. 

E, desde que o espaço não é neutro, ao contrário, possui relações dialéticas com o 

poder, tornar-se-iam questionáveis que tipos de espaços são aqueles construídos nas práticas 

religiosas, caracterizados por um duplo movimento entre dominantes e dominados, a partir da 

religião e da cidade55. 

Tem-se, assim, que as religiões fazem parte da cidade e de seu processo de 

urbanização, como parte de suas manifestações culturais e com suas respectivas implicações 

para as práticas de cidadania56. 

Os espaços religiosos, como parte da cidade, e também do espaço urbano, apontariam 

para a estruturação de algumas das práticas de cidadania cabíveis a cada situação 

(passividade/reatividade/proatividade). 

A partir de uma análise das relações dialéticas nos nexos estabelecidos entre 

religião/cidade/cidadania, pretende-se, portanto, explicitar algumas das ambíguas e 

contraditórias espacialidades57 aí envolvidas, e reside aí o objeto desta pesquisa, conforme a 

discussão a seguir. 
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1.3. Objeto 

 
 

Graças a três erros. – A ciência foi promovida nos últimos 
séculos, em parte porque com ela se esperava compreender 

melhor a bondade e a sabedoria divinas – o motivo 
principal na alma dos grandes ingleses (como Newton), – 

em parte porque se acreditava na absoluta utilidade do 
conhecimento, sobretudo na íntima ligação de moral, saber 

e felicidade – o motivo principal na alma dos grandes 
franceses (como Voltaire), – em parte porque na ciência 

pensava-se ter e amar algo desinteressadamente inocente, 
no qual os impulsos maus dos homens não teriam 

participação – o motivo principal na alma de Spinoza, que, 
como homem do conhecimento, sentia-se divino: – graças a 

três erros, portanto. 
 

NIETZSCHE58 
 

O objeto de pesquisa no contexto mais amplo da temática e problemática apresentada 

é estabelecido a partir da seguinte afirmativa mais geral, que articularia ‘espaço religioso’ à 

sua respectiva produção social como parte do ‘espaço da cidade’, processos correlatos à 

construção/desconstrução de determinadas ‘formas de cidadania’. Dessa forma, o objeto de 

pesquisa poderia ser firmado do seguinte modo: 

O ‘espaço religioso’, socialmente produzido a partir de um dado modelo de 

gestão das organizações religiosas, tendo-se por referência o município e seu 

espaço urbano, e os respectivos desdobramentos na promoção/obstrução da 

elaboração e exercício de formas de cidadania relativas às formas de governo da 

religião, da cidade e de si mesmo. 

Nesse sentido, pretende-se, a partir da categoria analítica ‘espaço religioso’, 

obter uma maior compreensão acerca dos fenômenos relativos às práticas religiosas, 

particularmente apontando para os processos implicados na formação e exercício de 

uma determinada cidadania, que se dão a partir das relações com o governo desses 

espaços socialmente construídos, possibilitando, ou não, uma relativa estruturação 

autônoma das pessoas, fora dos limites e imposições do Estado e do mercado, que, 

visando à manutenção de determinadas hegemonias, limitariam os demais grupos 

humanos a uma expressão como indivíduos massificados e alienados59. 
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Tem-se que cada arranjo empírico permitiria uma determinada análise das 

condições sociais, históricas e geográficas que dão origem e estruturam uma dinâmica 

relacional entre os diversos agentes formadores do mundo. 

Desse modo, sugere-se, nesta tese, uma verificação empírica dos nexos, 

contradições e ambiguidades apontados em termos teóricos em uma análise das 

variáveis religião/espaço/cidadania. 

Nesse sentido, apresenta-se, a seguir, um objeto de verificação empírica em que 

se possam situar as reflexões teóricas deste Capítulo e do Capítulo 2, em uma dada 

situação concreta e simbólica, de um processo histórico de urbanização de uma dada 

cidade, e, neste contexto, a estruturação de uma de suas igrejas, de modo a captar em 

termos teórico-empíricos, a serem aprofundados no Capítulo 4, os nexos, contradições e 

ambiguidades entre as variáveis de pesquisa, religião/espaço/cidadania, em suas 

possibilidades, limites e limitações a um projeto de liberdade humana para se viver na 

contemporaneidade brasileira, particularmente em meio às transformações de seu campo 

religioso. 

 

1.3.1. Uma verificação empírica 

 

Tendo-se em vista explicitar alguns dos nexos teórico-empíricos entre as variáveis de 

pesquisa, quais sejam religião, espaço e cidadania, elegeu-se como objeto de uma verificação 

empírica uma determinada cidade, no caso o município de São José dos Campos, e uma de 

suas igrejas, a Primeira Igreja Batista em São José dos Campos (PIBSJC), dada a importância 

observada nos trabalhos de campo, no que tange às correlações entre a produção social do 

espaço urbano nessa cidade e a produção do espaço religioso da referida igreja nesse contexto, 

conforme será explicitado no Capítulo 3. 

Outras formas de espacialidades religiosas poderiam ser exploradas60, mas, para o 

escopo desta tese, esse empreendimento ficaria incompleto neste momento de pesquisa e 

exigiria um esforço de aprofundamento analítico e empírico que demandaria mais tempo de 

trabalho. 
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Nas pesquisas dos fenômenos religiosos, uma dinâmica entre objetos de pesquisa mais 

amplos e verificações empíricas mais pontuais tem sido uma forma de produção de 

conhecimento nessa temática, e que é também seguida nesta tese61. 

Nesse sentido, enuncia-se este objeto de uma verificação empírica, tomado de um 

modo mais específico: 

A produção social do espaço religioso da Primeira Igreja Batista em São 

José dos Campos (PIBSJC), desde sua fundação, em 1942, até 2010, como parte 

da formação do espaço urbano desse município, e suas correlações com a 

construção e exercício da cidadania em nível local, no mesmo período de tempo 

considerado. 

Esse município é caracterizado por uma produção industrial em diversos setores da 

economia, atingindo mercados globalizados, e, de igual modo, em termos econômicos, há um 

dinâmico setor de serviços nessa cidade, a qual se localiza no eixo Rio – São Paulo e conta 

com uma população majoritariamente urbana, girando em torno de 600.000 mil pessoas, das 

quais cerca de 25% é considerada jovem, na faixa etária dos 14-35 anos. 

A PIBSJC é, nesse contexto, um dos espaços que compõem tal cidade, com as devidas 

implicações urbanísticas e arquitetônicas62 derivadas desse fato, e que se caracterizaria, como 

será verificado ao longo da tese, por se constituir em um espaço coletivo privado63 incapaz de 

articular com legitimidade e autonomia uma dimensão privada das relações sociais à esfera 

pública do espaço urbano e das relações de poder na cidade. 

Conforme será oportunamente trabalhado ao longo dos capítulos, há certa confluência 

entre as modernas estratégias do marketing urbano64 aplicadas à cidade de São José dos 

Campos e de um marketing religioso assumido, sobretudo ao longo da última década, pela 

PIBSJC, com seus desdobramentos também em termos de um determinado marketing político 

no que tange às relações entre os fiéis e a igreja, e entre os citadinos e a cidade65. 

As estratégias de localização socioespacial dos templos, privilegiando os espaços 

hegemônicos, apontam para uma rede de legitimações de poderes através de ações, muitas 

vezes intencionalmente coordenadas entre tais formas de comunicação social, afirmando laços 

clientelistas entre as massas urbanas e os representantes políticos, por meio das organizações 

religiosas66. 
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Nesse sentido, em termos das organizações religiosas cristãs, o púlpito confundir-se-ia 

com o palanque, e o palanque com o púlpito, pois não raras vezes os políticos pregam e os 

líderes religiosos fazem campanha, e desde que os limites são tênues entre ambas as situações, 

isso poderia alimentar posturas fundamentalistas e preconceituosas na política e na religião. 

Desse modo, a PIBSJC (e outras no município/país) estabeleceria laços clientelistas 

com as autoridades públicas e com vertentes do capital, ou seja, com parte hegemônica dos 

poderes econômicos e políticos representados no espaço da cidade e fora dela, limitando de 

antemão toda e qualquer expressão autônoma de cidadania. 

Esses laços clientelistas assumiriam, por vezes, formas típicas de gestão de 

comunicação social que se encontram entre modalidades de marketing religioso (venda de 

determinada forma de organização religiosa/religião), marketing urbano (venda de uma 

imagem específica de cidade/espaço) e marketing político (venda de formas de exercício do 

poder), como já se assinalou anteriormente. 

Tais modalidades de comunicação social apresentariam suas respectivas implicações 

para a construção/obstrução de um exercício legítimo e autônomo de certa cidadania, tanto no 

governo de uma organização religiosa, quanto no governo da cidade, e também no 

autogoverno de si mesmo, apontando, antes, para a ausência de uma relativa auto-nomia e 

liberdade coletiva e pessoal, conduzindo, sim, a processos de alienação típicos dos indivíduos 

tornados massas urbanas, e que as compõem como parte de um ‘rebanho obediente aos seus 

pastores’. 

Os batistas, por exemplo, historicamente atuariam na escala do bairro, embora tenham 

representações estaduais e nacionais, mas que não deveriam afetar a vida política de cada 

igreja local, que possuiria, nessa perspectiva, sua autonomia administrativa e de autogoverno 

eclesiástico. 

Isso deixou de ser fato para a igreja que permitirá uma verificação empírica desta tese, 

justamente pelas transformações no modelo de gestão administrativa e eclesiástica da 

PIBSJC, sobretudo nesta primeira década do século XXI, como será oportunamente abordado, 

e que tem se tornado um padrão a ser alcançado nas demais igrejas, ‘atualizando-as’ em face 

dos novos modelos de gestão de marketing religioso e de comunicação empresarial, que têm 
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marcado a vida organizacional em que se estruturam parte significativa das práticas religiosas 

contemporaneamente no Brasil. 

A PIBSJC adotou esta lógica de gestão eclesiástica, empresarial e midiática, que 

resulta em crescimento numérico de membros e crescimento monetário, em termos de 

arrecadação, de modo que essa igreja contaria atualmente com cerca de quatro mil e 

oitocentos membros. 

Esse tamanho, em termos numéricos, reduziria, assim, as possibilidades das interações 

pessoais significativas e também as alternativas de atuação na igreja, à medida que institui 

uma arquitetura monumental para abrigar essa massa urbana de fiéis, chamada literalmente de 

‘rebanho’ por seus pastores, desde que estes se referem a eles como ‘suas ovelhas’. 

Nesse contexto eclesiástico, toda forma de ministério, ou de servir, estaria de antemão 

subordinada a um critério tão aleatório quanto quaisquer outros, no entanto, com suas 

implicações específicas, quais sejam, as de atender às técnicas modernas de gestão das massas 

urbanas, embutidas nos conceitos de gestão empresarial e de marketing religioso, no caso, 

todos os suportes organizacionais dados a uma marca denominada ‘igreja com propósitos’. 

Apontaria esse simbolismo do ‘rebanho/ovelhas/pastores’ para um tipo de cidadão 

passivo, que lideranças políticas e religiosas desejariam construir a partir das práticas 

religiosas e de seus espaços de interação na cidade, e que tenderiam antes para a edificação do 

indivíduo alienado do que ao sujeito autônomo, fazendo, deste último, caso se constituísse, 

um alvo de hostilidade e de estigma pelo ‘homem do rebanho’, este, sim, incapaz de pensar no 

homem livre de seus ‘pastores’. 

Tal liberdade em face do rebanho faria deste além-homem desejar não se ‘fazer pastor’ 

de rebanho algum, garantindo, mais uma vez, sua autonomia e, neste gesto, uma autonomia a 

todo o grupo, apontando para o fato de que tais ‘líderes do rebanho’, denominados pastores, 

em verdade, usualmente, também não são livres, o suficiente, do desejo de comandar e de 

controlar a vida de outros. 

Nesse sentido, retornando ao enfoque empírico, a PIBSJC tornou-se, na última década, 

literalmente uma ‘igreja de massas’, com as respectivas estratégias de comunicação e de 

gestão empresarial adaptáveis a essa forma de organização eclesiástica, tipificando uma forma 

das ‘grandes igrejas’ presentes nas cidades brasileiras, e que são muito parecidas entre si, nos 
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modelos organizacionais e doutrinários, e, sobretudo, no que tange aos nexos, contradições e 

ambiguidades entre as variáveis desta pesquisa, como se pretende analisar, a partir do dado 

empírico, nos tópicos desta tese que perfazem seu Capítulo 3. 

Portanto, optou-se por uma verificação empírica que permitisse uma reflexão teórica 

acerca da religião no espaço, conforme os nexos teórico-empíricos apreendidos a partir de 

uma compreensão do processo histórico de urbanização do município de São José dos 

Campos – SP, e, nesse contexto, é possível situar parte da produção do espaço religioso da 

PIBSJC, correlacionando-a às transformações socioespaciais na cidade. 

Nesse contexto empírico, busca-se uma compreensão de parte das mútuas implicações 

para a construção/obstrução ao exercício de cidadania, sobretudo em que esta se relacione ao 

governo de uma organização religiosa, da cidade em que esta se insere de fato e das 

possibilidades e limites a uma edificação autônoma de si mesmo. 

Isso tendo-se em vista uma relativa liberdade humana, que se constituiria a partir da 

interação de uns com os outros, em dada organização, que se comunica e se estrutura ao se 

tornar espaço, e indica, dessa forma, o lugar de cada qual, podendo hierarquizá-los conforme 

critérios alienantes e/ou esclarecedores, nas diversas situações envolvidas em tais construções 

sociais. 

Segue-se, neste Capítulo, em que se apresentam as formas de organização desta 

pesquisa, com a abordagem das questões e hipóteses que têm norteado esta forma de reflexão 

científica, porém também filosófica, e por que não considerar, religiosa e artística. 
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1.4. Questões e hipóteses 

 
 

A origem do nosso conceito de “conhecimento”. – (...) A 
grande segurança das ciências naturais, em relação à 
psicologia e à crítica dos elementos da consciência – 

ciências não naturais, poderíamos dizer –, reside 
justamente no fato de tomarem o estranho por objeto: 

enquanto é quase contraditório e absurdo querer tomar por 
objeto o não-estranho... 

 
NIETZSCHE67 

 

Com o intuito de se posicionar esta reflexão científica nos termos que lhes são mais 

adequados, pretende-se inicialmente firmar as seguintes premissas que antecedem a uma 

apresentação das questões e hipóteses de pesquisa, de modo a firmar o contexto teórico-

empírico em que se pretende articular os nexos, ambiguidades e contradições entre as 

variáveis de pesquisa: religião/espaço/cidadania. 

Eis as premissas, relativamente ao fenômeno socioespacial da segregação e de suas 

relações com a cidade e com a religião, e, daí, com as práticas de cidadania que lhes são 

correspondentes, premissas estas que se avaliam adequadas firmarem-se de antemão a uma 

apresentação das questões e hipóteses de pesquisa relativas ao objeto de pesquisa e ao objeto 

de verificação empírica: 

I. Que a exclusão socioespacial caracteriza o espaço urbano como uma 

estratégia de dominação de grupos hegemônicos sobre o conjunto da sociedade; por 

outro lado, há sempre atuantes diversas formas de resistência à dominação, mas que, 

na maioria das vezes, redundam em conformismo do dominado em face da dominação 

que lhe é imposta. 

II.  As expressões religiosas, ao instituírem um espaço religioso segregado 

dos espaços profanos que caracterizam o mundo cotidiano, são elas mesmas fontes de 

segregação socioespacial, ou seja, o espaço religioso é segregado no contexto dos 

demais espaços da cidade, entre estes o espaço urbano, apesar de fazer parte deste. 

Possa-se, a partir dessas premissas firmadas, no sentido de uma construção das 

questões e hipóteses desta pesquisa, estar-se de posse de algumas das qualidades intrínsecas 

ao espaço da cidade e da religião, em termos do fenômeno da segregação socioespacial que os 
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caracteriza, e de seus significados relativos aos processos de controle e de dominação em uma 

sociedade marcada pela hierarquização do exercício do poder entre dominados e dominantes, 

por um lado. 

E, de outro lado, esta segregação autoimposta ao espaço religioso no interior da cidade 

lhe impingiria uma qualidade de ‘sagrado’, e isso significaria apenas uma afirmação de um 

‘poder religioso’, longe de estabelecer quaisquer qualidades inerentes a essas espacialidades. 

Relativamente às metafísicas alimentadas pelas doutrinas religiosas, os espaços 

religiosos são também segregados em relação aos demais espaços da cidade, tendo-se em 

vista um determinado controle e domínio dos sacerdotes junto aos seus ‘rebanhos’, no 

contexto dos espaços da cidade, em seus poderes político-estatais e econômico-

mercadológicos, entre outros. 

Assim, a partir do exposto até o momento, da exposição teórica e das premissas 

firmadas, relativamente ao objeto de pesquisa e ao objeto de verificação empírica, algumas 

questões elencadas a seguir norteiam a posterior construção das hipóteses de pesquisa mais 

gerais relativas ao objeto de pesquisa, e das mais específicas relativas ao objeto de 

verificação empírica. 

Eis, inicialmente, as questões mais específicas que norteiam esta pesquisa em relação 

ao seu objeto de verificação empírica, tomado nos seguintes termos, aplicáveis ao município 

de São José dos Campos, em seu processo histórico de urbanização, de transformações em 

suas estruturas produtivas e populacionais, no contexto das quais se buscará situar os 

processos de espacialização da PIBSJC, em dado período de tempo, entre 1930-2010: 

A. Como tem se dado o processo de urbanização na cidade de São José dos 

Campos e de espacialização desse grupo religioso, a PIBSJC, a partir de uma 

correlação entre modelos de gestão eclesiástica e modelos de gestão urbana no 

município, ao longo do período elencado para esta pesquisa (1930-2010)? 

A) Há rupturas/continuidades em termos das estratégias de 

espacialização das atividades desse grupo religioso e das formas de gestão 

urbana no município, isso no contexto espaço-temporal ao longo do processo 

histórico (diacronia) e em termos das relativas espacialidades constituídas 

(sincronia)? 
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B) Tais espacializações relativas a cada contexto espaço-temporal 

(diacronia/sincronia) promovem ou impedem a construção e o exercício da 

cidadania em nível local, tanto no governo desta cidade, quanto no governo 

desta igreja? E o que se processaria em termos globais? 

Por outro lado, algumas outras questões mais amplas e gerais se apresentam a esta 

reflexão, tendo-se em vista seu objeto de pesquisa, que é o ‘espaço religioso’ no contexto do 

‘espaço da cidade’, tendo como foco uma compreensão dos processos de exercício da 

cidadania que lhes são correspondentes. 

Eis tais questões mais amplas e gerais a que se fez referência acima: 

1. Que relações se dariam, a cada caso, entre o fenômeno religioso, o 

fenômeno da segregação socioespacial e os variados tipos de exercício da cidadania? 

2. Em que situações a prática religiosa tenderia a reforçar os padrões de 

uma segregação socioespacial ou a atenuá-los, tendo-se em vista os tipos de cidadão 

implicados em cada caso? 

3. Que papel a segregação na cidade possui na instituição do espaço 

religioso, posto que, muitas vezes, este também se apresenta segregado? E quais os 

desdobramentos em termos das cidadanias aí envolvidas? 

4. A segregação urbana e religiosa seria um elemento fundamental do 

poder secular e religioso? E, por conseguinte, implicado necessariamente no 

estabelecimento dos diversos tipos de cidadania? 

5. Esses poderes socioespaciais estariam a legitimar/questionar outros 

poderes hegemônicos, sejam estes seculares e/ou religiosos, através dos expedientes 

da alienação do indivíduo massificado e/ou da estruturação do sujeito autônomo? 

6. Como os instrumentos de análises teóricas interferem nas conclusões 

apresentadas nestas reflexões, dado que o fenômeno religioso se apresentaria ora 

promovendo uma integração, ora uma segregação socioespacial, com seus respectivos 

desdobramentos para as práticas de cidadania, também, variando suas análises 

conforme as situações verificadas e as ideologias do pesquisador em questão? Sem 
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contar as variantes necessárias nas exegeses e hermenêuticas desses pensamentos? 

Haveria alguma unidade na diversidade de interpretações relativas à religião, ao 

espaço e à cidadania? 

Assim, tais questões mais gerais, e outras mais, permitiram situar as hipóteses desta 

pesquisa, desde que se admita que a segregação socioespacial da cidade e da organização 

religiosa possua imbricações dialéticas e implicações para construção/obstrução das práticas 

de cidadania, sobretudo no que diz respeito ao governo da religião, da cidade e dos cidadãos. 

Essas relações entre as variáveis de pesquisa, por vezes ambíguas, por vezes 

contraditórias, são as quais se pretende tornar explícitas ao longo desta tese. E, a partir dessas 

questões apresentadas, propõem-se as seguintes hipóteses gerais para esta pesquisa: 

1) Sob determinada ótica da produção social do espaço da cidade e das 

práticas religiosas, essas espacialidades se apresentariam contraditórias e 

ambíguas, pois tenderiam à reprodução da lógica socioespacial hegemônica e 

excludente da cidade, que promove uma fragmentação do espaço urbano e uma 

crise dos espaços públicos, expressões materiais e simbólicas de uma cidadania 

tutelada e restringida. 

2) Portanto, parte dessas características do espaço da cidade e dos 

espaços religiosos os tornaria pouco aptos como elementos de articulação a uma 

participação mais ampla da população no governo da cidade e da religião, em 

suas respectivas formas de governo. 

3) No geral, haveria, desse modo, certo alinhamento, das formas de 

espaço religioso, espaço público e urbano, em torno a centralidades hegemônicas 

favoráveis aos representantes dos poderes públicos e do capital, materializadas e 

simbolizadas nas cidades e nas religiões, atuando em detrimento à cidadania tida 

como participação e construção ativa da realidade do mundo. 

4) Com isso, a religião transformar-se-ia em um ‘espaço coletivo privado’ 

impotente para fazer frente à crise dos espaços públicos e à fragmentação da 

cidade, reforçando certo cerceamento ao pleno exercício e à construção da 

cidadania, sobretudo se pensada como relativa autonomia das pessoas e das 

coletividades na edificação de si mesmas e do governo da cidade e da religião. 
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Essas hipóteses de pesquisa mais gerais acima propostas permitem, em parte, uma 

reflexão, junto ao objeto de verificação empírica, a respeito de algumas das estratégias de 

construção do espaço da cidade de São José dos Campos, e, nesta, do espaço religioso da 

PIBSJC. 

Isso desde que, em parte significativa das estruturas de uso e ocupação do espaço 

urbano, a PIBSJC apresentaria certo alinhamento com as transformações socioespaciais 

hegemônicas no município de São José dos Campos, cidade em que tal igreja se localiza, 

tendo-se em vista suas estratégias de ocupação socioespacial ao longo de sua história recente 

nesta ‘simbólica’ e ‘estratégica’ cidade brasileira contemporânea. 

As evidências empíricas que serão apresentadas oportunamente no Capítulo 3 possuem 

suas respectivas implicações em termos da construção/obstrução a um exercício da cidadania 

no caso em tela, mas acabariam por exprimir certo ‘sentido histórico para uma urbanística e 

arquitetura contemporânea’, relativamente às complexas relações entre dominantes e 

dominados na cidade em questão, e em relação aos espaços regionais, nacionais e globais em 

que se inserem tais formas de ‘espaços religiosos’ da igreja em questão68. 

Desse modo, pretende-se verificar as seguintes hipóteses mais específicas, aplicáveis 

ao objeto de verificação empírica: 

a) Haveria uma centralidade pretendida pela referida igreja em suas 

estratégias de expansão e modelos de gestão eclesiástica, ao longo de sua história na 

cidade, que têm sido sensíveis aos significados econômicos, políticos, científico-

tecnológicos, estratégico-militares, demográficos, urbano-regionais, assumidos pelo 

município de São José dos Campos em nível local, regional, nacional e global. 

b) Além de que, há certa ressonância entre os modelos hegemônicos de 

gestão urbana e os modelos de gestão eclesiástica nos referidos casos, em que ambos 

apontam para a confluência de interesses em relação à ‘gestão de um coletivo de fiéis’ 

com grande ‘potencial formador de opinião política’, em nível local, regional e 

nacional. 

Tem-se, desse modo, para os propósitos mais gerais, e também específicos, das 

hipóteses afirmadas, que: 
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A. Toda forma de organização religiosa que priorize sua espacialização na forma 

de espaço urbano deverá apresentar tais características apontadas para este caso de 

verificação empírica, evidentemente guardadas as devidas especificidades em cada caso 

considerado, que, em síntese, admite também as seguintes outras hipóteses teórico-

empíricas mais amplas, de que: 

a. As massas urbanas, mesmo quando intelectualizadas através de 

determinada teologia, cumprem seu papel psicossocial de massa, tendo, por 

uma de suas características fundamentais, determinadas formas de 

comportamento diante das relações de poder, que são marcadamente alienantes 

em relação à gestão das ‘representações simbólicas do coletivo’, entre estas as 

que dizem respeito à religião, à cidade e à cidadania; 

b. E isso caracterizaria e seria caracterizado por uma forma de crise 

estrutural do espaço público na cidade moderna, que põe a reboque, ou tem 

como um de seus motores, uma estruturação oficial dos espaços religiosos no 

espaço urbano, que visaria a uma construção da cidade, da religião e do 

citadino em favor dos interesses hegemônicos do Estado e do mercado. 

Assim, em termos mais gerais e amplos, no estudo das relações entre campo religioso 

e sociedade, as cidades, com seus respectivos espaços, foi, é e, em que se pese a atual práxis, 

continuará a ser um lugar de controle e de domínio das massas, longe de se constituir como 

lugar de esperança, de justiça social e de vida, para as amplas camadas sociais que a 

compõem, independentemente das promessas de tal ou qual fé, cidade ou cidadania, ou de 

como queiram, sob esta ‘ordem’, ‘serem vistas e olhadas’69. 
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1.5. Tese 

 
 

Origem do lógico. – De onde surgiu a lógica na mente 
humana? Certamente do ilógico, cujo domínio deve ter sido 

enorme no princípio (...) O curso dos pensamentos e 
inferências lógicas, em nosso cérebro atual, corresponde a 

um processo e uma luta entre impulsos que, tomados 
separadamente, são todos muito ilógicos e injustos; 

habitualmente experimentamos apenas o resultado da luta: 
tão rápido e tão oculto opera hoje em nós esse antigo 

mecanismo. 
 

NIETZSCHE70 
 

A partir de uma introdução à problemática e à temática de pesquisa apresentadas, 

tendo-se em vista o objeto de pesquisa e o objeto de verificação empírica inserido nesse 

contexto, e, valendo-se por balizas das questões e hipóteses de pesquisa enunciadas, afirma-se 

como tese desta pesquisa: 

As organizações religiosas atuam no sentido da construção de uma determinada 

lógica socioespacial que pode, ou não, promover um exercício de participação no 

modelo de gestão religiosa no contexto interno de um determinado grupo. E, 

mesmo que uma gestão participativa ocorra no contexto das práticas religiosas, 

esta pode não garantir um exercício da cidadania no contexto da cidade, esta 

também entendida como participação efetiva na gestão da cidade. Isso se daria 

desse modo porque, no Brasil, a cidadania ainda não se constituiu e nem é 

exercida localmente, sendo essa lógica socioespacial da não-cidadania 

(re)produzida na cidade e na religião. 

Assim, a partir dessa tese, tem-se que a prática de um poder religioso, em suas formas 

variadas, em termos de um modelo ideal, mover-se-ia entre dois extremos, ora integrando 

grupos/sujeitos no seio da vida coletiva, ora promovendo a desintegração de 

grupos/indivíduos no contexto da vida social, tendo-se em vista determinados tipos ideais de 

cidadania. 

E esse processo de integração/desintegração das pessoas no coletivo de que participam 

e que (as) constroem promoveria um alinhamento/conformismo ou contestação/resistência aos 

outros poderes seculares e hegemônicos, na medida mesma da abertura ou fechamento ao 
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pensamento crítico, seja este mítico ou racional, relativo às pessoas, aos grupos e instituições 

religiosas na cidade, e a partir dos processos de segregação socioespacial que lhes são 

correlatos, com seus devidos desdobramentos nas formas de exercício da cidadania. 

Assim, na ‘cidade de muros’, de um modo geral, os fenômenos religiosos tenderiam a 

reproduzir uma lógica socioespacial que hierarquiza os territórios e as pessoas, marcando os 

tipos de cidadania que poderiam ter lugar em tais espaços de controle e de dominação. 

Com essa forma de ocupação e hierarquização do espaço, os ‘lugares de culto’ 

formariam elementos da paisagem urbana que se construiriam e reafirmariam a mesma lógica 

de dominação socioespacial da fobópolis, apesar da presença de um discurso religioso de 

igualdade entre os fiéis, o que não deixaria de se refletir nas qualidades de construção e 

expressão de uma ‘cidadania restrita’. 

Isso se daria com praticamente a totalidade dos grupos religiosos urbanos, desde que 

habitam e constroem uma religião e uma cidade, também em seus aspectos de segregação e 

fragmentação social e espacial, com profundos reflexos para as práticas de cidadania, sem 

dizer dos tipos restringidos de expressão desta última. 

Nesses grupos religiosos, prevaleceria pouco interesse em intervir na problemática 

socioespacial da cidade, no sentido de fazer retroceder toda desigualdade entre as pessoas; e 

na medida em que demonstram esse desinteresse, reafirmariam as características de 

segregação do espaço urbano, na medida em que se insere, urbanística e arquitetonicamente, 

enquanto espaço religioso marcado por processos de segregação socioespacial, reafirmando as 

características da cidade, nos espaços da religião e da cidadania. 

As práticas religiosas situar-se-iam, portanto, entre um ideal de diminuir esta 

segregação e na promoção da mesma, com implicações na construção ou não de certa 

autonomia do sujeito consciente de sua responsabilidade no exercício de uma relativa 

liberdade. 

Isso dependeria, a cada caso analisado, das dinâmicas de poder em questão, das 

temáticas envolvidas, das instituições religiosas a que se fizer referência, de elementos 

culturais envolvidos, das escalas de análise (cidade/organização/grupo/pessoal), de variações 

geográficas e do processo histórico. 
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Conforme a composição de variáveis e de situações que possam caracterizar cada 

evento específico a ser analisado, e também dependendo dos instrumentos analíticos e 

dimensões da realidade a ser considerados, poderão ser verificadas certas contradições e 

ambiguidades relativas aos espaços religioso, urbano e da cidade, concomitantes nos 

processos de estruturação do ‘sujeito autônomo/indivíduo alienado’. 

Por exemplo, poder-se-ia, em nível institucional, ocorrer um processo de integração, e, 

em outro nível (cidade, interpessoal ou intrapessoal), um processo de desintegração 

concomitante; tal como quando há uma integração e crescimento institucional à custa das 

liberdades pessoais, ocorrendo, nesse caso, integração organizacional e desintegração pessoal, 

o que em si é contraditório e ambíguo. 

Ao assumir uma determinada espacialidade, o fenômeno religioso se diferenciaria dos 

demais espaços da vida social, e, em relação a estes, fundaria um poder que tenderia a se 

legitimar em função de uma trama de relações de hegemonias que caracterizariam a cidade. 

E, por derivação, os espaços religiosos afirmariam os próprios grupos de poder que 

conformam esse espaço urbano, e que têm no fenômeno da segregação socioespacial um 

instrumento para a consecução de projetos de hegemonia. 

Nesse sentido, à medida que a segregação do espaço religioso se afirme a partir da 

segregação socioespacial presente no espaço urbano, isso poderia contribuir para uma 

afirmação de um processo de dominação, que teria na cidade e na religião um elemento 

instrumental estratégico à formação de determinadas hegemonias, que, de fato, governariam 

os espaços da cidade, da religião e da cidadania. 

Raramente as espacialidades religiosas se afirmariam em luta contra esses processos 

de dominação presentes na cidade, conforme se tem observado na práxis religiosa em geral. 

A segregação se faria presente na construção do espaço, da sociedade e das pessoas, 

perpassando camadas mais objetivadas da vida coletiva e se imiscuindo com outras dimensões 

relacionais mais subjetivadas. 

E, nesse contexto, as expressões religiosas atuariam ora visando à formação do sujeito 

autônomo, ora o reduzindo a um indivíduo consumidor de uma religiosidade pronta e de 

massas. 
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Daí se propor uma verificação dos momentos de integração e de desagregação 

presentes nas práticas religiosas relativas à produção do espaço urbano e à constituição ou não 

de sujeitos relativamente autônomos, a cada momento dos processos sociais, históricos e 

geográficos, a fim de apreender sua dinâmica na (des)estruturação dos grupos humanos. 

A seguir, discutem-se alguns pontos relativos à metodologia adotada nesta pesquisa. 

 

 

1.6. Metodologia 

 
 

Do “gênio da espécie”. – (...) Não temos nenhum órgão 
para o conhecer, para a “verdade”: nós “sabemos” (ou 

cremos, ou imaginamos) exatamente tanto quanto pode ser 
útil ao interesse da grege humana, da espécie: e mesmo o 

que aqui se chama “utilidade” é, afinal, apenas uma crença, 
uma imaginação e, talvez, precisamente a fatídica estupidez 

da qual um dia pereceremos. 
 

NIETZSCHE71 
 

Particularmente, quanto ao campo de pesquisas acerca dos fenômenos religiosos, 

percebe-se que existem processos de segregação presentes nas próprias formas de 

encaminhamento disciplinar em cada área do conhecimento científico, podendo mascarar 

alguns dos antagonismos e ambiguidades relativos às análises das relações entre religião, 

espaço e cidadania. 

Isso se dá desde que, sob uma ótica disciplinar, constrói-se uma determinada 

interpretação afirmativa, e, em outra abordagem científica, outra interpretação negativa dessas 

relações, isso nas interpretações relativas aos fenômenos religiosos e a suas relações com a 

segregação socioespacial, quando tais processos se reforçam mutuamente ou não, e em seus 

desdobramentos para constituição de sujeitos autônomos ou de indivíduos massificados e 

alienados. 

Ao se tratar de perspectivas analíticas distintas, se postas em diálogo, poderiam 

contribuir para explicitar parte das contradições e ambiguidades socioespaciais presentes no 

fenômeno religioso. 
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Essa forma de produção de conhecimento é algo típico a uma abordagem 

transdisciplinar, que se compõe a partir de diversas áreas das ciências que se dedicam à 

reflexão das variáveis desta pesquisa, sem que se vise a uma hierarquia entre tais visões 

disciplinares. 

Desse modo, no Capítulo 2, esta tese pretende-se ancorada, de um ponto de vista 

teórico, em determinadas vertentes da geografia urbana, da arquitetura e do urbanismo, na 

sociologia e na antropologia social, e, de igual modo, em temas da psicologia social e em 

textos de psicanálise, psicoterapia analítica de grupo e também da filosofia, da política e da 

teologia sistemática, apresentando, assim, alguns dos fundamentos para uma análise do 

processo de urbanização no seio da cidade, tendo como parte dessa produção social uma 

constituição dos espaços religiosos, e seus respectivos desdobramentos em termos de uma 

compreensão dos tipos de exercício de cidadania envolvidos. 

No Capítulo 3, de posse de parte desses aportes teóricos, é empreendida uma 

verificação empírica que possa demonstrar como determinadas dinâmicas entre as variáveis 

de pesquisa ocorrem a partir das estratégias de gestão eclesiástica de uma determinada igreja 

(PIBSJC) no contexto de uma cidade média brasileira (São José dos Campos – SP) e seus 

desdobramentos em termos do exercício da cidadania. 

Com esses quadros teóricos e empíricos, um apontando para relações mais amplas 

entre as categorias de análise, e outro trazendo uma verificação a partir de relações concretas 

de um determinado caso emblemático, no Capítulo 4 finaliza-se a construção desta pesquisa 

com uma discussão novamente em um nível mais amplo de análise teórico-empírica, que 

permita enunciar, de um modo mais abrangente, a tese fundamental apresentada, relativa ao 

seu objeto de pesquisa. 

Essa abordagem teórico-metodológica permite uma construção de um modelo de 

análise, com vistas a uma compreensão dos fenômenos religiosos a partir de suas 

espacializações, de modo a explicitar algumas das mútuas, dialéticas e ambíguas relações 

entre religião, espaço e cidadania. 

Atenta-se, portanto, para as relações estabelecidas entre as práticas religiosas e a 

produção social do espaço, tomadas a partir do fenômeno da segregação socioespacial, 

presente tanto na religião, como um espaço religioso, quanto na cidade, como um espaço 
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urbano, isso com implicações para a formação de sujeitos autônomos, cidadãos na fé e na 

cidade, ou, de outra forma, vindo a contribuir para a formação de indivíduos alienados e 

massificados como religiosos e citadinos. 

Nesse sentido, é empreendida a construção de um quadro teórico-empírico que permita 

abarcar as questões, hipóteses e tese de pesquisa, relativa à produção social do espaço da 

cidade e, nesse contexto, à produção social do espaço religioso, de modo a se captar as 

representações sociais72 envolvidas em cada caso, e seus desdobramentos às práticas de 

cidadania. 

Particularmente, focou-se um caso concreto, para se traçar parte das relações que se 

possam perceber entre essas variáveis de pesquisa, assumindo, assim, em termos teórico-

metodológicos, uma possibilidade de se compreender parte da realidade social, em função 

daquilo mesmo em que esta se constitui como imaginário73 de um grupo religioso, e de uma 

cidade que se estrutura segundo determinados interesses do capital e do Estado, e suas 

articulações relativas às correlatas formas de cidadania, conforme se tratará no Capítulo 3. 

Uma das formas de se traçar os nexos entre as variáveis de pesquisa é o acesso às 

formas de representação social relativas à religião, à cidade e à cidadania, presentes nos 

discursos religiosos, na construção material e simbólica do espaço urbano e nos usos da 

linguagem nesses ambientes, em um caso concreto, como é proposto nesta tese74. 

Tais representações apontariam para dimensões libertárias ou de controle e 

cerceamento político, implicadas na construção e no exercício da cidadania, ou seja, na vida 

política ativa de um indivíduo e/ou grupo, conforme se pretende discutir para um determinado 

caso concreto, mas, a partir do qual, pode-se ampliar o escopo como formas típicas de 

relações entre as variáveis de pesquisa, particularmente para o caso brasileiro75. 

A partir do referencial teórico traçado, elegeu-se, portanto, uma cidade de médio porte, 

buscando-se as relações entre as respectivas dinâmicas socioespaciais envolvendo religião, 

cidade e cidadania, em um recorte de tempo que abrange de 1930 à primeira década do século 

XXI. 

No caso empírico desta tese, optou-se pelo município de São José dos Campos (SP) e 

por uma de suas igrejas, a PIBSJC, por sua significativa projeção local, regional e nacional, a 

partir da qual se pretende captar uma das facetas da dinâmica de produção de espaço urbano 
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nesta cidade, no período de 1930-2010, valendo-se de mapas e outros indicadores que 

auxiliem na construção de uma visão de conjunto relativa a essa realidade. 

A PIBSJC apresenta uma forma particular de espacialização ao longo de sua história 

no município, desde que mudou sua sede, em conformidade com as novas centralidades que 

foram se constituindo no tecido urbano da cidade em que se localiza. 

Isso, além do fato dessa igreja liderar, no país, uma forma de gestão eclesiástica de 

origem norte-americana, e que tem se espalhado por outras igrejas cristãs no Brasil, a cujas 

características corresponde uma profissionalização das estruturas administrativas e de 

investimento maciço em estratégias de propaganda e marketing, pressupondo, ainda, uma 

determinada construção teológica, consonante com os “ventos pentecostais” contemporâneos. 

No que diz respeito à PIBSJC e às suas estratégias de espacialização ao longo de sua 

história no município, pretende-se uma verificação empírica dos nexos apontados entre as 

variáveis de pesquisa, a partir de mapas, de dados relativos aos cultos, publicações em jornais 

e revistas, informações disponíveis na internet, entrevistas não dirigidas obtidas a partir de 

observação participante, de modo a dar voz aos sujeitos dessa pesquisa, citadinos de São José 

dos Campos e fiéis da PIBSJC. 

Esse procedimento metodológico, de certo modo, faz dessa cidade e de alguns de seus 

territórios sujeitos empíricos de pesquisa, tendo-se em consideração que se objetiva 

compreender algumas das relações sociais que se estabelecem dialeticamente entre religião, 

espaço e cidadania76. 

Reunido esse material, pretende-se demonstrar alguns dos nexos teórico-empíricos 

entre as variáveis religião/espaço/cidadania, de modo que essa verificação empírica ajude a 

localizar a religião no espaço através de seus vínculos com o lugar e como componente desse 

espaço, de modo que o desenvolvimento teórico-empírico proposto proporcione um caminho 

para se refletir acerca das relações da religião com o espaço e a cidadania, por vezes ambíguas 

e contraditórias77. 

Pretende-se que tal exercício de pesquisa e reflexão permita uma compreensão de 

parte das implicações dialéticas das práticas religiosas para a construção do espaço da cidade, 

e das qualidades desse espaço urbano que atuam na formação e significados dos espaços 

religiosos, explicitando parte das implicações desses processos socioespaciais para edificação 
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de uma nova cidadania, liberta das conformações instrumentais dos interesses hegemônicos 

do mercado e do Estado, em favor de uma relativa liberdade das pessoas e das coletividades78. 
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(NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Humano, demasiado humano – Um livro para espíritos livres. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000, p. 88). 

7 Nesta tese, tomar-se-á, como um recorte teórico-filosófico para um conceito de liberdade, as discussões que se 
seguiram às contribuições de SPINOZA, Baruch de. Ética – Demonstrada à maneira dos geômetras. São 
Paulo: Editora Martin Claret, 2003. Para este filósofo não há, em absoluto, ‘liberdade humana’ alguma, desde 
que, ao refletir acerca da clássica proposição teológica do ‘livre arbítrio’, como um atributo da ‘liberdade 
humana diante de Deus’, SPINOZA demonstra, à maneira dos geômetras, que esta liberdade é antes de tudo uma 
invenção e convenção humana, à maneira da ‘verdade geométrica’, em que, por exemplo, a soma dos ângulos 
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internos de um triângulo, por definição, resulta em 180 graus, ou seja, esta é uma verdade relativa à linguagem 
geométrica, sem vínculo com a ‘realidade observável’ (empiria), portanto, linguagem, ficção; do mesmo modo 
ocorreria com o conceito de ‘livre-arbítrio’ (ou de liberdade judaico-cristã), isto é, seria apenas um conceito, um 
artifício da linguagem relativo à condição humana, e não uma ‘realidade’ da vida social em si. Esta é uma 
posição teórico-filosófica que se aproxima de uma leitura de Nietzsche como leitor de Spinoza, na construção 
desta tese. Ver, também nesse sentido, uma interpretação dada por GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Espinosa. 
Nosso contemporâneo. Em: ESTUDOS DE RELIGIÃO. Revista Semestral de Estudos e Pesquisas em 
Religião. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, Ano XVIII, n. 26, p. 94-
117, junho de 2004. 

8 Ainda se inspirando nas reflexões de NIETZSCHE: “Religião e governo. – Enquanto o Estado ou, mais 
precisamente, o governo se souber investido na tutela de uma multidão menor de idade, e por causa dela 
considerar se a religião deve ser mantida ou eliminada, muito provavelmente se decidirá pela conservação da 
religião. Pois esta satisfaz o ânimo do indivíduo em tempos de perda, de privação, de terror, de desconfiança, ou 
seja, quando o governo se sente incapaz de diretamente fazer algo para atenuar o sofrimento psíquico da pessoa 
(...) a religião confere à massa uma atitude calma, paciente e confiante (...) Repetindo brevemente o que foi dito: 
os interesses do governo tutelar e os interesses da religião caminham de mãos dadas, de modo que, quando esta 
última começa a definhar, também o fundamento do Estado é abalado. A crença numa ordenação divina das 
coisas políticas, no mistério que seria a existência do Estado, é de procedência religiosa: se desaparecer a 
religião, o Estado inevitavelmente perderá seu antigo véu de Ísis e não mais despertará reverência. Observada de 
perto, a soberania do povo serve para afugentar também o último encanto e superstição no âmbito destes 
sentimentos; a democracia moderna é a forma histórica do declínio do Estado.” (NIETZSCHE, idem, 2000, p. 
251-255).  

9 NIETZSCHE “(...) se propõe a um estudo genealógico dos valores de nossa cultura para chegar a compreender 
como foram elaboradas as avaliações que determinaram a existência de um tipo humano que toma como valor 
sua condição de culpa, salvação, vida no além, os quais o fazem obediente aos seus padres e pastores, à 
sociedade na qual vive como parte de um grande rebanho. Esse tipo humano carrega consigo algo que, sem 
perceber, tritura a sua “consciência”, que o faz escravo de sua própria “má consciência”, de seu próprio 
sentimento de culpa, que o transforma em um tipo ressentido contra esta vida concreta e terrena em que, de fato, 
vive no seu cotidiano. Tal tipo é sempre imbuído de culpa. Por isso tudo é que Nietzsche prefere tomar um outro 
caminho... Para tornar-se autêntico, para escapar ao rebanho. Não opta nem em ser parte do rebanho e nem em 
ser pastor ou padre.” (SOUZA, Mauro Araújo. Nietzsche: viver intensamente, tornar-se o que se é. São Paulo: 
Paulus, 2009-a, p. 9). 

10 “Sua consciência?... Já se percebe que o conceito de ‘consciência’, com que nos deparamos aqui em sua 
manifestação mais alta, quase desconcertante, tem uma longa história e variedade de formas atrás de si (...) 
‘Como fazer no bicho-homem uma memória? Como gravar algo indelével nessa inteligência voltada para o 
instante, meio obtusa, meio leviana, nessa encarnação do esquecimento?’... Esse antiquíssimo problema, pode-se 
imaginar, não foi resolvido exatamente com meios e respostas suaves; talvez nada exista de mais terrível e 
inquietante na pré-história do homem do que a sua mnemotécnica. ‘Grava-se algo a fogo para que fique na 
memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória’ – eis um axioma da mais antiga (e infelizmente 
mais duradoura) psicologia da Terra. Pode-se mesmo dizer que em toda parte onde, na vida de um homem e de 
um povo, em que existem ainda solenidade, gravidade, segredo, cores sombrias, persiste algo do terror com que 
outrora se prometia, empenhava-se a palavra, jurava-se: é o passado, o mais distante, duro, profundo passado, 
que nos alcança e que reflui dentro de nós, quando nos tornamos ‘sérios’. Jamais deixou de haver sangue, 
martírio e sacrifício, quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória; os mais horrendos 
sacrifícios e pendores (entre eles o sacrifício dos primogênitos), as mais repugnantes mutilações (as castrações, 
por exemplo), os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos (todas as religiões são, no seu nível mais 
profundo, sistemas de crueldade) – tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso 
auxiliar da mnemônica (...) em especial a dureza das leis penais nos dá uma medida do esforço que lhe custou 
vencer o esquecimento e manter presentes, nesses escravos momentâneos do afeto e da cobiça, algumas 
elementares exigências do convívio social (...) Com a ajuda de tais imagens e procedimentos, termina-se por 
reter na memória cinco ou seis ‘não quero’, com relação aos quais se fez uma promessa, a fim de viver os 
benefícios da sociedade – e realmente! com a ajuda dessa espécie de memória chegou-se finalmente ‘à razão’! – 
Ah, a razão, a seriedade, o domínio sobre os afetos, toda essa coisa sombria que se chama reflexão, todos esses 
privilégios e adereços do homem: como foi alto o seu preço! Quanto sangue e quanto horror há no fundo de 
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todas as ‘coisas boas’!...” (NIETZSCHE, Genealogia da moral – Uma Polêmica. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998, p.50-52). 

11 VANDENBERGHE, Frédéric. Prefácio. Em: SIMMEL, George. Religião – Ensaios – vol. 1/2. São Paulo: 
Olho d’Água, 2010. Ver também os ensaios da referida coletânea, particularmente os textos de SIMMEL, “O 
problema da situação religiosa” (1911) e “A religião” (1912). Outro texto fundamental de SIMMEL para se 
compreender parte das relações entre os indivíduos e o espaço da cidade é “A metrópole e a vida mental” (Em: 
VELHO, Otavio Guilherme Cardoso Alves. O fenômeno urbano. 4.ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979). Outra 
análise da obra de SIMMEL que destaca essas relações entre cidade e religião é o texto de Jessé SOUZA “A 
crítica do mundo moderno em Georg SIMMEL” (Em: SOUZA, Jessé; ÖELZE, Berthold (orgs.) Simmel e a 
modernidade. 2.ª ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2005). 

12 Ver nesse sentido: RICOEUR, Paul. Hermenêutica e ideologias. Petrópolis: Vozes, 2008. Também o texto: 
JAPIASSU, Hilton. Apresentação – Paul Ricoeur: filósofo do sentido. Em: RICOEUR, Paul. Hermenêutica e 
ideologias. Petrópolis: Vozes, 2008. 

13 Ver o trabalho: HERVIEU-LÉGER, Danièle. O peregrino e o convertido: a religião em movimento. 
Petrópolis: Vozes, 2008. 

14 Ver os trabalhos presentes em DWEYR, Tom; PORTO, Maria Stela Grossi (orgs.). Sociologia e realidade – 
Pesquisa social no século XXI. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2006: MARONI, Amnéris. O 
“pensar” em Jung, Bion e Annah Arandt. / LEIS, Héctor Ricardo. Sobre o bem e o mal às avessas: religião e 
política no mundo contemporâneo. / FRIDMAN, Luiz Carlos. Laços Frágeis, a oferta contemporânea. 

15 Ver o capítulo “Religião pós-moderna?” em: BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar na pós-modernidade. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1998. 

16 Para uma caracterização das transformações do campo religioso brasileiro contemporâneo, ver a pesquisa: 
MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Protestantes, pentecostais & ecumênicos – o campo religioso e seus 
personagens. 2ª.ed. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 2008. 

17 Ver, nesse sentido: MELO, José Marques de; GOBBI, Maria Cristina; ENDO, Ana Cláudia Braun (orgs.). 
Mídia e religião na sociedade do espetáculo. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP), 2007. Este trabalho discute a questão da espetacularização do cotidiano e seu impacto nos cenários 
religiosos, aspectos relacionados à produção e consumo em um mercado religioso de bens simbólicos, a 
formação de recursos humanos para a mídia religiosa, a produção de conhecimentos sobre a comunicação 
religiosa nas igrejas e universidades e a comunicação religiosa na mídia e nas comunidades. Ver também: 
MELO, José Marques; GOBBI, Maria Cristina; SATHLER, Luciano (orgs.). Mídia cidadã – utopia brasileira. 
São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 2006.  

18 “Com a agonia de solidão e abandono induzida pelo mercado como sua única alternativa, o fundamentalismo, 
religioso ou de outra maneira, pode contar com uma clientela sempre crescente. Seja qual for a qualidade das 
respostas que ele fornece, as perguntas a que responde são genuínas. O problema não é como desprezar a 
gravidade das perguntas, mas como encontrar respostas livres dos genes totalitários.” (BAUMAN, idem, p. 230). 

19 Canção “Um Passeio no Mundo Livre” (Chico Science), composição de Chico Science, Dengue, Lucio Maia, 
Gira, Jorge du Peixe e Pupilo. 

20 Canção “Sampa” (Caetano Veloso), composição de Caetano Veloso. 

21 Do mesmo modo que se propiciou a um recorte teórico e conceitual em relação à religião, adota-se em relação 
à segunda variável de pesquisa uma determinada concepção teórica: “Espaço – Categoria filosófica para se 
compreender a realidade, contém diferentes significados (...) pode ser entendido como a principal manifestação 
dos movimentos que ocorrem em todas as dimensões da vida humana”, conforme uma definição de SPOSITO, 
E. S. Redes e cidades. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2008, p. 151. 

22 Ver, por exemplo, no sentido dessa complexidade socioespacial, o interessante artigo de NOGUEIRA, Paulo 
Augusto de Souza. Os primeiros cristãos e o mundo urbano: a importância da cidade no surgimento das 
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comunidades cristãs. Em: ESTUDOS DE RELIGIÃO. Revista Semestral de Estudos e Pesquisas em Religião. 
São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), Ano XI, n. 13, p. 57-70, dezembro de 
1997. Outro artigo interessante é o trabalho de CASTRO, Clóvis Pinto de. Dos desafios do mundo urbano à 
pastoral da igreja. Em: ESTUDOS DE RELIGIÃO. Revista Semestral de Estudos e Pesquisas em Religião. 
São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), Ano XIII, n. 08, p. 25-48, novembro 
de 1995. 

23 HARVEY, David. Condição pós-moderna – uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 9ª ed. 
São Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 203. 

24 CLAVAL, Paul. Terra dos homens – a geografia. São Paulo: Contexto, 2010. 

25 “O espaço é produzido pelas relações sociais subordinadas ao modo de produção que sustenta a sociedade – 
sua infraestrutura econômica, a partir da qual se erguem as superestruturas ideológicas, políticas, jurídicas, 
culturais, etc. (...) É o movimento dialético da natureza orgânica e inorgânica do homem com a natureza física e 
socializada (...) O espaço na geografia precisa ser compreendido segundo uma concepção de totalidade (...) Daí 
não se poder pensar num espaço único na geografia, a superfície da Terra.” (SILVA, Lenyra Rique da. A 
natureza contraditória do espaço geográfico. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2001, p. 19-20). Como se pretende 
discutir ao longo desta tese, as estruturas de cunho religioso seriam interpretadas, no entanto, sem fechar tal 
discussão em uma visão marxista da vida social, mas não deixando de dialogar com tal tradição teórico-
interpretativa da vida social. 

26 CLAVAL, idem, p. 57. 

27 CALVINO, Ítalo. Cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

28 CLAVAL, Paul, idem, p. 60-61. 

29 “Grosso modo a filosofia contemporânea não cessa de nos lembrar que não habitamos a natureza, mas sim o 
mundo que em sua totalidade nos envolve e que já está trabalhado pelos artefatos, penetrados pela linguagem e 
pela cultura. Esse mundo é o mundo da dimensão estrutural da nossa existência, representando o nosso 
comportamento, os nossos padrões biológicos de conduta, e a nossa criatividade. É certo que ele é o mundo das 
leis naturais, tais como o sono e a vigília, o desejo e o alívio. Adaptação e ajustamento são termos deste modo de 
ser dos comportamentos que obedecem ao determinismo biológico. Mas o mundo é também fruto de nossa ação 
criadora, ele é um conjunto histórico de significações, de símbolos, de valores, de arte e cultura. Daí se dizer que 
o homem não pode alcançar uma natureza que preexiste a seu universo linguístico” (CAPALBO, Creusa. Espaço 
e religião: uma perspectiva filosófica. Em: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto Lobato (orgs.). 
Manifestações da cultura no espaço. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2006, p. 220). Muito embora se 
discorde da conclusão da autora de que o espaço religioso só pode ser analisado como dimensão existencial, não 
sendo possível sua análise pelo espaço geométrico, pois a autora se esquece de que também o espaço 
geometrizado é representação de uma realidade subjetiva. 

30 “É importante assinalar que a gênese das primeiras cidades está vinculada à apropriação de um excedente, por 
uma classe social que emerge, e que tem no aparecimento do Estado e na força da religião os elementos de 
controle efetivo político, militar, institucional e ideológico, assegurando e justificando a dominação.” 
(ROSENDAHL, Zeny. Espaço e religião: uma abordagem geográfica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 
2002, p. 43). Ver também, nesse sentido, os artigos presentes em CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, 
Zeny. (orgs.). Cultura, espaço e o urbano. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2006, no caso: STANISLAWSKI, 
Dan. Origem e difusão da cidade em tabuleiro de xadrez; FERNÁNDEZ, Gabriela Rodríguez. A cidade como 
foco da imaginação distópica: literatura, espaço e controle. 

31 “Pragmaticamente, sabemos que a cidade não é apenas uma paisagem de superfície sobre a qual as religiões se 
colocam, e que as religiões não são apenas a resposta funcional aos ditames infraestruturais da metrópole, como 
os estudos clássicos do religioso na cidade, influenciados pelo marxismo e o estrutural-funcionalismo, chegaram 
a afirmar. Os modelos analíticos, entretanto, parecem continuamente desmentir este insight pragmático, 
conduzindo-nos ao reforço de uma versão ou outra daquilo que gostaríamos de negar (...) colocamo-nos o 
desafio de encontrar uma escrita que reconhecesse a cidade com uma lógica própria que inflecte sobre a prática 
religiosa e é afetada por suas transformações, numa escrita sem verso ou reverso.” (MAFRA, Clara; ALMEIDA, 
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Ronaldo de. Apresentação. Em: MAFRA, Clara; ALMEIDA, Ronaldo de (orgs.). Religiões e cidades: Rio de 
Janeiro e São Paulo. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2009, p. 10). 

32 PASSOS, João Décio. A religião e as contradições da metrópole: lógica e projeto. Em: SOARES, Afonso 
Maria Ligório; PASSOS, João Décio (orgs.). A fé na metrópole – Desafios e olhares múltiplos. São Paulo: 
Paulinas, EDUC, 2009. 

33 Ainda que de um modo um tanto esquemático, o texto a seguir ajuda a compreender porque a cidade é uma 
estratégia socioespacial de dominação: “A cidade é, via de regra, a sede do poder e, portanto, da classe 
dominante (...) A economia natural é um fenômeno essencialmente rural (...) O campo pode, portanto, subsistir 
sem a cidade e realmente, na história, precedeu à cidade. Esta só pode surgir a partir do momento em que o 
desenvolvimento das forças produtivas é suficiente, no campo, para permitir que o produtor primário produza 
mais que o estritamente necessário à sua subsistência. Só a partir daí é que o campo pode transferir à cidade o 
excedente alimentar que possibilita sua existência. A produção do excedente alimentar é uma condição 
necessária mas não suficiente para o surgimento da cidade. É preciso ainda que se criem instituições sociais, uma 
relação de dominação e de exploração, que assegure a transferência do mais-produto do campo à cidade. Isto 
significa que a existência da cidade pressupõe uma participação diferenciada dos homens no processo de 
produção e de distribuição, ou seja, uma sociedade de classes. Pois, de outro modo, a transferência de mais-
produto não seria possível. Uma sociedade igualitária, em que todos participam do mesmo modo na produção e 
na apropriação do produto, pode, na verdade, produzir um excedente, mas não haveria como fazer com que uma 
parte da sociedade apenas se dedicasse à sua produção, para que outra parte dela se apropriasse (...). A origem da 
cidade se confunde, portanto, com a origem da sociedade de classes, a qual, no entanto, precede-a 
historicamente. Em certas sociedades rurais, de formas variadas, diferencia-se uma classe, que passa a se dedicar 
totalmente a certas atividades não produtivas, em geral à guerra e à religião, recebendo do resto da sociedade o 
seu sustento material. Esta diferenciação não se completa, no entanto, enquanto guerreiros e sacerdotes ainda 
permanecem no meio rural, fazendo cultivar seus campos por servos ou escravos. Somente quando a residência 
dos guerreiros se transforma em forte e a dos sacerdotes em templo, agrupando-se ao redor as casas de seus 
servos especializados, isto é, que igualmente deixaram de ser produtores diretos, só então a estrutura de classes 
se consolida e o princípio da diferenciação entre campo e cidade se estabelece (...). Seja como for, a 
diferenciação social tinha que preceder a diferenciação ecológica (...). As condições de sobrevivência da cidade 
pressupõem a existência de uma estrutura de classes e, mais ainda, de uma classe dominante que resolveu isolar-
se, com seu séquito, espacialmente do restante da sociedade. É só a partir desta resolução, que pressupõe, repita-
se, dominação, que se pode especular sobre a “racionalidade” ou a “funcionalidade” da segregação urbana (...). 
A constituição da cidade é, ao mesmo tempo, uma inovação na técnica de dominação e na organização da 
produção (...). Deste modo, a cidade proporciona à classe dominante a possibilidade de ampliar territorialmente 
seu domínio, até encontrar pela frente um poder armado equivalente, isto é, a esfera de dominação de outra 
cidade. Assim, a cidade é o modo de organização espacial que permite à classe dominante maximizar a 
transformação do excedente alimentar, não diretamente consumido por ela, em poder militar e este em 
dominação política.” (SINGER, Paul. Economia política da urbanização. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2002, p. 
8-12). 

34 Frase inspirada na letra e música “Minha alma (a paz que eu não quero)” do conjunto musical ‘O Rappa’ 
(composição de Marcelo Yuka): “A minha alma tá armada e apontada/ Para cara do sossego!/ (Sêgo! Sêgo! 
Sêgo! Sêgo!)/ Pois paz sem voz, paz sem voz/ Não é paz, é medo!/ (Medo! Medo! Medo! Medo!)/ Às vezes eu 
falo com a vida,/ Às vezes é ela quem diz:/ ‘Qual a paz que eu não quero conservar,/ Pra tentar ser feliz?’/ As 
grades do condomínio/ São pra trazer proteção/ Mas também trazem a dúvida/ Se é você que tá nessa prisão/ Me 
abrace e me dê um beijo,/ Faça um filho comigo!/ Mas não me deixe sentar na poltrona/ No dia de domingo, 
domingo!/ Procurando novas drogas de aluguel/ Neste vídeo coagido.../ É pela paz que eu não quero seguir 
admitindo/ É pela paz que eu não quero seguir/ É pela paz que eu não quero seguir/ É pela paz que eu não quero 
seguir admitindo”. 

35 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. 5ª ed. São Paulo: Studio Nobel, 2000-a.  

36 Para um conceito mais preciso de lugar, veja-se a seguinte citação: “O espaço geográfico é formado por 
sistemas de objetos e sistemas de ações, um conjunto indissociável (...). Cada subespaço inclui uma fração desses 
sistemas, cuja totalidade é o mundo. Cada subespaço se define conjuntamente por uma tecnoesfera e uma 
psicoesfera, funcionando de modo unitário. A tecnoesfera é o mundo dos objetos, a psicoesfera é a ação. Os 
objetos, naturais ou artificiais, são híbridos (...) já não têm existência real, valorativa, sem as ações. Assim, cada 
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lugar se define tanto por sua existência corpórea, quanto por sua existência relacional. É assim que os subespaços 
existem e se diferenciam uns dos outros.” (SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2005, p. 159). 

37 Ver outros trabalhos de Milton SANTOS: “Conhecendo os mecanismos do mundo, percebemos como 
intencionalidades estranhas vêm se instalar em um dado lugar, e nos armamos para sugerir o que fazer no 
interesse social” (SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. Globalização e geografia: a compartimentação do 
espaço. Em: ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS (AGB). Caderno Prudentino de Geografia. 
Dossiê: Geografia e Globalização. Presidente Prudente, n. 18, julho de 1996, p. 16). Considerem-se, também, as 
reflexões do geógrafo brasileiro em torno de uma determinada esquizofrenia do espaço à necessária transição em 
marcha, na medida de uma nova consciência de ser mundo, que se constituiria na grande mutação 
contemporânea: “A mesma materialidade, atualmente utilizada para construir um mundo confuso e perverso, 
pode vir a ser uma condição para a construção de um mundo mais humano. Basta que se completem as duas 
grandes mutações ora em gestação: a mutação tecnológica e a mutação filosófica da espécie humana. A grande 
mutação tecnológica é dada com a emergência das técnicas de informação (...). Mas, quando sua utilização for 
democratizada, essas técnicas doces estarão ao serviço do homem (...). Pouco, no entanto, se fala das condições, 
também hoje presentes, que poderiam assegurar uma mutação filosófica do homem, capaz de atribuir um novo 
sentido à existência de cada pessoa e, também, do planeta.” (SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – 
do pensamento único à consciência universal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 174). 

38 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 192. 

39 “Da filosofia grega antiga, este ideário, atravessado por mutações, chega até nós. Diógenes, o cínico (séc. V e 
IV a.C.), concebeu um mundo sem fronteiras – convenções estas que separam os homens e os isolam; que 
produzem as guerras – essa hybris das paixões das quais indivíduos ora se entrematam, ora se conferem 
medalhas. Experiência do absurdo e da vanidade, o ‘cidadão do mundo’ nasce de um generoso 
cosmopolitanismo apátrida que une homens, seres expostos, vulneráveis, mortais (...). Humanismo 
(renascentista) e iluminismo (marxista) possuíam uma determinada interpretação do homem para o 
aperfeiçoamento de si mesmo, de seus talentos e habilidades e para a concórdia na cidade.” (MATOS, Olgária 
Chain Féres. Prefácio. Em: VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 8ª ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Record, 
2005, p. 11-12).  

40 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 8ª ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Record, 2005. Ver 
particularmente a Parte I – A invenção da cidadania, p. 15-43. 

41 Nesse sentido, pode-se admitir como “pressuposto de que a relação sujeito-cidade é o campo privilegiado e a 
condição de possibilidade de cidadania (...) Em todos esses casos, observe-se que a dimensão individual do ser 
humano, sua subjetividade particular, está preservada. E ela, a subjetividade característica de cada indivíduo em 
particular, é o elemento constitutivo do ethos como expressão do modo de ser humano. Como animal político 
que é, ele não se forma a si mesmo: é formado, tem a individualidade e a subjetividade constituídas a partir das 
relações que estabelece com o meio em que vive, com a polis. Esta, por sua vez, não tem existência própria, 
caracterizando-se por ser justamente a coexistência dos cidadãos, dos indivíduos que a constituem. Há, portanto, 
um imprescindível caminho de duas vias: a cidade como constitutiva do modo de ser do sujeito; e o sujeito como 
constitutivo da polis”. No entanto, não é “em respeito ao ethos dos cidadãos que se constitui a política. Esta 
passa a ser instrumento dos governantes fundamentada em princípios e em favor de interesses próprios. Tal 
ruptura entre política e ética teria efeitos drásticos em quaisquer circunstâncias. Tomar decisões políticas 
desvinculadas do ethos, do modo de ser dos cidadãos, implica em tornar a polis menos adequada às pessoas que 
fazem dela uma polis. Nessa circunstância, é esperado que o conjunto de cidadãos sinta-se pouco satisfeito com 
seu governo e este precise lançar mão de seu poder político, ideológico ou repressivo como forma de manter 
controlado o povo (...) temos na ruptura ética-política um problema mais grave e profundo: se é verdade que a 
vida política é o que faz os seres humanos se tornarem humanos, se é nas diversas formas de contato com a polis 
que o sujeito se constrói como tal, uma polis que não se funda no ethos de seus cidadãos, substituindo-o pelos 
interesses de seus governantes, mediará a construção de sujeitos política e eticamente esquizofrênicos. O sujeito 
construir-se-á mediado por uma polis que em nada o representa e na qual não se reconhece (...). Os sujeitos não 
se assumem como cidadãos em função de não se reconhecerem na polis que media sua própria formação.” 
(PANSARELLI, Daniel. Política e subjetividade. Em: SILVA, Elena Alves; PIZA, Suze de Oliveira. Cidadania, 
que coisa é essa? A formação cidadã na Universidade. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de 
São Paulo, 2010, p. 60-65). 
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42 RIOS, Hélio Sales. Genealogia da cidadania. Em: SILVA, Elena Alves; PIZA, Suze de Oliveira. Cidadania, 
que coisa é essa? A formação cidadã na Universidade. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de 
São Paulo, 2010, p. 77-87. 

43 Ver, nesse sentido, o trabalho AMORIM, Sérgio Gonçalves de. Alguns apontamentos para uma reflexão 
acerca do assédio moral em empresas da fé. VI Colóquio Internacional de Psicodinâmica e Psicopatologia do 
Trabalho/ I Congresso da Associação Internacional de Psicodinâmica e Psicopatologia do Trabalho. São 
Paulo, Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica e Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo / Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 
21 a 23 de abril de 2010. 

44 Desse modo, a partir da modernidade “a política rege a cidadania (...) a cidadania é universal, ainda que nos 
limites da lei, mas a política é particular, realizada por alguns e para todos.” (RIOS, idem, p. 79), e mais, dadas 
as desigualdades de recursos e de oportunidades em uma sociedade hierarquizada, na ‘onda’ do bom 
samaritanismo surgem termos extremamente suspeitos, como ‘empresa cidadã’ e até ‘prefeito cidadão’, em que a 
obrigação converte-se em favor, em busca do louvor da opinião pública. Tais ações sociais, como fim, têm 
servido ao fortalecimento da indústria da miséria que encontra no necessitado não a meta dos recursos, mas a 
fonte.” (Ibidem, p. 83). 

45 RIOS, idem, p. 85. 

46 Ibidem, p. 85-86. 

47 Ver, por exemplo, o texto de YAMIN, Ana Maria Oliveira. Ética e cidadania. Em: SOARES, Afonso Maria 
Ligório; PASSOS, João Décio (orgs.). A fé na metrópole – Desafios e olhares múltiplos. São Paulo: Paulinas, 
EDUC, 2009. 

48 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.190. 

49 “Mesmo os salvadores desses homens não descendiam da liberdade e do sétimo céu da liberdade! Nunca 
andaram sobre as bases do conhecimento (...). Ousadamente lançavam o seu rebanho ao caminho, dando gritos: 
como se não houvesse mais do que um caminho que fosse dar ao futuro! Em verdade, esses pastores também 
faziam parte das ovelhas (...). E quando alguém atravessa o fogo pela sua doutrina isso que prova? Coisa mais 
divina é quando do próprio incêndio surge a própria doutrina. O coração ardente e a cabeça fria: quando estas 
duas coisas se reúnem, nasce o torvelhinho, o ‘Salvador’” (NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falou 
Zaratustra – Um livro para todos e para ninguém. São Paulo: Editora Martin Claret, 2006, p. 88).  

50 Ver nesse sentido a filosofia proposta por Nietzsche segundo algumas das vertentes de sua análise que serão 
oportunamente apontadas ao longo da tese. Para essa questão relativa a uma utopia de cidadania fora de uma 
proposta de estado gregário proposta pela modernidade, ver: SOUZA, Mauro Araújo. Nietzsche: Viver 
intensamente, tornar-se o que se é. São Paulo: Paulus, 2009-a. 

51 Ver, nesse sentido, algumas contribuições a essa discussão em: ARAGÃO, Gilbraz de Souza. 
Transdisciplinaridade e diálogo entre católicos e xangozeiros no Recife. Revista de Teologia e Ciências da 
Religião da UNICAP, v. 5, 2006, p. 107-130. / CRUZ, Eduardo Rodrigues da. Ciência de quem? Qual 
epistemologia? Racionalidade contemporânea e Teologia fundamental. Em: Revista Portuguesa de Filosofia, 
2007, p. 531-556. / JAPIASSU, Hilton. Introdução à epistemologia da Psicologia, São Paulo: Francisco Alves, 
1972 / Idem. A psicologia dos psicólogos. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1979 / Idem. Psicanálise. ciência ou 
contra-ciência? Rio de Janeiro: Imago Editora, 1989 / Idem. Sonho transdisciplinar e as razões da filosofia. 
Rio de Janeiro: Imago, 2006 / LIBÂNIO, João Batista. Prospectivas Teológicas para o século XXI. Em: 
Theologando – Revista Teológica. São Paulo, Fonte Editorial, ano II, número 2, 2008 / ROUANET, Sérgio 
Paulo. A ciência e suas fronteiras. Em: DWEYR, Tom; PORTO, Maria Stela Grossi (orgs.). Sociologia e 
realidade – Pesquisa social no século XXI. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2006 / SANTOS, 
Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. Porto: Afrontamento, 2002. 

52 Há certa contradição e ambiguidade do espaço geográfico na medida em que “é caracterizado pelo 
entrelaçamento de relações sociais de troca desigual, dos conflitos que estas encerram, de situações diferenciadas 
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da rotação do capital e da contradição entre as relações humanas coisificadas e de relações ‘humanizadas’ entre 
coisas. Por todas estas razões, qualquer que seja o espaço geográfico, ele contém na sua essência alienação, 
fetichismo, reificação e nenhum deles pode ser matéria contínua, territorializada, espacializada.” (SILVA, 
Lenyra Rique da. A natureza contraditória do espaço geográfico. São Paulo: Contexto, 2001, p. 30). 

53 Milton Santos deixa claro sua compreensão de que os meios técnicos, ao compor determinado espaço, não são 
absolutamente neutros, ao contrário, compõem uma determinada política socioespacial importante de ser 
conhecida para que se possam constituir as práticas de cidadania. “Não há objetividade quando a questão é o 
valor. Aqui, o problema é político. Nosso problema é entender o uso da técnica, para aprimorarmos a consciência 
de nossa situação e melhorarmos a nossa condição cidadã.” (SANTOS, Milton. Território da geografia. Em: 
SEABRA, Odete; CARVALHO, Mônica de; LEITE, José Corrêa. Território e sociedade – entrevista com 
Milton Santos. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2000-b, p. 37). 

54 Esta vertente de análise busca situar a participação das manifestações religiosas na produção social do espaço, 
evidentemente, guardando as devidas especificidades na história de cada lugar. “É possível reconhecer o sagrado 
como elemento de produção de espaço (...) as construções são moldadas pelas idéias de uma sociedade, suas 
formas de organização econômica e social, a distribuição de recursos e autoridade, suas atividades, crenças e 
valores prevalecentes em qualquer período de tempo. De fato, critérios socioculturais podem ser tão importantes, 
quanto fatores como clima e tecnologia para influenciar a construção do espaço. Deseja-se sugerir uma maneira 
particular de se olhar as cidades em relação a seu contexto cultural, estabelecendo um elo entre religião, a gênese 
da cidade e uma de suas funções.” (ROSENDAHL, Zeny. Hierópolis: o sagrado e o urbano. Rio de Janeiro: 
Editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 2009, p. 15).  

55 A formação dos espaços religiosos como centros de devoção são marcados por um duplo processo que se 
associa à vida das sociedades que se estruturam através de hierarquizações entre dominantes/dominados (ou 
elites/povo). Por exemplo, pela “história do catolicismo popular no Brasil, pode-se afirmar que as hierópolis se 
desenvolveram a partir de dois movimentos paralelos: de um lado o político e/ou eclesiástico, que tenta 
conservar o controle sobre os centros de devoção, representando as classes dominantes da sociedade; do outro, o 
povo e seus representantes mais significativos, que procuram defender suas práticas e crenças religiosas: são os 
oprimidos e dominados.” (ROSENDAHL, idem, p. 79). 

56 “Pois é sobretudo na vida local que a cidadania pode emergir, é ali que pode ser estabelecida uma relação 
concreta com a coisa pública, e as possibilidades de que isso ocorra estão fortemente condicionadas à inscrição 
social e política do mundo popular no espaço urbano.” BURGOS, Marcelo Tadeu Bauman. Cidade, território e 
cidadania. DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, vol. 48, n. 1, 2005, p. 189. 

57 Parte das contradições e ambiguidades presentes no espaço urbano e religioso reflete certas características da 
vida social, pois a “cidade se revelou não simplesmente um meio de expressar em termos concretos a ampliação 
do poder sagrado e secular, mas também um meio de expressão ampliado de todas as dimensões da vida.” 
(ROSENDAHL, idem, p. 18). 

58 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 82. 

59 “Nenhum estudioso que trabalhe nas ciências humanas ou sociais pode desconhecer o argumento fortemente 
articulado de que todo conhecimento está ‘situado’, de que ele é matizado, infalivelmente, pelos contextos, 
normas de significação, parcialidades, experiências e desejos que envolvem sua elaboração. A própria 
localização geográfica, na qual o conhecimento público é produzido e legitimado, tem sido objeto, em anos 
recentes, de intensos estudos na história da ciência e na da geografia, como têm sido as redes e veículos através 
dos quais o conhecimento é mobilizado, transferido e legitimado através do espaço e do tempo, e o que acontece 
ao status de qualquer conhecimento quando passa através daquelas redes. Embora levantando questões 
filosóficas extremamente difíceis sobre o relativismo, essas percepções abriram caminhos excitantes para a 
pesquisa, em geografia, trazendo para o diálogo geógrafos que trabalham empiricamente, e aqueles que se 
preocupam com questões epistemológicas na história e na filosofia da disciplina. Mas, se o conhecimento é tão 
profundamente contingente, que possibilidades existem para o manuseio de uma dupla hermenêutica produzida 
pelo caráter situacional de um pesquisador que procura relatar e explicar eventos significativos, que são eles 
próprios marcados pelo caráter situacional? O problema apresenta-se em termos imediatamente espaciais (...). O 
dilema produziu numerosas e raramente bem sucedidas tentativas de textos dialógicos, na geografia cultural. 
Embora articulado muito diferentemente, trata-se de um tema que os geógrafos e historiadores culturais têm 
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enfrentado.” (COSGROVE, Denis. Geografia cultural do milênio. Em: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, 
Roberto Lobato. Manifestações da cultura no espaço. Rio de Janeiro: Editora da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ), 1999, p. 27-28). 

60 “Como vimos, a religião, qualquer que seja a vertente explicativa que se adote, desempenhou e desempenha 
um papel fundamental no desenvolvimento, transformação ou declínio de algumas cidades. No Brasil, há um 
considerável conjunto de centros religiosos que merecem estudos que contribuam para o conhecimento do 
espaço sagrado e do tempo sagrado. Sugerem-se análises aprofundadas das formas espaciais produzidas por 
agentes sociais concretos, os agentes religiosos especializados e os não-especializados, reconhecendo-se a 
organização espacial em razão da valorização que o sagrado impõe ao lugar.” (ROSENDAHL, idem, p. 39). 

61 “Orientações sagradas conduzem igrejas, mesquitas e sinagogas. As formas espaciais resultantes, de imediato, 
refletem a dicotomia que existe entre o sagrado e o profano. É certo que as experiências envolvendo uma 
divindade, e outras experiências que não envolvem, consideradas profanas, têm sido atingidas de modo 
diferenciado em múltiplas sociedades através do tempo. Há inúmeros espaços sagrados em múltiplas religiões e 
em diferentes culturas. Para a maioria das religiões, o espaço sagrado expressa-se em áreas, mas nem sempre a 
natureza da experiência ocorre dessa forma. A pesquisa empírica a respeito da religião católica vem 
demonstrando que há uma pluralidade de espaços sagrados numa mesma hierópolis.” (ROSENDAHL, idem, p. 
82-83). 

62 “Desse ponto de vista, tanto o banheiro moderno, com seu interior asséptico, quanto os shopping-centers, com 
seus malls e ‘praças de alimentação’, são máquinas de conforto que regulam nossas vidas íntimas e públicas. 
Máximas exposição e transparência arquitetônica; máxima privacidade e isolamento arquitetônico: dois polos 
antagônicos que tensionam formalmente a cidade moderna, segmentando de modo brusco o público do privado, 
a massa do indivíduo.” (ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro de. Confinamento e deriva: sobre o eclipse do 
lugar público na cidade moderna. Em: SOUZA, Célia Ferraz de; PESAVENTO, Sandra Jatahy (orgs.). Imagens 
urbanas: os diversos olhares na formação do imaginário urbano . Porto Alegre: Editora da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 1997). 

63 “A perda da forma urbana e o eclipse dos lugares públicos são fenômenos correlatos ao esgotamento da 
dimensão representativa e simbólica da cidade moderna, corpo sem memória de uma máquina que se quer pura 
funcionalidade. Talvez, nesse sentido, podemos afirmar que a urbanística do século 20 debateu-se na busca de 
uma saída para a crise da forma que caracteriza a cidade moderna e contemporânea. Trabalho de sísifo dos 
arquitetos e engenheiros do social, sempre em busca da boa forma que, em uma cidade fragmentada, só pode 
surgir como enclave, ilha de utopia que reitera a imagem insular fornecida por Morus para a boa sociedade.” 
(ANDRADE, Idem: p. 102). 

64 “Marx foi quem chamou a atenção sobre o caráter fetichizante da mercadoria, que Benjamin retoma quando de 
sua análise sobre Paris (...). Será que hoje, só com a fetichização do espaço urbano, como uma mercadoria, é que 
se conseguirá a verdadeira representação? Será possível que a cidade precisa ser vista com os olhos do marketing 
para evitar a perda da identidade? (...) Teremos que trazer o fetiche, a fantasmagoria ou as alegorias para os 
espaços públicos? Não é isso que algumas cidades já estão fazendo (...)?” (SOUZA, Célia Ferraz de. Construindo 
o espaço da representação: ou o urbanismo de representação. Em: SOUZA, Célia Ferraz de; PESAVENTO, 
Sandra Jatahy (orgs.). Imagens urbanas: os diversos olhares na formação do imaginário urbano. Porto 
Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 1997, p. 119). 

65 Tais imbricações entre marketing religioso, marketing político e marketing urbano foram percebidas em uma 
pesquisa anterior, que motivou a presente tese. Ver: AMORIM, Sérgio Gonçalves de. Construções teológicas e 
experiências urbanas entre grupos pentecostais em Brasília-DF. 2008. Dissertação. Faculdade Teológica 
Batista de São Paulo (FTBSP), São Paulo. 

66 Ver nesse sentido a pesquisa citada, desenvolvida no contexto das práticas pentecostais no Distrito Federal 
brasileiro, apontando para algumas das relações entre estas formas de marketing (AMORIM, idem). 

67 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 251. 

68 “A história da urbanística moderna é marcada pela luta dos trabalhadores pelo direito à cidade, disputando o 
centro, mas também pela criação de modos de morar confinados, em vilas operárias, conjuntos de habitação 
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social, subúrbios-jardins ou condomínios fechados, microenclaves urbanos que são a expressão físico-territorial 
da segregação social e profundas separações que atravessam a cidade moderna – entre o local de trabalho e local 
de moradia, entre centro e periferia, entre público e privado.” (ANDRADE, idem, p. 99-100). 

69 “As cidades modernas sempre foram marcadas pelo signo do confinamento. Nascidas amuralhadas, fortalezas 
novas como as cidades militares do Renascimento, ou herdadas do mundo medieval com seus espaços de 
clausura, as cidades do capital são, antes de mais nada, aparelhos de captura [conforme Deleuze/Guattari, em 
Capitalismo e Esquizofrenia]. Enquanto máquina territorial, a cidade moderna é construída para controlar todo 
tipo de fluxos, e esta característica irá configurar sua forma e as múltiplas imagens que dela são feitas. Além do 
controle dos fluxos diversos que a atravessam – da água e ar, aos homens, mercadorias e desejos –, como nó que 
une os fios de uma malha, articulando-a em uma rede urbana, a cidade moderna também exercerá o controle do 
olhar, disciplinando-o.” (Ibidem, p. 97). 

70 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 139-140. 

71 NIETZSCHE, idem, p. 249-250. 

72 “(...) a representação é a presentificação de um ausente, que é dado a ver, segundo uma imagem mental ou 
material, que se distancia de mimetismo puro, e trabalha com atribuição de sentido. O ausente se presentifica por 
força da imagem, já que existe sempre um outro sentido além do manifesto. Os documentos históricos são 
formas de representação expressas por palavras ou coisas. A representação social possui sem dúvida uma faceta 
de transformação e engodo, mas é também portadora do sonho da coletividade, na sua dimensão utópica.” 
(SOUZA, idem, p. 109). 

73 “Ora, a cidade é em si uma realidade objetiva com suas ruas, construções, monumentos, praças, mas sobre este 
‘real’ os homens constroem um sistema de ideias e imagens de representação coletiva. Ou seja, através de 
discursos e imagens, o homem re-apresenta a ordem social vivida, atual e passada, transcendendo a realidade 
insatisfatória. Há, pois, um deslizamento de sentido, uma representação do outro que não é idêntica, porém 
análoga, uma atribuição de significados que expressam intenções, desejos, utopias, mitos. Endossar essa postura 
implica assumir a decifração do real pelo imaginário, ou seja, pelas suas representações.” (PESAVENTO, idem, 
p. 26). 

74 “(...) uma cidade não pode ser confundida com o discurso que a descreve, mas na relação entre ambos. Em 
outras palavras, há correspondências entre as práticas sociais e representações, assim como há uma relação entre 
(...) fatos e a leitura que, ex-post, fazemos deles.” (Ibidem, p. 37).  

75 “(...) as soluções encontradas para resolver os problemas urbanos de caráter físico não se reduzem apenas às 
questões técnicas, imediatas ou não, mas perpassam pelos campos político e simbólico, que lhes dão respaldo 
(...). Nesse caso, a forma tem caráter de representação social, e de marcação no espaço de referenciais simbólicos 
da sociedade.” (SOUZA, idem, p. 107-108). 

76 “(...) a cidade possui a capacidade interna de articular, como sujeito ativo e não apenas como território de 
ocorrência de contradições, diferentes dinâmicas que, aparentemente, só ocorrem em escalas mais amplas, o que 
tem consequências diretas na cidade e nos fenômenos que nela ocorrem, tendo como sujeito definido aquele que 
está mais próximo, que pode ter suas manifestações em escalas geográficas mais amplas.” (SPOSITO, idem, p. 
32).  

77 “Toda teoria é, pois, embrião de uma utopia. Quando se exclui a utopia, nós nos empobrecemos 
imediatamente. O próprio ofício de teorizar pressupõe uma utopia. As épocas que subestimaram a utopia são 
épocas de empobrecimento intelectual, ético e estético. O processo de teorização é largamente especulativo e 
bebe profundamente no aleatório. E é preciso jogar-se para a frente, o que pode parecer suicida. Mas, do 
contrário, ficamos paralisados pelo pragmatismo...” (SANTOS, 2000-b, p. 48).  

78 “A crítica deve ser ideológica e temos que assumir isso. É o papel do intelectual. Aí volto a dizer que o 
intelectual vai ajudar a resolver o enigma da significação e assim ajudar, explicitamente, a que uma nova política 
seja proposta (...). E, ao propor um sistema, seus termos permitem saber qual é a nossa ideologia, dar as cores 
antes, deixar que os demais nos discutam sem as ambiguidades nossas e as deles, autorizar, assim, um debate 
limpo e fecundo.” (SANTOS, idem, p. 35). 
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2. RELIGIÃO, ESPAÇO E CIDADANIA 
 
 
 

Jesus opunha uma vida real, uma vida segundo a verdade a 
uma vida vulgar: nada lhe foi mais estranho do que o 

grosseiro absurdo de um “Pedro eternizado”, de uma eterna 
sobrevivência pessoal. O que ele combate é a importância 

atribuída à “pessoa”: como queria ele eternizar 
precisamente isto? Ele combate também a hierarquia no 

seio da comunidade: ele não promete uma proporção 
qualquer de recompensa segundo o mérito: como poderia 

ele entender o castigo e a recompensa no além! 
 

 NIETZSCHE1 
 

Este Capítulo é um encaminhamento teórico que explora e aprofunda os nexos, 

contradições e ambiguidades entre as variáveis desta pesquisa, quais sejam a religião, o 

espaço e a cidadania. 

Nesse sentido, este Capítulo se subdivide em três partes. Na primeira, trabalham-se as 

relações que se estabelecem entre as variáveis de pesquisa, de modo a tornar mais específicos 

os tipos de espaços que estão sendo considerados nas análises a serem realizadas. 

Na segunda seção, são abordadas algumas das relações entre: espaços religiosos, 

processos de segregação socioespacial e crise dos espaços públicos; religião, espaço urbano e 

subjetividades; e a cooptação das religiões pelo Estado e pelo mercado. 

Na terceira seção, entre os temas elencados estão: espaço religioso, niilismo e 

alienação; espaço religioso e linguagem simbólica; religião, ciência e representações 

coletivas; polarizações ideológicas e suas implicações para as religiões; limites da verdade 

religiosa e liberdade do sujeito; e religião, cidade e categorias do inconsciente coletivo. 

Um dos sentidos dessa abordagem teórica é tornar mais nítidas algumas das formas de 

materialização e simbolização do espaço religioso, no contexto de um espaço urbano, desde 

que as religiões tenderiam a referendar esse tipo de composição da cidade, que é marcada por 

exclusões, fragmentação e crise dos espaços públicos, e que se tornam desfavoráveis à 

edificação de uma cidadania que não seja tutelada. 

Desse modo, torna-se mais preciso observar que tipos de subjetividades estão em 

questão com essas realidades espaciais (materiais e simbólicas), pois se trataria da 
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‘construção’ de uma relativa alienação das pessoas, tornando-as ‘dóceis’ aos projetos 

hegemônicos do Estado e do mercado, atuando as práticas religiosas em favor da 

domesticação apontada. 

Assim, ao situar teoricamente as práticas religiosas como produção de espaço urbano, 

como uma parte da cidade na forma de espaço religioso, e tratando-os como um modo de 

construção e significação, também para a ação humana, demonstra-se que as religiões 

estariam a referendar os espaços hegemônicos da cidade, na medida em que compõem esses 

espaços. 

Os temas que serão tratados neste Capítulo justificar-se-iam a partir de uma análise 

teórica que critique parte do ‘sentido metafísico’ das religiões em geral, as quais apontariam 

para um espaço imaginário de suas crenças, negando, assim, o espaço material que é suporte à 

vida, que deveria ser a própria cidade, comprometendo um projeto libertário de cidadania, em 

favor da dominação imposta a toda sociedade por poucos grupos hegemônicos. 

Sendo dessa forma, as práticas religiosas seriam em si niilistas, além de alienantes. 

Pois, ao negar o espaço material da cidade, apesar de compô-lo, trariam como um significado 

ideológico uma profunda desvalorização da ‘vida real’, em função de uma ‘vida metafísica’, 

revelando uma alienação do fiel em relação às significações de sua fé, e, também, em relação 

a uma prática cidadã, ambas tornadas algo vazio e sem sentido para a maioria dos cidadãos 

religiosos, permitindo-lhes, no limite, serem massas de manobra religiosa, política e 

mercadológica. 

Os espaços religiosos, portanto, seriam partes de uma linguagem simbólica, que se 

apresentariam arquitetônica e urbanisticamente compondo determinados valores estéticos, que 

usualmente estariam relacionados a um ‘espetáculo alienante’ da política. 

Certa prova disso revelar-se-ia, na contemporaneidade, nas agressivas estratégias de 

propaganda e marketing, sejam na política, na religião e no espaço, tornando-os 

mercadológicos, isto é, ‘pensados em termos de mercado’. 

Assim sendo, tornar-se-iam inevitáveis certas polarizações ideológicas do tipo 

dominantes/dominados, elite/povo, teologia erudita/religião popular, entre outras relações que 

apontariam para tensões permanentes que envolvem, ao menos, três ordens de fatores em 

termos das variáveis de pesquisa: o fato religioso ‘em si’ (‘a religião’); o ‘tipo de verdade 
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material’ que se vincula a ele (‘o espaço’); e aos ‘tipos de pessoas’ que são ‘edificadas’ a 

partir desse contexto (‘a cidadania’). 

Nesse sentido, religião, cidade e cidadania apresentar-se-iam como expressões da 

‘construção’ de um determinado ‘inconsciente coletivo’, de certo modo não perceptível 

mesmo aos que dominam e aos que são dominados, e que estruturaria as mentalidades a partir 

de certo aprisionamento aos projetos de poder do mercado, do Estado e das religiões. 

Parte dos nexos, contradições e ambiguidades fundamentais entre religião, espaço e 

cidadania ocorreriam na medida em que impediriam ‘outros sonhos de serem sonhados’ na 

estruturação de uma relativa liberdade humana, não permitindo, desse modo, que o ser 

humano se ‘tornasse aquilo que é’, isto é, em princípio, ‘um ser livre’ para pensar, para sonhar 

e para viver. 

Em toda parte em que a religião e a cidade têm se estruturado, as pessoas têm sido 

mantidas sob tutela de poderes políticos, econômicos, religiosos, socioespaciais, inclusive 

sendo ‘impedidas’ de sonharem seus próprios sonhos, de pensar e de viver. 

Sob essas perspectivas, nem ‘o pensar, o sonhar e o viver seriam livres’, marcando 

profundamente as pessoas e as coletividades em geral. 

E, considerando-se a religião como ‘um sonho coletivo sob uma ordem hierárquica’, o 

que em si é contraditório e ambíguo, além de se constituir em certo paradoxo em termos de 

um projeto de liberdade assim considerada, a religião jamais poderia ‘ser livre’ e ‘fazer de 

alguém’ um ser livre. Isso ao menos sob o processo histórico dos últimos seis milênios. 

Dando continuidade à explanação de alguns dos nexos, ambiguidades e contradições 

entre as variáveis de pesquisa, apontam-se, a seguir, para determinadas dimensões de um 

controle social que atuaria em desfavor da liberdade humana, como se está assinalando até o 

momento. 
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2.1. Formas de controle social 

 
 

A propriedade possui. A propriedade não torna o homem 
independente, mais livre para além de um certo grau. Um 

passo a mais, e a propriedade se torna senhor e o 
proprietário um escravo; é preciso que ele sacrifique a ela o 
seu tempo, a sua reflexão, e agora ele se percebe obrigado a 

certas relações, amarrado a um lugar, incorporado a um 
Estado, tudo isso talvez em contradição com o seu desejo 

mais íntimo e essencial. 
 

NIETZSCHE2 
 

Nesta primeira seção, serão tratados os seguintes tópicos, que permitem uma 

explicitação mais detalhada de alguns dos nexos, ambiguidades e contradições relativas às 

variáveis de pesquisa religião, espaço e cidadania: 

• A questão da formação do território e da cidadania na cidade brasileira 

contemporânea, e sua normatização jurídico-sanitária; 

• Os processos de segregação socioespacial que envolve as práticas 

religiosas nas cidades brasileiras e os desdobramentos em termos de controle dos 

espaços e das subjetividades; 

• A alienação como um ‘paradigma estruturante’ do espaço urbano e 

religioso, que, ao se associar a fundamentalismos e a autoritarismos, configuraria uma 

determinada ‘economia política da religião’, formada por ‘mercados da fé’, o que, nas 

transformações recentes no campo religioso brasileiro, apontaria para alguns dos 

limites do crescimento pentecostal à instituição de uma plena cidadania no país. 

Algumas das características da produção social do espaço religioso na cidade e suas 

implicações para a construção e exercício da cidadania permeiam as representações que as 

sociedades constroem de si mesmas. 

Tais representações se relacionam, de um modo especial, aos usos que se faz de uma 

fala do poder escrita no espaço3, que pode promover tanto o sujeito, capacitado para 

compreender ‘sua morada’, quanto o indivíduo, alienado dos significados materiais e 

simbólicos daquilo que (o) constrói. 
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Uma determinada geo-grafia (uma escrita sobre o espaço) se processaria, articulando 

religião e espaço religioso, cidade e urbano, urbanidade e cidadania; e, na medida em que essa 

escrita é processada como ato humano, inscrever-se-ia também no interior de cada pessoa, 

como parte material e simbólica de sua ‘humanidade’, de modo que os processos aí 

envolvidos implicariam diretamente nos tipos de coletividades edificadas. 

Richard SENNETT afirma que, nesse sentido, haveria uma profunda relação entre o 

corpo e a cidade na civilização ocidental, de modo que as representações socioespaciais 

contribuiriam para uma ‘construção’ de corpos passivos para habitarem uma cidade 

‘pacificada’ pelos poderes hegemônicos que a ‘edificam’; e, isso, de certo modo, deveu-se ao 

fato da experiência humana haver se desviado profundamente de uma compreensão religiosa 

que permitisse uma ‘união razoável’ face às diversidades comuns à coletividade, de modo que 

uns se importassem com os outros, respeitando a liberdade relativa de cada ser humano4. 

Haveria, portanto, de acordo com essa perspectiva, certo alinhamento entre uma 

geometria do corpo e da cidade; mas a representação de corpo que guiaria a edificação da 

cidade não teria permitido, ainda, a construção de um espaço que agregasse ‘todo o corpo’ à 

sociedade, de modo a superar toda divisão hierárquica entre as pessoas que possa ensejar 

domínio e controle na forma de tutela. 

Isso porque seria necessária uma ‘representação corporal sem hierarquias entre os 

órgãos’, o que nenhuma doutrina religiosa foi capaz de criar até o momento; se é que essa 

seria uma de suas atribuições, e se, ao agir dessa forma não-hierárquica, não deixasse, na 

acepção dada a ela, até o momento, de ser religião, para se tornar outra forma de expressão 

humana. 

Como um exemplo dessa hierarquização do corpo nas representações religiosas está o 

cristianismo, que, em seu processo histórico, promoveu certo alinhamento com a 

administração urbana, dividindo ‘espírito e poder’, o que induziria certa segregação entre “o 

santuário e a rua ingovernável sequer pelo corpo de Cristo. O equilíbrio não podia ser mantido 

por atos de purificação (...) Os festivais populares foram incapazes de restaurar a integridade 

da coesão (...) A moderna imagem idealizada do corpo individual desapegado dificilmente 

pode cantar vitória – o que ela sugere é passividade.”5 
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As religiões e as cidades, que deveriam se apresentar como símbolo de uma liberdade 

humana6 e do exercício da autonomia humana, afirmar-se-iam, em geral, cerceando as 

práticas de cidadania que impliquem em participações no governo desses espaços, em nítido 

controle e dominação, inscritos, explicita ou veladamente, nas formas e usos dos espaços da 

cidade, da religião e dos corpos7. 

Tal liberdade só poderia ser pensada a partir do trabalho do ser humano de ‘edificar a 

si mesmo’, na medida em que constrói o mundo a sua volta, de modo que esse trabalho não 

seja sujeição de uns aos outros e nem à natureza, mas uma busca contínua da emancipação 

dessas formas de tolhimento à liberdade humana. 

E, nesse horizonte, poder-se-ia pensar em uma religião, cidade e cidadania plena, 

distinta de uma tutela pelo Estado e pelo capital, desde que as perspectivas e interesses dessas 

esferas de poder induziriam a relações hierárquicas entre os seres humanos, instrumentais a 

certa política e à acumulação de capital. 

A partir dessa perspectiva, as práticas religiosas demonstrar-se-iam ambíguas e 

contraditórias em relação à vida em comum, pois tenderiam a afirmar as hegemonias da 

economia capitalista e do poder político do Estado, em face de uma emancipação humana 

fundada na responsabilidade permanente do trabalho de cada um de ‘edificar a si mesmo’ e de 

respeitar esse processo como um ato coletivo, que conduziria à formação de sujeitos 

autônomos e não de indivíduos passivos. 

Nesse sentido, as religiões, até o momento, representariam certo aprisionamento da 

capacidade humana de simbolizar horizontes de uma determinada liberdade, como ato 

fundador de uma nova forma de religião, de cidade e de cidadania. 

Essa utopia poderia se constituir numa práxis8 a partir de uma primeira libertação dos 

modelos mentais restritivos propostos pela religião e pela cidade, tomados como formulações 

de um imaginário cindido, restringido e instrumentalizado pelos poderes seculares do capital e 

do Estado, representados por suas instituições, o mesmo se dando relativamente às religiões 

em geral e a suas formas organizacionais. 

De certo modo, uma utopia se daria, nesse sentido, a partir de outras formas de 

construção das religiões e das cidades, a partir de um trabalho de (re)construção dessas 

instituições, que permitisse uma edificação humana isenta de submissão de uns aos outros, 
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antes em respeito de uns pelos outros, em face de uma ‘insubmissão fundadora’ de novas 

relações humanas. 

Isso seria possível sob os nomes ‘religião’ e ‘cidade’, como horizontes da experiência 

humana atual? 

Talvez, se o parâmetro de cidadania implicado se pautasse por esse horizonte de 

liberdade dessa utopia apontada, a partir de uma ‘ética da responsabilidade do trabalho de se 

edificar a si mesmo’. 

Isso, desde que se respeite que o mesmo processo possa ocorrer com o outro, sem que 

os seres humanos se reduzam a instrumentos do poder de uns sobre os outros.  

Aí repousaria, talvez, um horizonte de uma ‘liberdade relativa para uma cidadania 

plena’, que poderia existir a partir de ‘uma nova cidade e uma nova religião’9, libertas das 

amarras do capital e do Estado, que têm ‘controlado’ parte das forças simbólicas humanas, 

através de uma normatização da religião e do espaço, nas formas da lei e do Direito, como se 

discute nos tópicos a seguir. 

 

2.1.1. Território e cidadania 

 

O processo histórico de constituição de territórios na cidade moderna brasileira tem marcado 

uma estratégia para a limitação do pleno uso popular do potencial político inerente aos 

regimes democráticos representativos. 

Desse modo, a cidadania popular estaria condicionada às contradições e ambiguidades 

inscritas no espaço urbano, que, de certa forma intencional, seria incapaz de incorporar uma 

ampla massa urbana nos processos decisórios do poder econômico e político, a não ser de 

modo tutelado e controlado10. 

Isso se daria, em parte, na medida em que se mantém essa massa urbana em certa ignorância 

relativa ao espaço que habita, no interior de territórios fragmentados, forjando um indivíduo 

com poucas referências à coletividade e aos direitos de cidadão11. 
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Desse modo, esse indivíduo alienado é fruto de uma sociabilidade também ambígua e 

contraditória, marcada por processos clientelistas que minariam a construção e exercício da 

cidadania, e que se inscreveriam no, e através do, espaço e territórios que lhe dão 

significado12. 

Mesmo processos culturais, tais como as festas religiosas, o futebol e a música, tornaram-se 

impotentes para servirem de suporte para a comunicação entre grupos não integrados pela 

política ou pelo mercado, que, em si, são frágeis para uma integração humana significativa, 

ainda mais quando somados a um rápido e intenso processo de urbanização, marcado pela 

exclusão socioespacial e pela crise dos espaços públicos13. 

Essas características das cidades marcariam uma ausência de energia cívica capaz de integrar 

o tecido urbano pela cultura, pela política ou pela economia, apontando sérios riscos para o 

futuro das cidades brasileiras, que estariam entregues a processos diversos, tais como 

violência crônica, vazio de solidariedade, fragilidade do complexo ético-moral de controle 

social, aumento da economia informal14. 

Tais riscos potencializar-se-iam, tendo por suporte um ser humano alienado e, de certo modo, 

‘cínico de si mesmo’, por não se ‘levar a sério’ em termos da responsabilidade para com ‘sua 

edificação’ e de ‘sua coletividade’. 

Haveria, portanto, a falta de um novo princípio de integração social e urbana nas cidades 

brasileiras, fundada em uma solidariedade baseada na participação na coisa pública, que 

firmasse uma ‘cidade de cidadãos’, sustentada por um novo capital social, a partir de novas 

formas de sociabilidade, em que se pese uma participação em esferas públicas intermediárias, 

tais como os círculos de fraternidade familiar, corporativo e/ou religioso15. 

 

2.1.2. Normatização da religião, do espaço e da cidadania  

 

As ações de organizações religiosas na esfera pública são um tabu estabelecido pelo 

processo de modernização, que separa o Estado das práticas religiosas em geral, sobretudo a 

partir de um processo de secularização, que tem na reforma protestante um marco referencial 
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importante, que estabeleceu uma forma subjetivada de religiosidade centrada no indivíduo e 

em certa privatização da esfera religiosa em geral16. 

No entanto, no Brasil, o processo de diferenciação entre o Estado e a Igreja Católica 

foi marcado pela institucionalização pública de manifestações culturais de matriz não-cristã, 

na forma jurídico-organizacional de ‘religião’17, tendo-se como ‘modelo eclesiástico’ a 

religião cristã católica no país18. 

Tal normatização visaria a garantir certa liberdade de culto aos grupos não-católicos, 

como forma de não serem discriminados, mas também como mais uma via para se estabelecer 

uma separação entre Estado e religião no Brasil, favorecendo, na prática, o desenvolvimento 

de organizações religiosas submetidas a uma ‘forma organizacional imposta’ pelos poderes 

republicanos no país, sobretudo identificando-as com os espaços públicos urbanos19, 

estruturados a partir das transformações políticas, econômicas e demográficas em curso desde 

o fim do século XIX. 

Os agentes principais na formação de uma mentalidade política ‘jurídico-sanitária’ da 

religião e da cidade foram os representantes das elites médicas e jurídicas, sobretudo nos 

primeiros anos da República brasileira, visando a uma diferenciação entre magia e religião20, 

mas que tem conformado a ‘experiência religiosa’ no país até os dias atuais. 

A religião é uma construção mental da modernidade, tal como a ciência21, e essas 

formas de apreensão da realidade e de normatização do pensamento têm um modo particular 

de desenvolvimento conforme cada caso analisado, tomando-se determinada nação e, no 

interior desta, suas múltiplipas diferenciações, com implicações para as formas de governo da 

sociedade, particularmente através dos espaços que esta cria. 

Para o caso brasileiro, tem-se que as construções jurídico-sanitárias, desde o advento 

da República, tiveram por resultado influenciar fortemente a criação de um ‘conceito 

normativo de religião’, passando a abrigar parte das manifestações culturais de cunho 

popular22 (desde então, oficialmente religiosas) sob essa forma de representação coletiva, 

contribuindo para a formação de um determinado pluralismo religioso no país, mas que teve 

por principal motivação um formalismo jurídico-sanitário, não sendo um projeto das religiões 

em si. 
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Ou seja, uma pluralidade religiosa brasileira, e sua tolerância, são, ‘de fato’, no papel, 

ou na formalidade da lei, e nem mesmo em seu ‘espírito’, desde que na exegese e 

hermenêutica da lei e do Direito, por parte das instituições religiosas, não haveria uma 

intencionalidade em se firmar a tolerância de múltiplas religiosidades no país, mas, sim, em 

evitar conflitos desnecessários a uma dada ordem hegemônica do Estado, do mercado e de 

parte das ‘religiões oficiais’. 

Importante observar, também, que alguns dos marcos norteadores da construção do 

‘conceito republicano de religião no Brasil’, quais sejam, as técnicas sanitárias e jurídicas, 

também, foram os parâmetros utilizados para a (re)estruturação urbana a partir da 

modernização brasileira ao longo do século XX, indicando certa preocupação em alinhavar 

religião, cidade e cidadania nos termos da legislação, do espaço e das crenças religiosas23. 

Isso apontaria, para o caso brasileiro, que a construção das religiões no país, assim 

como a edificação de suas cidades e seus cidadãos, ganharam uma nova dinâmica a partir de 

um determinado marco legal, típico da República brasileira desde suas origens. 

Como serão oportunamente abordados, em termos empíricos, no capítulo 3, a partir do 

município de São José dos Campos (SP), os nexos teóricos entre religião, espaço e cidadania, 

esta cidade, em seu processo de urbanização24, tem se norteado por tais ‘eixos jurídico-

sanitários estruturadores’, típicos das intervenções públicas no espaço urbano da modernidade 

republicana no Brasil, e que também têm marcado as formas como se têm constituído as 

manifestações religiosas nesta cidade e país, com suas correlatas implicações para a 

constituição e exercício de uma cidadania local e nacional. 

Tomando-se tais considerações relativas à formação política, material e cultural da 

‘religião’, da ‘cidade’ e da ‘cidadania’ no Brasil25, vê-se, portanto, que ‘uma forma 

eclesiástica’ de organização social do poder tem sido uma das vias de acesso e legitimação de 

determinados movimentos culturais, junto aos poderes constituídos na República brasileira. 

De modo que, ao ‘tornar-se religião’26, um determinado arranjo sociocultural passaria 

quase que imediatamente a contribuir na conformação dos indivíduos/sujeitos e dos espaços, 

em consonância com os interesses hegemônicos que aí se representam pelo Estado, pelo 

mercado e pelas religiões organizadas, criando em todos esses níveis de governo das pessoas 

uma ‘sutileza teológica’, esvaziada em si, desde que incapaz de se firmar como projeto de 
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vida, em um mundo cada vez mais globalizado, ainda que reencantado, mas sustentado por 

uma ‘religião secularizada’ do Estado e do mercado, exaltados em ‘formas organizacionais 

eclesiásticas’, denominadas oficialmente de ‘religião’ e que ‘coroariam tal estado das 

coisas’27. 

As religiões, oficialmente assim reconhecidas pelo Estado e pela sociedade, seriam 

suportes para certo exercício do poder, que, em termos socioespaciais, dependeriam da 

institucionalização da segregação, alienando e massificando os grupos no espaço da religião e 

da cidade, como se pretende expor a seguir. 

 

2.1.3. Religião, segregação e poder 

 

Legitimando a cidade, tal como esta se representa em suas hegemonias, há, entre 

outros aspectos, formas de ocupação e de produção social do espaço urbano, também como 

espaço religioso. 

Isso aconteceria no caso do processo de produção social do espaço religioso no 

interior do espaço urbano, na medida em que uma ‘expressão religiosa’28 é assim reconhecida 

e passe a ocupar um ‘lugar’ na cidade. 

E o faz no sentido de legitimar as relações socioespaciais que caracterizam tal espaço 

urbano e religioso, assumindo, desse modo, os significados que essa forma de constituição da 

cidade tem para seus moradores e suas formas de participação nas coisas públicas, ou seja, na 

construção e exercício de uma determinada cidadania. 

Ao analisar as relações entre o ser humano e as expressões de sua religiosidade, 

percebe-se que estas tenderiam a submeter e a conformar as pessoas, apesar de serem suas 

próprias criações coletivas, mas que pareceriam anteriores às próprias pessoas, de modo a 

submetê-las, contraditória e ambiguamente, às suas próprias invenções sociais29. 

Essa relativa ‘autonomia das criações coletivas’ face às pessoas relacionar-se-ia a um 

complexo processo de exercício do poder, voltado à (re)produção de hegemonias ligadas a 

tais criações sociais. 
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Em particular, essas criações coletivas dos fenômenos de ordem religiosa, pela via 

institucional/organizacional30, comporiam, dessa forma, espaços religiosos, formatados em 

seus simbolismos, e que tomariam parte, desse modo, da ‘realidade da cidade’ e de um 

determinado tipo de exercício de cidadania. 

Na origem histórica das cidades, em suas motivações religiosas, estariam envolvidas 

questões de poder31, que marcam o espaço urbano na forma de segregações socioespaciais32, 

desde as cidades da Antiguidade, atravessando a Idade Média e adentrando a Modernidade até 

os nossos dias, conforme determinada interpretação da história das cidades, a partir de uma 

leitura de MUMFORD33. 

Somente as cidades que se fizeram arquitetonicamente à estatura do humano, e 

prezaram por um ‘drama urbano dialogado’, tornaram possíveis consideráveis avanços na 

humanização das relações sociais e uma compreensão mais profunda do ‘ser humano’, tal 

como ocorreu nas cidades-estado gregas do século V a.C. e nas cidades medievais que 

viveram sob forte influência dos mosteiros e das guildas34. 

Mas, ao longo de sua história, uma característica intrínseca e permanente das cidades é 

o fenômeno da segregação socioespacial, que agiria estabelecendo padrões de diferenciação 

social e de separação, que variam na cultura e na história, estruturando a vida pública e o 

relacionamento dos grupos sociais no espaço da cidade35. 

Na atualidade, nas médias e grandes cidades do mundo, a violência e o medo têm dado 

origem a novos modos de segregação socioespacial e de discriminação social, em que as 

classes mais altas se valem de enclaves fortificados para residência, trabalho, lazer e 

consumo, incorporando preocupações raciais e étnicas, preconceitos de classe e referências 

pejorativas aos pobres e marginalizados36. 

No Brasil contemporâneo, a construção de ‘cidades de muros’ seria um emblema 

dessa segregação socioespacial, traduzindo diferenças, divisões e distâncias, separações, 

regras de evitação e de exclusão, restrições ao movimento, isolamento, distanciamento e 

encarceramento daqueles considerados perigosos, naturalizando preconceitos e dividindo o 

mundo entre o bem e o mal37. 

Essa tendência de segregação socioespacial que habita as cidades, desde suas origens, 

impossibilitaria uma razoável vida pública, viabilizando um domínio de uns poucos sobre 
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muitos, e colocaria uma questão inquietante: a vida nas cidades refletiria civilização ou 

barbárie38? 

Refletindo a respeito dessa questão, a democracia que marca a vida política das 

cidades carregaria em si contradições e ambiguidades, desde que celebraria um conflito 

instrumental favorável a um processo de exclusão das grandes massas, aprofundando a 

segregação socioespacial e geralmente associando ao mal os excluídos39, com implicações 

dialéticas para uma (re)produção das práticas religiosas, nas suas espacialidades e nos 

discursos mobilizados. 

Essa realidade tem feito de determinadas cidades uma fobópolis40, em que a violência 

e o medo aprofundariam as segregações socioespaciais, que se associam a uma crise estrutural 

dos espaços públicos, transformando o que deveria ser um regime de exceção em um 

paradigma de governo das cidades, das pessoas e das religiões. 

No contexto dessa realidade socioespacial, as práticas religiosas também seriam 

ambíguas e contraditórias na construção material e simbólica das ‘cidades de muros’ ou 

fobópolis, ora promovendo-as, ora não, na forma de um espaço urbano em que os ‘deuses 

renascem’41 para se exorcizar parte desses males; no entanto, até o presente momento, ainda 

sem grande eficácia para transformar essa realidade excludente, antes a referendando em sua 

práxis. 

Estas ambiguidades e contradições ocorreriam, em parte, por um lado, na medida em 

que as práticas religiosas são intolerantes umas para com as outras, reduzindo as 

possibilidades de diálogo e de intervenção construtiva na ordem socioespacial; e, de outro, ao 

se excluirem de um debate e prática social críticos dos significados da própria prática 

religiosa, de sua estruturação no espaço e dos desdobramentos políticos. 

No entanto, o que tem predominado na história das organizações religiosas é um uso 

instrumental dos processos de segregação socioespacial42, por se valerem, em parte, dessas 

espacialidades perversas, tornando-as parte de um discurso de afirmação de poder através do 

espaço urbano, sobretudo se isso se der a partir de arquiteturas monumentais de templos 

redutivos das escalas humanas, que se tornariam ‘coisas’ a ‘ocupar a cidade’ e ‘as moradas de 

seus deuses’. 
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A seguir, apresenta-se um aprofundamento dos nexos, contradições e ambiguidades 

entre religião, espaço e cidadania, em termos psicossociais associados aos aspectos 

socioespaciais trabalhados até este momento. 

 

2.1.4. Religiões, espaços e subjetividades 

 

O desencantamento do mundo corresponde a um processo social que ocorre pela via 

da religião e da ciência43, que desqualificam as práticas mágicas e suas mitologias, 

instituindo, pela via institucional e organizacional, doutrinas e outras liturgias que contribuem 

para certa inoperância de um diálogo entre os agentes urbanos, dificultando uma guinada da 

fobópolis em direção a uma nova hierópolis44, que poderia ‘reencantar-se’ e se apresentar 

mais tolerante às diferenças, em um ambiente construído acolhedor ao desenvolvimento 

humano, a partir de uma prática de sua cidadania ativa e, portanto, de fato, participativa. 

Na atualidade, as forças de reencantamento do mundo não pertenceriam a uma 

retomada do sentido religioso, mas à pulsação de vida presente na dimensão erótica, no amor 

sexual, uma força mais apta a reunir, religar, promover o encontro, vencer o medo e a 

intolerância presentes nos grandes sistemas hegemônicos, dada sua impessoalidade, como na 

própria religião e, sobretudo, na ciência, ambas promotoras de desencantamento do mundo e 

da vida45. 

Isso porque esses sistemas de conhecimento do mundo acabariam por encapsular uma 

livre imaginação, condição esta para certo exercício de uma relativa liberdade, em que o 

universo simbólico admitisse outras representações que não estas atuais da ciência e da 

religião, do Estado e do mercado, porém outras mais afeitas ao respeito às subjetividades46, 

que se constituíssem a partir de uma nova edificação material e simbólica da fé, do espaço e 

das pessoas. 

De certo modo, se as forças de reencantamento do mundo não advêm de uma 

retomada da religião, e sim do amor sexual, pode-se inferir que, numa metáfora psicanalítica, 

há ‘pulsão de morte’ nas atuais formas de se ‘viver’ (ou morrer?) das práticas religiosas. 
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A pulsão de vida, irracional per si, e, portanto, portadora de reencantamento, estaria 

presente também no amor sexual, fundamento da vida e da procriação, e de todo simbolizar 

mais próximo à escala do humano, o que implicaria em distanciamento de toda forma de 

comunicação de massas, desde que esta torna impessoal o ser humano. 

No âmbito desse mesmo raciocínio, os lugares religiosos47 inseridos na cidade 

materializariam espaços ambíguos e contraditórios à vida, desde que existem mecanismos de 

exclusão presentes tanto na instituição do espaço religioso, quanto do espaço urbano, 

instrumentalizando-os contra a vida em benefício de um determinado controle social sobre 

seres humanos subjugados. 

Sendo assim, as práticas religiosas, ao assumirem essa dimensão espacial, dificilmente 

favoreceriam uma formação de sujeitos relativamente autônomos e criativos, que se 

contrapusessem aos processos de construção de hegemonias que impliquem em sua 

dominação. 

Antes, os espaços religiosos inseridos na cidade contribuem mais para uma 

estruturação de indivíduos alienados e massificados, que, por omissão crítica (consciente ou 

inconsciente), endossam os projetos de poder de determinados grupos na cidade. 

E, desde que a tolerância para com os excluídos é uma realidade socialmente 

concebida, dependendo de como for encaminhada, poderá conduzir a um ‘cinismo perante o 

diferente’, diante do outro48, estruturando processos de exclusão socioespacial endossados 

pelas práticas religiosas, ainda que estas promovam outro processo, de uma ‘união inócua’ 

entre as pessoas, não para as mobilizar para a liberdade, mas sim para a obediência. 

Em todas as suas estruturas socioespaciais, a cidade apresentaria determinadas 

relações de poder, dando forma material às relações simbólicas entre os seres humanos, ainda 

que a partir de fundamentos inconscientes profundos e arcaicos à ancestralidade humana, que 

seriam ‘canalizados’ por vias do domínio e do poder excludente atualizados a cada presente. 

Tal como a psicanálise e suas variantes apontam, o espaço seria também uma 

representação desses fundamentos inconscientes49, materializando certas concepções 

simbólicas e mitológicas, que se tornariam formatadas com a religião, a cidade, o Estado, o 

mercado, e a ‘cidadania’, em desfavor de uma relativa liberdade humana. 
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Portanto, na construção da cidade e de seu cidadão, estariam presentes estruturas 

psicossociais que têm sua expressão nos símbolos, entre estes os de ordem religiosa, 

econômica, política e urbana, que moldariam, de certo modo, as subjetividades, para que estas 

se tornem ‘dóceis’ e obedientes a determinado arranjo socioespacial da cidade, excludente e 

alienante aos cidadãos de uma forma geral, desde que estes se apresentam sujeitados a um 

poder que os exclui e decide por todos50. 

Se essas relações entre o ambiente construído, as práticas religiosas e a realidade 

psíquica são verdadeiras, e sendo os espaços urbano e religioso marcados pela segregação 

socioespacial, então o habitante da cidade apresentar-se-ia cindido, mutilado, licencioso e, de 

certo modo, instruído a ‘desejar’ por um poder que o domine, dominação imposta por poucos 

às massas, dirigindo-lhes ‘o habitar’ na cidade, isso também por meio das práticas 

religiosas51. 

Deve-se, no entanto, considerar a dialética do processo, pois essas subjetividades 

cindidas, edificadas por espaços cindidos, são as mesmas que constroem, na vida cotidiana, 

esses tais processos de segregação social, espacial e psíquica. 

Há, portanto, um processo dialético neste ser humano que ‘constrói a coisa que o 

edifica’, ou, de outro modo, ‘o ser humano se edifica ao construir seu mundo’, seu ethos. 

Nesse contexto, as estruturas urbanas, e, entre estas, os lugares de culto religioso, 

seriam criações humanas que modelam subjetividades, de modo que se pode considerar que as 

violências que se conformariam no espaço religioso e urbano são também partes integrantes 

do próprio ser humano, projetadas dialeticamente em uma realidade material e simbólica, que, 

de modo ambíguo e contraditório, também ‘edifica cada ser humano’. 

Haveria um movimento dialético, em que a violência e a segregação, que se 

encontrariam antes no próprio ser humano, seriam projetadas em sua ‘realidade de mundo’, 

criando certa armadilha para uma ‘auto-opressão da sociedade por si mesma’, a partir dos 

conteúdos subjetivos que vão se reproduzindo geração após geração, através das 

subjetividades envolvidas em cada uma das espacialidades (cidade/urbano/religião)52. 

Haveria alguma forma de se sair dessa ‘armadilha ontológica’ que faria do ser humano 

‘o lobo do homem’? 
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Pensa-se que sim. Firmando-se ‘ontologias alternativas’, que dependeriam da criação 

de ‘espaços que respeitem a vida’, possibilitando ‘modos alternativos para uma expressão 

humana agregadora e construtiva’. 

O ser humano não é violento ‘por natureza’. Ele se expressa de tal forma, seja em 

palavras, gestos, relações e/ou edificações, como suportes para certo exercício de um poder 

que hierarquiza, violentamente, as pessoas, por atuar a partir de critérios injustos, desde que 

uns poucos se beneficiam em detrimento de toda a coletividade. 

Assim, afirma-se nesta tese que os lugares de culto religioso, enquanto elementos da 

paisagem urbana, tomados como materialidade, expressão subjetiva e técnica, poderiam se 

situar, em termos simbólicos, entre dois extremos, dada a polissemia inerente à situação 

urbana e à fé: entre ‘o muro’ e ‘a abertura’, entre segregar e religar, entre promover a 

alienação do indivíduo massificado e/ou a autonomia do sujeito, conforme a práxis 

relacionada53. 

Conforme cada ser humano e coletividade se posicionar criticamente diante daquilo 

que (os) materializam, em termos de sua morada (cidade/urbano) e de seus deuses (religião), 

darão vazão a determinada construção e prática de cidadania ou não, a partir do tipo de 

governo de cada um dos espaços envolvidos. 

Pode-se, de certo modo, afirmar que haveria, portanto, mútuas imbricações entre 

religião, espaço urbano, cidade e cidadania, com implicações para a vida coletiva e pessoal, 

desde que, tanto as práticas religiosas, quanto as cidades, e, no limite, os seres humanos são 

‘criações humanas’, ‘edificadas’ por pessoas reais, em suas expressões simbólicas, 

estruturantes dessa humanidade. 

Assim, a vida urbana se caracterizaria por certo cerceamento da liberdade de 

participação política, coletiva e pessoal, em nome de sistemas sociais, instituições e moral, 

totalitárias, com desdobramentos inerentes a cada situação concreta, em termos das cidadanias 

aí envolvidas. 

Nesse sentido, seria coerente uma busca pela compreensão do fenômeno religioso, 

pela percepção do tipo de espaço em que este se estrutura, e de como as pessoas se vinculam a 

essas realidades, da religião, do espaço e da cidadania, pois que teriam implicações pessoais e 
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coletivas, no sentido de uma composição de comportamentos libertários e originais, ou de 

ações alienantes e massificadas, conforme se pretende aprofundar na discussão a seguir. 

 

2.1.5. Alienação no espaço urbano e religioso 

 

A fé poderia promover a cidadania ou não, dependendo das circunstâncias de 

esclarecimento ou alienação do fiel, relativamente às suas práticas religiosas, à constituição da 

cidade e da cidadania. 

Isso, por ora, apontaria para algumas das limitações das práticas religiosas em 

promover um espaço de liberdade, desde que essas se encontram inseridas em uma realidade, 

de antemão, excludente, que é a cidade fragmentária e segregada. 

Haveria certa alienação do fiel diante da religião e da cidade, sobretudo na 

modernidade, de modo que tais manifestações da cultura contribuiriam antes para a formação 

de indivíduos massificados, do que de sujeitos relativamente autônomos, sendo comuns 

expressões de intolerância e de fundamentalismos religiosos54. 

E, no que diz respeito à cidadania, esta se encontraria distante da realidade do citadino, 

que tem se tornado antes um não-cidadão55 relativamente ao governo da cidade que ajuda a 

edificar, e que, nesse sentido, edifica-o como ser alienado. 

Nas relações entre cidade e imaginário religioso, haveria o fato de que o espaço 

urbano apresentaria configurações de um poder sobre o corpo, que se instituiriam a partir dos 

modos como se constrói a cidade. 

Essas idealizações podem desdobrar-se e se diversificar nas formações sociais, a partir 

das ambiguidades e contradições dos espaços envolvidos, de forma que, ao se refletir acerca 

de um imaginário religioso na cidade, devem-se admitir algumas das pretensões hegemônicas 

de poder, religioso (religião - religare), econômico (espaço – oikos - nomia) e político 

(cidadania – polis - política). 

Isso acabaria interferindo nas maneiras como as pessoas constroem um imaginário 

religioso56 em sua história, tanto coletiva quanto pessoal, material e simbólica, de modo que 
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as práticas religiosas poderiam promover acomodação ou revolta, fanatismo ou apatia, em 

relação à cidade e a seu governo. 

Como se tem destacado, uma compreensão das expressões religiosas contemporâneas, 

relativamente aos tipos de espaços religiosos poderia esclarecer alguns dos possíveis 

significados que a fé apresentaria na construção material e simbólica da cidade como um todo, 

guardadas as devidas especificidades diante das polissemias do espaço e da fé e suas 

implicações para a construção e exercício da cidadania. 

Desse modo, conforme as relações estabelecidas no processo de produção da religião, 

da cidade e de si próprio, haveria possibilidades e/ou impossibilidades de que o fiel se torne 

um sujeito relativamente autônomo ou um indivíduo massificado. 

Uma análise situando cada experiência religiosa em seu espaço físico e simbólico, em 

seus desdobramentos psíquicos e sociais, apontaria, nesses processos, tanto para uma relativa 

autonomia, quanto para uma alienação do fiel, relativamente às suas práticas religiosas e ao 

espaço da cidade, desde que a fé (religião), a morada (cidade) e o morador (cidadania) se 

estruturariam conjuntamente, com amplas margens para contradições e ambiguidades nesses 

processos. 

Assim, o fiel, ao se tornar alienado relativamente à fé que professa e à cidade que ele 

mesmo ajuda a construir, reproduziria, em um dado campo de poder simbólico57 religioso, 

outra alienação que marca e caracteriza o espaço urbano como um todo, a partir de suas 

segregações e fragmentações58, instrumentais a determinadas hegemonias, sejam estas 

materiais e/ou simbólicas, relativamente à religião, à cidade e à cidadania. 

Uma reflexão sistemática e crítica acerca do fenômeno religioso e de seus respectivos 

processos de formação de espacialidades revelaria algumas de suas inclinações morais e 

éticas, de modo a tornar compreensível, em termos analíticos, uma ‘coisificação do ser 

humano’ a partir da religião, na medida em que este edifique um espaço religioso também 

como uma ‘coisa’ alienante para si mesmo, que, no limite, corresponderia a uma possível ‘fé 

sem significado’, feita dessa forma para não significar outra ‘coisa’ que alienação, não-

significação, que conduz à insignificância, no limite. 

Ao se tornarem ‘coisas’, o fiel e sua fé muitas vezes seriam instrumentais ao poder das 

religiões e de seus representantes (sacerdotes), fundando um determinado ethos, composto das 
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normas morais e religiosas59 que se distanciam da liberdade à medida que se impõem pela 

força, envolvendo não apenas o fiel em relação a sua própria religião, mas todas as suas 

representações da cidade e da vida, tomadas de uma ‘perspectiva religiosa alienante’. 

Nesse sentido, ao se reconhecer os mecanismos desses tipos de posturas, poder-se-ia 

apontar outros caminhos para relacionamentos mais solidários da pessoa religiosa em seu 

meio e em relação à sociedade em geral, por outros usos da força, que obrigassem à liberdade, 

na medida da responsabilidade de cada pessoa em ‘se tornar o que é’. 

Ainda que não necessariamente com objetivo de um ideal amplo de paz, mas, ao se 

reconhecer algumas das limitações e deficiências das normas e moral de qualquer religião 

para uma prática da tolerância e da liberdade, abrir-se-ia legitimamente um diálogo entre as 

pessoas e as coletividades, que poderia arrefecer esta alienação religiosa, espacial e política, 

sobretudo em um mundo marcado pela presença de uma pluralidade cultural e étnica, o que 

faria dessa diversidade verdadeira fonte de riqueza. 

Como se tratará no tópico a seguir, até o presente momento, o que tem prevalecido na 

história humana são os fundamentalismos religiosos diversos, que se valeriam de espaços 

autoritários para formatar as pessoas e um mundo de opressões, face à liberdade que se 

distancia em um horizonte de utopias. 

 

2.1.6. Fundamentalismos religiosos e espaços autoritários 

 

Na contemporaneidade, sobretudo após o “11 de setembro de 2001”, as três religiões 

monoteístas são acusadas de fomentar uma violência, a partir de posições religiosas 

fundamentalistas construídas e autoimpostas ao homem religioso60. 

Tais acusações se referem aos papéis desempenhados pelas práticas religiosas no 

imaginário das sociedades atuais, deixando-se afetar por discursos, ora excessivamente 

dogmáticos e apaixonados, ora fanáticos e violentos, ora céticos e distanciados, que têm 

levado a uma práxis da intolerância, com todas as suas indesejáveis implicações em todas as 

esferas da vida, pois que muitas vezes tais inclinações de ser e de mundo se indispõem contra 

a própria vida, uma vez que se constituem como projeto de morte, de guerra desleal. 
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As relações ambíguas entre religião, cidade e cidadania são um dos ‘problemas’ que 

têm afetado a humanidade nos últimos cinco milênios, desde que a violência, nesses casos, 

desloca-se de uma escala de afirmação pessoal e de uma coletividade, que reconhece essa 

pessoalidade e o relativo equilíbrio que há nela, para outra escala, em que a toda a 

humanidade é reduzida diante do monumental que representa um poder que se deslocaria para 

a impessoalidade e negaria a ‘coletividade de iguais’, afirmando o seu controle externo por 

um poder Uno. 

Muitas vezes, as análises desses fenômenos permanecem na superfície das coisas, 

confundindo religião, política e ideologia, sem se dar conta do papel da violência no governo 

das sociedades e dos grupos humanos, desde que não é a sua permanente presença nas 

relações humanas ‘o problema em si’, mas seu deslocamento em favor de um desequilíbrio da 

pessoalidade para uma ‘impessoalidade nada impessoal’, já que é afirmação de um grupo 

‘todo poderoso’ ‘à custa’ de uma ‘expropriação de poder’ do nível pessoal, e de ‘uma 

morada’, na fé, no espaço e na cidadania, que desrespeita seu habitante e que se impõe a ele 

como poder alienante. 

No que tange às religiões monoteístas, o estatuto de um ‘único Deus verdadeiro’ e a 

desconsideração por quaisquer outros deuses abririam precedentes, inerentes a essa condição 

doutrinária, para atitudes excludentes, intolerantes e violentas, contra aqueles que não 

professem a mesma crença monoteísta, criando ‘espaços religiosos de intolerância’, plenos de 

violência, e, dessa forma, deslocando tais espaços de seus usos legítimos a favor da tolerância, 

da liberdade e da vida. 

O judaísmo, o islamismo e o cristianismo, apesar de suas semelhanças e raízes 

comuns, tornam-se impotentes em dar uma resposta inequívoca para as aflições de uma 

humanidade cada vez mais fragmentada, apesar dos discursos de paz dos líderes dessas 

manifestações religiosas, face à intolerância doutrinária que há em seu meio. 

Há um desafio aos monoteísmos de administrar uma permanente tensão entre exclusão 

e integração, relativamente às práticas religiosas entre si e diante das práticas mundanas e, 

também, em face de um desencantamento do mundo, que procura desbancar as tradições 

religiosas, a partir de críticas advindas do campo religioso e científico; embora seja necessário 

ressaltar, neste ínterim, que algumas contribuições da ciência e da religião prezem pelo papel 
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relevante de campos legítimos de saberes, ainda que não racionais, que respeitem o irracional 

que ‘habita o ser humano’, e que não o conduzam contra a vida. 

Os avanços científicos no campo das religiões apresentariam uma necessidade às 

práticas religiosas de que revejam toda hostilidade às mudanças trazidas pela guinada 

moderna, sem que tragam uma resposta negativa ao novo, fechando-se às possibilidades de 

perceber como a prática religiosa poderia influenciar e ser influenciada pelas novas 

concepções de mundo e sociedade presentes na contemporaneidade. 

Evitar-se-ia, desse modo, aceitações ou rejeições puramente ingênuas, possibilitando 

às tradições religiosas questionar com legitimidade alguns dos posicionamentos da ciência, da 

política e da própria fé. 

Isso, desde que tal ‘crítica religiosa’ pela ciência e pela religião não se desse a partir 

de um fundamentalismo avesso ao diálogo com as ciências e com outras inclinações religiosas 

e políticas61, pois, desse modo, as religiões estariam reafirmando apenas seus espaços 

autoritários, a partir de posições religiosas fundamentalistas e intransigentes ao diálogo. 

O não-diálogo é parte integrante, no entanto, de estratégias de propaganda de guerra 

nas modernas sociedades políticas e na economia de mercado, em que não há o ‘outro com o 

qual se dialoga’, e sim um Grande Outro distante, que ‘dita’ os ritmos da existência, em 

realidades que se ‘materializam’ nas religiões, no Estado, na cidade e no mercado. 

O tópico a seguir explora algumas dessas indicações anteriores, relativas aos 

fundamentalismos religiosos e aos espaços autoritários, apontando para a estruturação de uma 

‘economia política da fé’, que tem marcado o campo religioso brasileiro. 

 

2.1.7. Uma economia política da fé 

 

Haveria, na contemporaneidade, uma tendência de privatização da experiência 

religiosa no Ocidente, de modo a se instituir uma espécie de consumidor religioso, que, diante 

das ofertas em um mercado de religiões, veria suas expectativas espirituais atendidas através 

desse consumo, reduzindo o indivíduo a uma massificação pela própria fé que professa. 
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Dado o caráter alienante de toda uma economia política baseada no mercado, uma 

‘economia religiosa’ baseada nessas estruturas correria um sério risco de conduzir a uma 

reificação dos homens diante de suas práticas religiosas. 

Com isso, os fiéis se tornariam autômatos diante de interesses hegemônicos das 

instituições religiosas, encarregadas de (re)produzir em massa soluções que deveriam partir de 

cada ser humano, diante de seu entendimento da divindade e do inominável da vida, para, daí, 

conduzir à criatividade e à relativa liberdade, consciente das opções adotadas diante da 

fragilidade humana em sua existência. 

Ocorreria, além disso, em uma ‘economia política mercadológica’ da religião, uma 

dupla fetichização do fato religioso, transformado em fetiche do ‘fetiche de atos mágicos’, 

desde que, também, há uma dupla reificação e dupla alienação do ser humano, primeiro como 

coisa diante das mercadorias religiosas, depois como coisa diante das instituições religiosas. 

Desse modo, o produtor direto do fato religioso, o fiel em sua fé, seria alienado da 

própria religião que produz, gerando uma mais-valia do capital simbólico religioso e material 

das instituições religiosas, apropriada em benefício destas e de seus representantes 

(sacerdotes). 

Diante de um quadro mercadológico da fé, tais fetichizações, reificações e alienações 

conduziriam a intolerâncias e segregações, dado o caráter instrumental e de dominação 

relativo ao mercado, enquanto modalidade de relação social entre coisas (religiosas) e pessoas 

(tornadas coisas) a serem submetidas pela prática religiosa. Essa situação se agravaria diante 

do caráter excludente das estruturas do mercado, deixando de certo modo à parte aqueles que 

não possuem condições de acesso, pela via do mercado, a essa forma mercadológica de 

satisfazer suas necessidades de consumo religioso. 

Uma produção/consumo seriada e em massa da fé impor-se-ia, na práxis religiosa, 

constituindo barreiras (segregações/exclusões) às produções religiosas fora dessas lógicas 

mercantis, desqualificando de antemão outras formas de acesso ao divino, seja das pessoas 

e/ou de grupos alternativos. 

Na esteira de um mercado da fé, as instituições religiosas se deixam afetar por 

princípios de gestão empresarial e de propaganda e marketing, frente à concorrência das 
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demais agências religiosas, instituindo rígidos critérios de qualidade total a seus oficiantes e 

às ‘celebrações religiosas’. 

Há que se considerar certa manipulação mercadológica dos desejos, típicos das 

sociedades de massas, criando no consumidor religioso uma ‘necessidade artificial ou 

induzida’ de consumir este ou aquele ‘produto da fé religiosa’. 

A profissionalização da gestão eclesiástica da fé e o marketing religioso não 

impediriam, inclusive, de induzir seus fiéis a este ou aquele posicionamento político, por 

motivações religiosas, estabelecendo nítidas relações entre religião, política e economia 

capitalista, muitas vezes atreladas a motivações materiais e de poder. 

O fiel se veria, portanto, inserido nas lógicas excludentes e fragmentárias dos modelos 

do mercado, do imediatismo do consumo, do prazer instantâneo e do descarte posterior da 

mercadoria religiosa consumida, implicando, nesses casos, em algum ‘lixo religioso’, alguma 

‘poluição religiosa’. 

Nessa produção em massa de artigos da fé, haveria talvez um lixo e poluição de cunho 

afetivo e emocional, traduzidos em exclusões e intolerâncias ante o diferente, tornando 

típicas, posturas fundamentalistas e a emergência de espaços autoritários da fé. 

Nesse sentido, não se estaria a referenciar uma ou outra religião em específico, mas 

‘modos de se produzir e vivenciar as práticas religiosas’, e no que isso implicaria em um 

incentivo à segregação socioespacial nas cidades, às intolerâncias religiosas e à anulação da 

autonomia do sujeito, e/ou o seu contrário. 

Nesse sentido, destaca-se uma das características do fenômeno religioso, que é a 

segregação estabelecida em relação ao mundo cotidiano em seu processo de espacialização, 

como uma forma de segregação que se relaciona com o processo mais amplo de produção 

social do espaço nas sociedades capitalistas, em sua lógica de mercado, seu pensamento único 

para com as relações sociais também nas práticas religiosas e na edificação de seus espaços na 

cidade. 

Se, de uma parte, a partir de uma determinada economia política baseada no mercado, 

as práticas religiosas atuariam de modo a re-ligar determinados grupos sociais no seio da 

urbe, de outro lado, os códigos religiosos acabariam, também, por particularizar esses grupos 
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diante de outros grupos religiosos, ou não, sobretudo na forma de intolerâncias e preconceitos, 

fragmentando novamente o tecido social, e promovendo formas de segregação socioespacial 

na cidade, a partir da religião. 

Essas segregações, em uma lógica de mercado, garantiriam certa hegemonia de 

determinados grupos sociais diante de outros, de modo que as práticas religiosas situar-se-

iam, nesse contexto, entre um ideal de diminuir tal segregação e a promoção da mesma, com 

implicações na construção ou não de certa autonomia do sujeito, consciente de sua 

responsabilidade no exercício de sua relativa liberdade em uma ‘cidade de muros’. 

 

2.1.8. Limites do crescimento pentecostal à cidadania 

 

Um dos elementos dinâmicos que têm marcado, nas três últimas décadas, o campo 

religioso brasileiro tem sido a propagação do pentecostalismo, justamente nas áreas 

fragmentadas e segregadas do tecido urbano. 

É necessário considerar que alguns desses grupos pentecostais, tais como as 

Assembleias de Deus, a Congregação Cristã, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), 

entre outras, possuem, também, presença em espaços hegemônicos, sobretudo em áreas 

comercialmente valorizadas das grandes e médias cidades. 

É, também, o caso da PIBSJC, como se verificará mais adiante, como parte de uma 

verificação empírica dos nexos entre as variáveis desta pesquisa, analisado no Capítulo 3. 

Nessas igrejas pentecostais periféricas e centrais, em suas formas de espacialização, 

haveria certa consonância em torno da construção de determinada hegemonia no espaço 

urbano62, desde que pastores oriundos do meio popular operariam uma reforma intelectual e 

moral, inscrevendo no interior do campo religioso um ascetismo individualizante, que 

ocuparia um ‘vazio de cidadania’, de acesso aos direitos à cidade. 

Isso daria, pela via religiosa, um impulso à estratégia de inserção social pela via do 

mercado, e não através de uma contestação e tentativa de superação das ambiguidades e 
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contradições do território fragmentado, marcado pela exclusão socioespacial e crise dos 

espaços públicos. 

Alimentar-se-iam, assim, processos de relações clientelistas entre as comunidades de 

fé junto aos representantes dos poderes políticos, de modo que a massificação das 

manifestações neopentecostais pouco contribuiria para um estabelecimento de uma cultura 

política participativa, fundamento da construção e do exercício da cidadania ativa. 

Ainda que os movimentos neopentecostais, ao propor certa autonomia do indivíduo, 

possam favorecer a emergência de novos sujeitos na esfera pública, estes não se constituíram 

plenamente em cidadãos, desde que preservado, nessas práticas religiosas, certo alinhamento 

com a gestão profissional das igrejas, com estratégias de propaganda e marketing religioso, 

estabelecendo uma massificação de símbolos religiosos, que tenderiam, no limite, à morte do 

processo simbólico em uma ‘religião de mercado’, alienante em suas formas de produção e 

consumo. 

Completa-se, desse modo, parte do desenvolvimento teórico acerca dos nexos, 

ambiguidades e contradições que se estabelecem em torno das variáveis de pesquisa 

religião/espaço/cidadania, em que se enfatizou a presença de um controle social dessas 

atividades humanas, tendo-se em vista a construção e reprodução de uma sociedade 

hierárquica, com a predominância de determinados grupos hegemônicos em relação ao 

exercício do poder religioso, econômico e político. 

Passa-se, a seguir, a explorar tais nexos, ambiguidades e contradições, na estruturação 

da religião, do espaço e da cidadania, de modo a lhes aprofundar o sentido, a partir de uma 

discussão mais específica do ‘processo de produção do espaço religioso’. 
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2.2. Produção social do espaço religioso 

 
 

Se as belas palavras são as que não se podem repousar em 
algumas verdades seguras, talvez se compreenda melhor 
porque os guaranis optaram por dizê-las, precisamente, 

belas (em vez, por exemplo, de “verdadeiras’ ou “sagradas” 
– o que elas também são) (...) um pensamento que, por não 
querer excluir nem compartimentar, lança-se até esse lugar 
mais remoto do pensamento (...) ponto-limite em que vêm  

juntar-se os contrários, a terra e o céu, os homens e os 
deuses. 

 
HÉLÈNE CLASTRES63 

 

Este tópico objetiva uma leitura crítica da produção social de espaço religioso e suas 

implicações socioespaciais, entre estas a fragmentação do espaço urbano e a crise dos espaços 

públicos, e, em termos regionais, a polarização e hierarquização das cidades, dispostas em 

redes de cidades globais. 

De posse de algumas dessas relações teóricas, busca-se compreender parte dos nexos 

entre práticas religiosas e processo de urbanização, que atuariam na formação das 

subjetividades presentes nas cidades brasileiras, produzindo e reproduzindo anonimato, 

solidão, isolamento, em face às massas. 

A partir dessas considerações, analisa-se parte do papel desempenhado pelas práticas 

religiosas, no sentido de legitimar e ser legitimadas pelas relações de mercado e pelas formas 

oficiais de governo, de modo a caracterizar a religião como um componente socioespacial 

que tende a reproduzir as relações de hegemonia no governo da cidade; o que, 

evidentemente, traz reflexos para as próprias formas de governo das organizações religiosas, 

implicando na estruturação de determinadas formas de cidadania controlada e restrita, 

também no âmbito das práticas religiosas, produzindo um ‘discurso controlado’ da religião. 

 

2.2.1. Segregação socioespacial e crise dos espaços públicos 

 

Desde que o fenômeno religioso, ao se tornar espaço, tende a refletir as características 

do espaço mais amplo em que se insere, torna-se importante tecer algumas considerações 
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relativas à questão da produção social do espaço na contemporaneidade, que tem como suas 

marcas fundamentais a segregação socioespacial e a crise dos espaços públicos. 

De uma maneira geral, o processo social de produção do espaço nas sociedades 

capitalistas se dá a partir de segregações socioespaciais que visam a garantir uma produção de 

mais-valia e sua apropriação pelos grupos hegemônicos nessas sociedades. 

Isso ocorre visando à reprodução desses grupos, a partir de uma perspectiva de uma 

ação sistêmica de fatores econômicos, políticos e culturais, de modo que os traços distintivos 

da morfologia espacial se relacionam dialeticamente com os processos de mudanças 

estruturais na organização social64. 

A cidade é, portanto, marcada por tais processos de segregação socioespacial, que se 

apresentam como um de seus axiomas fundamentais e fundadores, enquanto espaço urbano na 

contemporaneidade brasileira e mundial65. 

A violência e o medo têm sido vetores de mudanças sociais nas cidades 

contemporâneas, dando origem a novos modos de segregação socioespacial e de 

discriminação social, em que as classes mais altas se valem de enclaves fortificados para sua 

residência, trabalho, lazer e consumo, o que se associa à sua retirada dos bairros tradicionais 

dessas cidades, incorporando nessas formas de espacialidade preocupações raciais e étnicas, 

preconceitos de classe e referências pejorativas aos pobres e marginalizados66. 

Esses processos se associam, em cada região do mundo, a respectivos fenômenos mais 

amplos, como a transição democrática na América Latina, o pós-apartheid na África do Sul, o 

pós-socialismo no Leste Europeu e as transformações étnicas decorrentes da migração para os 

Estados Unidos67. 

Em torno a essas particularidades da produção social do espaço, ocorrem as dinâmicas 

de (re)produção do fenômeno religioso, sobretudo quando este ganha uma expressão espacial, 

de modo que se pode afirmar que as dinâmicas de segregação socioespacial e de crise dos 

espaços públicos também se tornam fundamento da espacialização das práticas religiosas, o 

que permite compreender o relativo ‘isolamento de iguais’ em que cada religião acaba por se 

encontrar na atualidade. E, também, entender certo ostracismo do espaço religioso, porque 

este não se faz verdadeiramente público, refletindo certa ‘privatização da religião’, e, 

sobretudo, sua relativa inabilidade para a transformação radical de espaços que visam, na 
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atualidade, à reprodução de determinadas hegemonias em detrimento das maiorias urbanas 

silenciadas68. 

Particularmente, no caso brasileiro, em que se processa uma consolidação democrática 

ainda frágil, o crime, o medo da violência, o desrespeito à cidadania, combinam-se a 

transformações urbanas em que a ‘construção de muros’ é emblemática nas transformações de 

suas cidades, como uma forma material e simbólica de manifestação das relações de evitação 

entre grupos sociais69. 

Essa seria uma marca de um novo padrão de segregação socioespacial, simbolizando 

diferenças, divisões e distâncias, separações, regras de evitação, exclusão e restrições ao 

movimento, em que uma ‘fala do crime’ tem justificado o aumento da segurança privada e o 

isolamento, distanciamento e encarceramento daqueles considerados perigosos, 

‘naturalizando’ preconceitos e dividindo o mundo entre o bem e mal70. 

As próprias vítimas do preconceito, os pobres, por exemplo, reproduzem tais 

estereótipos, o que, em conjunto, traz mudanças nas concepções de público e privado, 

fazendo, por vezes, de alguns, mais cidadãos que outros, indicando limitações ao processo de 

democratização brasileiro, com a atual organização espacial das diferenças sociais na forma 

de segregações e a crise dos espaços públicos, sendo que estes últimos se apresentam como 

fragmentados, controlados e desiguais, não-democráticos e não-modernos71. 

No sentido de demonstrar as perversidades desse imaginário social, estão associações 

entre essas ‘falas do crime’, os processos de exclusão socioespacial e algumas das práticas 

religiosas, e que se tornam explícitas, por exemplo, no debate acerca da pena de morte e dos 

direitos humanos72. 

Parte dessas características da produção social de espaço urbano afetaria 

profundamente a espacialização das práticas religiosas, desde que se estas se inserem no 

urbano, tornando as religiões elementos reprodutores desse espaço caracterizado por injustiças 

sociais73. 

Assim, dadas as características atuais da produção social do espaço, quais têm sido as 

contribuições das expressões religiosas na medida em que se espacializam/sacralizam? 

Favorecem os processos de segregação socioespacial que também conduzem à crise dos 
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espaços públicos, ou funcionam de modo inverso, instaurando espaços de esperança e de 

sociabilidade? 

Desde que as formas espaciais religiosas tendem a reproduzir o espaço mais amplo em 

que se inserem, pode-se antever que as religiões estão muito mais propensas à alienação típica 

do indivíduo massificado, do que a promover certa autonomia e liberdade do sujeito que 

questiona o mundo em que vive e o espaço que constrói para sua habitação e a de seus 

deuses74. 

Uma importante característica do processo de urbanização brasileira é a transferência 

da miséria não tolerada no campo para as cidades que cresciam a partir da década de 60 no 

país. Esse seria um dos significados mais marcantes dos processos migratórios que estiveram 

associados à urbanização das cidades brasileiras contemporâneas75, e sua consequente 

influência na formação pentecostal das práticas religiosas nas áreas de exclusão socioespacial. 

Por outro lado, uma vivência religiosa significativa poderia ser integradora e revestir 

de novos significados a vida cotidiana dos espaços públicos brasileiros, mas tem atuado de 

modo contraditório e ambíguo nesse sentido, reproduzindo as relações hegemônicas através 

de sua contribuição à produção social do espaço urbano e da cidade, ainda que a relevância da 

religião relativa à estruturação dos espaços públicos tenha se reduzido no Brasil 

contemporâneo.  

Nesse sentido, em termos conceituais, o projeto do espaço urbano público brasileiro 

foi inicialmente marcado de modo predominantemente religioso, até se tornar quase 

absolutamente mundano76. 

E, em termos de seus usos, de igual modo, em termos dos espaços públicos, estes se 

destinavam fundamentalmente aos eventos litúrgicos das festas católicas, o que foi se diluindo 

e arrefecendo ao longo dos dois últimos séculos no país, sobretudo, em sua expressão 

pública77. 

No âmbito das áreas comuns das cidades brasileiras, estas também deixaram de ter sua 

referência maior aos locais sagrados, em que se pesasse em sua origem certa indefinição entre 

as esferas do público e do privado, passando lentamente a um espaço público sem grandes 

referências coletivas, dado o desleixo em que estes espaços são considerados como um todo 

no país78. 



 Cap.2 – Religião, espaço e cidadania  

 

 

95 

E, no que diz respeito ao trato, as expressões religiosas praticamente foram reduzidas 

à sua expressão mínima no que tange à sua relevância nos espaços públicos das cidades 

brasileiras79. 

O espaço urbano público brasileiro é marcado, portanto, por uma lenta, mas gradual 

laicização, em que os acontecimentos religiosos, de início importantes na vida da cidade, 

cedem lugar às atividades eminentemente laicas. O calendário litúrgico oficial, com suas 

festas e feriados santos, deu lugar ao negócio e aos dias chamados úteis, marcando um 

processo de secularização, não apenas no Brasil, mas no mundo europeu e no europeizado80. 

No caso brasileiro, esse crescente processo de secularização, que, nos usos da cidade, 

deixou como herança uma frágil institucionalização de um espaço público, em que se valha, 

de fato, esse nome em seus usos, ocupação e cuidado por parte da população em geral, e dos 

poderes instituídos, em particular81. 

Há que se destacar que os lugares sagrados, na ordem institucional da cidade que foi se 

construindo no Brasil, eram espaços fundamentalmente regidos pelas normas canônicas, 

sobretudo em um Estado que se respaldava na religião Católica Apostólica Romana. 

Quando da separação do Estado e da Igreja no Brasil, o processo de secularização do 

espaço intraurbano se aprofundou e se apresentou então de maneira mais clara e precisa, pois, 

a partir de então, as normas do nascente direito urbanístico passaram a governar a ordenação 

do espaço urbano brasileiro82. 

No entanto, esse nascente mobiliário urbano público secularizado marcaria também 

um panorama citadino caracterizado, de um ponto de vista material e simbólico da cidade, por 

certa pobreza em sua qualidade e quantidade, por um descaso das autoridades públicas para 

com sua construção, disposição e manutenção, e, ainda, pela quase ausência de pressões 

populares para que os mesmos sejam funcionais a toda a população, que, aliás, tem 

demonstrado, na realidade, pouco cuidado e apreço pelo espaço público urbano no Brasil. 

O espaço urbano público no Brasil demonstraria, portanto, de uma perspectiva 

socioespacial, esse longo e lento processo de secularização presente na sociedade brasileira, 

que a caracteriza na contemporaneidade, de modo que se poderiam compreender, através do 

espaço, alguns dos significados dessa secularização e do papel das práticas religiosas nesse 
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novo contexto, tanto em termos das continuidades, quanto das rupturas, no tocante a esse 

processo. 

Da secularização, que tem lugar no espaço da cidade, ficaram as marcas no corpo de 

uma sociedade que, em linhas gerais, apresentaria certo desprezo pelos espaços públicos, até 

porque são usufruídos timidamente pela população em geral, revelando e alimentando o 

descaso de todos pela ‘coisa pública’ (res pública)83. 

A partir dessas características do espaço urbano, quais sejam a segregação 

socioespacial e a crise dos espaços públicos, pode-se avançar na análise de alguns nexos 

relativos à formação dos indivíduos e/ou sujeitos, com a estruturação das práticas religiosas 

na forma de espaço religioso, que é, também, espaço urbano. 

 

2.2.2. Religião e reprodução socioespacial 

 

As relações entre as expressões religiosas, as experiências urbanas e a constituição dos 

indivíduos/sujeitos permite um maior entendimento sobre a elaboração social do imaginário e 

da práxis da sociedade brasileira contemporânea, em sua construção da realidade de mundo. 

A religiosidade, a cidade e as diversas representações do sujeito são elementos 

importantes nas construções simbólicas dos extratos sociais da população, e, também, como 

repertório simbólico de como cada um desses extratos sociais elabora seus conflitos, tanto no 

sentido de um enfrentamento, quanto da manutenção e da reprodução das desigualdades, por 

omissão ou por determinação, de modo consciente ou não84. 

As relações entre as expressões religiosas, experiências urbanas e construções dos 

sujeitos remetem a uma reflexão das especificidades do processo de modernização brasileira, 

e de como este frustra as expectativas teóricas relativas à secularização das sociedades 

modernas e ao correlato desencantamento do mundo face ao desenvolvimento tecnológico85. 

A modernização brasileira, com seu acelerado processo de urbanização, trouxe um 

reencantamento do mundo, refletido na presença atual e revigoramento do campo religioso no 

país, em que as expressões do pentecostalismo têm marcado presença nesse cenário86. 
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Há uma importância em se tratar de um modo específico o fenômeno religioso nos 

atuais estudos das ciências sociais contemporâneas, tomando-se em consideração este 

fenômeno de reencantamento do mundo, desde que a religião nunca esteve em declínio no 

mundo ocidental, o que ocorreu é que as ciências sociais a perderam de vista como objeto 

importante de investigação87. 

Uma renovação de olhares acerca do fenômeno religioso deve acontecer nas novas 

pesquisas, isso em termos hermenêuticos, semióticos e fenomenológicos, a fim de que, pela 

via da pesquisa relativa aos fenômenos religiosos, possa-se acessar a própria realidade social 

como um todo88. 

Os processos de urbanização e de secularização, característicos de uma ‘modernidade 

em desconstrução’, são, na atualidade, um dos principais temas da sociologia da religião, da 

antropologia da religião, e das ciências sociais como um todo, na busca pela compreensão das 

dinâmicas de transformação das sociedades contemporâneas89. 

Na atualidade brasileira, as organizações religiosas, de um modo geral, acabam por 

configurar seus fiéis às lógicas hegemônicas da cidade secularizada, e, ainda que haja um 

processo de reencantamento, este não tem demonstrado força suficiente em respaldar novos 

modelos à experiência sociourbana, através de novas espacialidades religiosas libertárias. 

Ao contrário, as organizações religiosas tendem a reproduzir uma lógica socioespacial 

fragmentária, não atuando como elemento de transformação da realidade social e das 

subjetividades relacionadas, no sentido indicado de maior liberdade para as pessoas e os 

grupos, antes agindo na direção contrária, apoiando e favorecendo, conscientemente ou não, 

projetos hegemônicos de poder e de controle social. 

A urbanização rompe com formas tradicionais de representação e com controles 

simbólicos da vida social, na medida em que novas espacialidades e temporalidades vão 

estruturando as massas urbanas e sua relação com a cidade vai sendo ressignificada90. 

Essas transformações socioespaciais da cidade produzem um deslocamento nas 

relações interpessoais, ao firmar certo anonimato e solidão como características de 

subjetividades caóticas que se aglutinam em torno de práticas religiosas91. 
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No entanto, na prática das religiões ocorreria um retorno aos interesses hegemônicos 

do Estado e do mercado, que se daria, nesse sentido, mais em termos de uma gestão 

profissional e de estratégias de comunicação de massas, visando a um determinado controle 

sobre os fiéis. 

No entanto, deve-se considerar que o processo de urbanização é um dos elementos 

que, junto aos processos de produção de mercadorias e de proletarização, garantem a geração 

de mais-valia nas sociedades capitalistas92, e que as religiões, cada uma a seu modo, ao 

fazerem parte do espaço urbano, tenderiam a referendar tais processos e as injustiças deles 

advindas; e ainda que o discurso seja outro, as práticas referendam projetos hegemônicos de 

grupos específicos que detém o poder econômico e político na cidade. 

Sendo um dos cernes da dinâmica capitalista, o espaço urbano é ambíguo e 

contraditório por sua própria funcionalidade, qual seja, a de garantir a acumulação de capital e 

a hegemonia dos grupos capitalistas sobre as massas urbanas, e, com isso, instrumentalizar 

esse espaço de modo a reproduzir e a aprofundar desigualdades nas relações sociais, gerando 

dependência e marginalização das massas urbanas em relação a essas formas de gestão da 

vida (ou da morte?)93. 

Evidentemente, pelo fato do ‘espaço religioso’ estar inserido no ‘espaço urbano’, há 

inúmeras imbricações entre ambos, que vão desde a afirmação à negação mútua desses 

espaços, desde que esses espaços podem também gerar desejos de sua superação, mas que se 

frustram sistematicamente, na medida em que as ‘qualidades’ do espaço são mantidas em sua 

essência94. 

O que se quer dizer com isso? 

Nesse sentido, a urbanização no Brasil também pode ser pensada a partir de 

referenciais simbólicos advindos do campo religioso, como uma das formas de se interpretar 

as representações da realidade vivida nas cidades brasileiras. 

Desse modo, algumas das relações entre espaço e religião são constituintes do 

pensamento e da cultura na cidade, e devem constituir-se em elementos ativadores de novas 

teogonias, como se tem observado na dinâmica do campo religioso no país. 
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Mas, pelas formas como essas teogonias se constituem no espaço das cidades, 

incapacitar-se-iam, de antemão, para propor projetos libertários; ao contrário, antes terminam 

por se alinhar com os interesses hegemônicos do capital e do Estado, conforme se tem 

demonstrado nesta tese. 

Há um papel contraditório e ambíguo das expressões religiosas naquilo que diz 

respeito à sua participação na produção social do espaço e das subjetividades na cidade. 

As religiões produzem um sentido e significado para o que se processa na cidade95, 

mas contribuem também para a produção dessa realidade socioespacial, na medida em se 

constituem parte do espaço urbano. 

Mas, ao se oferecer como uma forma de minimizar as mazelas na vida do fiel, a 

religião atuaria inocuamente no plano simbólico, sem transformar a realidade material e as 

dimensões subjetivas implicadas, apesar da existência de um discurso e do sonho de um 

futuro melhor presente nas expressões religiosas, que animam a continuidade das 

comunidades de fé. 

Esse tipo de abordagem consideraria de um modo mais profundo a realidade da 

cidade, para além de sua aparente construção física, de simples forma material, conforme vem 

se apresentando, já que a cidade também alimenta sonhos e pesadelos, esperanças e 

desesperanças96. 

Uma forma de se interpretar a cidade é compreendê-la como sendo feita de ‘carne e 

pedra’97, e, na medida em que viria a ser uma forma de representação do corpo e da 

sociedade, indicaria uma relação intrínseca e muito íntima entre o ser humano e o espaço que 

este constrói e ao qual atribui significado; e, considerando-se esse processo como dialético, as 

pessoas também são transformadas por esses significados que constroem a partir do espaço98. 

Essas constatações oferecem um campo de reflexão importante, acerca dos múltiplos 

significados de uma complexa construção simbólica da realidade, relacionada ao fenômeno 

religioso no país, com seus desdobramentos na constituição das pessoas e de suas 

subjetividades, conduzindo a formas tuteladas e restritas de cidadania. 
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2.2.3. Espaços religiosos e arquitetura das massas 

 

É justamente ‘nos lugares’ que não se consegue uma racionalidade inclusiva de todo o 

corpo social, na produção do espaço, nas grandes cidades, que os deuses renascem em sua 

maior dinâmica. 

Isso ocorreria, seja por deficiência e limitações de alcance do processo de mais-valia, 

seja por ‘falha’ ou ‘lógica’ desse mesmo processo, expressa na miséria e exclusão que 

estruturam os espaços urbanos no Brasil, locais, atualmente, em grande parte, reencantados 

pelos ventos do pentecostalismo. 

No entanto, essas novas expressões religiosas, que se estruturam no Brasil em meio à 

miséria material de suas cidades, dialogam com uma espécie de religião cívica representada 

pelo Estado e pelo mercado, com suas respectivas lógicas de atuação99. 

Ainda que se desejasse uma construção racionalizada do espaço da cidade, a partir de 

um processo de urbanização inclusivo, esse mesmo espaço urbano, socialmente produzido, 

‘sacralizar-se-ia’ no momento seguinte à sua constituição. 

Isso, de modo que as novas expressões religiosas reproduziriam uma lógica de uma 

religião cívica, desde que essas formas de religiosidade não contestem o espaço em que se 

reproduzem, referendando, portanto, do seu modo, o espaço da cidade em que se encontram. 

Deve-se considerar, também, nesse sentido, que o próprio capitalismo é uma forma de 

reencantamento do mundo, em que o fetiche da mercadoria impera e impõe novas vertigens à 

mente, o que fica patente em uma análise da linguagem publicitária, a qual apresenta as 

mercadorias com ‘superpoderes’, através de personagens publicitários que possuem 

características fantásticas, praticamente divinas100.  

Por outro lado, a cidade é lugar de manejo das massas, com formação arquitetônica 

para as mesmas marcada por uma forma de ‘pensamento único’, no que diz respeito às 

soluções urbanísticas propostas a partir de um processo de ‘planejamento estratégico de 

cidades’, que, na realidade, buscam homogeneizar no plano da cultura e mascarar conflitos 

sociais em torno de uma ‘participação social’ controlada101. 
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Nesse sentido, as expressões religiosas guardariam certa relação com a cultura de 

massas, a indústria cultural e a cidade (lugar de acomodação e controle das massas), de modo 

que as religiões urbanas transformariam o próprio espaço religioso em meio para suas 

mediações, em termos materiais e simbólicos102. 

Ou seja, os templos comunicariam às massas, e ao devoto em particular, algo dos 

interesses dos grupos hegemônicos, na religião e na cidade, a partir de uma realidade material 

e simbólica dos lugares de culto, expressa em sua própria arquitetura e significados no 

conjunto urbanístico da cidade. 

Essas construções simbólicas da cidade e dos templos possuem sua ‘razão de ser’ na 

lógica de vida urbana, pois há, em toda expressão religiosa, seja erudita ou popular, um 

processo hermenêutico de produção de significados no sentido de uma interpretação/produção 

de uma realidade103. 

Instituidoras de significados, as novas expressões religiosas vividas na cidade 

acabariam mais por reproduzir uma lógica estruturante do Estado e do capital, em detrimento 

de experiências que pudessem constituir novos espaços mais justos e sujeitos mais 

autônomos104. 

Quando o ‘deus mercado’ e/ou o ‘deus estado’ falham em suas pretensas onipotências 

e onipresenças, outros deuses se estruturam, até mesmo em um contraponto, repleto de 

contradições e ambiguidades em relação a esses deuses hegemônicos, desde que buscam se 

adaptar a estes e a criar fiéis dóceis aos projetos hegemônicos do Estado e do mercado. 

Nesse sentido, deve-se considerar que existem diversos territórios que compõem a 

realidade do espaço da cidade brasileira, com diversos status de cidadania que lhes 

correspondem105, tendo também como correlatas determinadas construções teológicas que 

acabam por confirmar e referendar parte das desigualdades afirmadas/constituídas através do 

espaço, da cidade e da religião. 

Tais construções teológicas tecem pontes entre territórios fragmentados, mas mantém 

as formas segregadas das cidades, daí parte de suas contradições e ambiguidades, na 

produção social do espaço e da cidadania no Brasil, incapacitando-as em lançar sementes de 

um novo mundo mais justo e adequado à vida. 



 Cap.2 – Religião, espaço e cidadania  

 

 

102 

A fragmentação, em inúmeras expressões teológicas populares, a partir das 

experiências urbanas, de certo modo, expressaria essa própria fragmentação do espaço urbano 

que compõe as cidades brasileiras na atualidade106. 

Ou seja, para cada fragmento da cidade, haveria um fragmento de religião que lhe 

corresponderia, e, de certo modo, um referendaria ao outro, criando um absurdo, que é ‘uma 

comunhão/comunidade fragmentada da fé’, por isso, em si, contraditória e ambígua, 

expressão dos nexos entre religião, espaço e cidadania na contemporaneidade.  

Do seu modo, as religiões se inscrevem nessa dinâmica de produção de novos 

significados no espaço urbano, material e simbolicamente, de modo contraditório e ambíguo, 

pois não há uma transformação da ordem hegemônica instituída nesse espaço. 

Há, portanto, uma lógica socioespacial que se expressa através de simbolismos 

religiosos, nas diversas experiências urbanas nas metrópoles brasileiras, mas que contribui 

para a construção de um espaço urbano fragmentado e marcado por uma crise dos espaços 

públicos. 

As organizações religiosas fundariam ‘espaços coletivos privados’, que não teriam 

como meta a restituição das funções dos espaços públicos, sobretudo naquilo que têm de 

político, ao amplo debate e à participação no governo da cidade, ou seja, à expressão de uma 

cidadania ativa. 

A cidade moderna inverteria as relações históricas entre espaço e religião, na medida 

em que a cidade se institui de modo dessacralizado e racional, de forma que ‘o sagrado’ 

passaria a se instituir a partir do espaço urbano, na forma de novas teogonias, ocorrendo o 

oposto do que tradicionalmente se deu na formação das cidades brasileiras, em que se fundava 

o espaço urbano a partir do religioso107. 

Nessa recriação simbólica, haveria, portanto, um movimento de resistência e de 

conformismo por parte dos dominados, uma vez que, mesmo havendo uma ‘união entre os 

fiéis’, estes não partem para um enfrentamento ‘da desunião da cidade’, no sentido de 

transformá-la a partir de uma prática de vida cotidiana verdadeiramente inclusiva e 

participativa. 
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Ainda que haja alguma contestação no plano simbólico, não haveria uma proposta de 

solução para a problemática urbana, que se desse fora da própria lógica do tempo-espaço da 

cidade, uma vez que essa realidade continua servindo de elemento estruturante das expressões 

religiosas, e, dialeticamente e de modo contraditório e ambíguo, as construções teológicas 

populares também atuariam ativamente na construção e reconstrução do urbano, reafirmando 

suas estruturas de poderes hegemônicos excludentes e fragmentários. 

Desse modo, pode-se considerar que, ainda que todo esse processo de construção 

social da realidade se dê de forma inconsciente, haveria uma busca de (re)inserção social e 

política na cidade, sem que se vise à sua transformação. 

As religiões poderiam trazer novos significados aos espaços da cidade, (re)tecendo 

relações entre as pessoas e grupos sociais, fragilizados no processo de modernização da 

sociedade brasileira, propondo, ainda que em um horizonte utópico, uma nova cidade. 

No entanto, as práticas sociais continuariam a ser um elemento de captação dos 

desejos e das forças que promovem o poder do Estado e do mercado, sem necessariamente 

transformá-los em favor da vida e da liberdade. 

 

 

2.3. Significações do espaço religioso 

 
 
 

Seria o cúmulo da loucura pretender levar todos os homens 
a pensar de maneira uniforme no terreno da metafísica. Será 

muito mais fácil subjugar o universo inteiro pela força das 
armas do que dominar todos os espíritos de uma única 

cidade. 
 

VOLTAIRE108 
 

Este tópico acrescenta outros referenciais teóricos que discutem a participação 

política, sua dimensão cultural na cidade e seus desdobramentos organizacionais e 

psicossociais relativos à produção social do espaço religioso na cidade. 
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Inicia-se com uma discussão acerca das implicações das práticas religiosas na 

promoção de certo niilismo e alienação do fiel relativos à cidade e à religião, contribuindo 

para certa desintegração subjetiva, mesmo em face aos elementos de agregação presentes nas 

organizações religiosas, o que tem como paradoxo o fato de haver um crescimento e 

fortalecimento institucional, em detrimento do desenvolvimento das pessoas que compõem 

tais organizações. 

Em seguida, realiza-se uma aproximação teórica entre espaço religioso e linguagem 

simbólica, visando a apresentar alguns dos significados de uma geo-grafia (escrita sobre o 

espaço) a partir das práticas religiosas e suas implicações para a formação da cidade e dos 

cidadãos. 

E, desde que as religiões são sistemas de conhecimento, estas se aproximam, 

guardadas as devidas especificidades, às formas de produção de conhecimento científico, 

implicando em certa autoridade diante das formulações das representações coletivas da 

existência, visando a se afirmar como ‘verdades absolutas’. 

Nesse sentido, há determinadas formulações ideológicas que se fazem presentes na 

estruturação das experiências religiosas, favorecendo o uso destas na manutenção e afirmação 

de determinadas hegemonias no espaço da cidade. 

Sob a ótica do espaço, tornam-se patentes algumas das limitações da ‘verdade 

religiosa’ para a instituição de uma relativa liberdade do sujeito, sobretudo em termos das 

práticas de cidadania. 

Por fim, explicitam-se algumas das dimensões do inconsciente coletivo, de modo a 

indicar que as estruturações socioespaciais correspondem dialeticamente a determinadas 

formações psíquicas da sociedade, de modo que o espaço, além de ser expressão dessas 

inclinações inconscientes, também favoreceria a formação e a manutenção de tais 

subjetividades. 
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2.3.1. Espaço religioso, niilismo e alienação 

 

No contexto do espaço urbano, qual tem sido o papel da religião, o de promover ou de 

atenuar a segregação socioespacial nas cidades, em favor da dominação dos grupos 

hegemônicos sobre todo o corpo da sociedade? 

As práticas religiosas, ao assumirem uma dimensão espacial, favoreceriam a formação 

de sujeitos relativamente autônomos e criativos que possam fazer frente aos processos de 

construção de hegemonias que impliquem na pura dominação; ou promoveriam a construção 

de indivíduos alienados e massificados, que, por omissão crítica, endossam os projetos de 

poder de determinados grupos na cidade? 

Tem-se, como tese, que as práticas religiosas situam-se, por um lado, entre um ideal de 

diminuir esta segregação e, por outro, na promoção da mesma, com implicações para a 

construção ou não de certa autonomia do sujeito consciente de sua responsabilidade no 

exercício de uma relativa liberdade. 

Isso dependeria, a cada caso analisado, das dinâmicas de poder em questão, das 

temáticas envolvidas, das instituições religiosas a que se fizer referência, de elementos 

culturais envolvidos, das escalas de análise (cidade/organização/grupo/pessoal), de variações 

geográficas, do processo histórico, entre outras dimensões de análise que podem ser 

consideradas, inclusive sob uma perspectiva transdisciplinar, ou seja, que não esteja restrita às 

dimensões disciplinares da ciência, envolvendo contribuições de outras formas de 

percepção/construção da realidade, tais como as das artes, da filosofia e da religião, por 

exemplo. 

Conforme a composição de variáveis e de situações que possam caracterizar cada 

evento específico a ser analisado, e também dependendo dos instrumentos analíticos e 

dimensões da realidade a ser considerados, poderão ser verificadas até mesmo certas 

contradições e ambiguidades em termos das ‘qualidades’ do espaço religioso, que poderiam 

promover e/ou negar um exercício da cidadania ativa, necessária a uma relativa liberdade 

humana. 
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Um exemplo dessas ambiguidades e contradições, que se fazem presentes no espaço 

religioso, ocorre quando, em nível institucional, há um processo de integração da 

‘organização em si’, e, em outros níveis, ocorre um processo de desintegração do espaço 

urbano, das relações entre as pessoas e da pessoa para consigo mesma, concomitante à 

integração da organização; portanto, ocorrendo fortalecimento organizacional e fragilização 

da vida na cidade e das pessoas em relação umas às outras. 

Nesses casos, quando há uma integração institucional à custa das liberdades pessoais, 

parece ser um ‘caso clássico’, em termos associativos das grandes organizações religiosas em 

geral. 

Com isso, por mais que as expressões religiosas atuem no sentido de agregar grupos 

na organização, no contexto da cidade, acabariam por afirmar um espaço que, em sua 

essência, é segregado e fragmentado, e, desse modo, não ocorreria uma formação plena, nem 

da cidadania e nem do sujeito autônomo, por via das expressões religiosas, tomadas como 

parte dessa cidade. 

Desse modo, se tem que o fenômeno religioso seria um dos suportes para formas de 

controle psicossocial dos sujeitos, transformando-os em indivíduos submetidos a uma ordem 

espacial garantidora das hegemonias políticas e econômicas, que se afirmam através da 

cidade e da religião, à custa da cidadania ativa. 

Na modernidade brasileira, a religião visaria a legitimar não apenas os poderes 

religiosos, mas se acharia relacionada com toda uma estrutura de hierarquias e comandos, que 

faz das práticas religiosas algo muito mais ‘de humano’ de que uma ‘busca do divino’, 

transformando em ‘moral religiosa’ algumas de suas formas dominação. 

Tais ‘implicações morais’ tornariam a religião uma fonte de legitimidade para o poder 

entre os homens, e, por isso, Deus está morto, segundo NIETZSCHE. 

Não que a ordem divina não deveria ‘orientar’ uma ‘forma de governo na Terra’, uma 

‘legítima teocracia’ (um governo do divino que há em mim e há em ti), mas o fato, na acepção 

desse pensador alemão, é que Deus não se encontraria mais no centro do ‘governo entre os 

homens’, antes se tornou ausente, e, por isso, a prática religiosa teria se transformado em uma 

‘afirmativa moral’ com vistas ao exercício do poder terreno109. 
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Na época atual, ocorreria um ‘desenraizamento’ étnico, estético e ético diante do fato 

religioso, que o tornaria disponível a todos e a ninguém, conduzindo as grandes massas a 

viver uma vida sem profundidade de elaboração simbólica, fomentando a formação de 

‘manifestações culturais’ caracterizadas por estereotipias, e, entre estas, também, as de cunho 

religioso, marcadas, sobretudo, pelo código do consumo e do mercado, ocorrendo um 

‘domínio das subjetividades pelas técnicas’, particularmente dos meios de comunicação de 

massas, gerando um ‘sentimento coletivo de não participação no mundo’, levando as pessoas 

a um viver a vida como espectro/sombra110. 

Daí, falar-se de uma ‘crise da sacralidade’, que ‘distancia’ o ser humano da ‘condição 

humana’, e que deve ser tomada em consideração no processo psicoterapêutico, desde que, no 

resgate da sacralidade/humanidade, devem-se considerar três registros: o psíquico, o 

existencial e o ontológico-transcendental111. 

No registro psíquico, haveria uma busca do transcendente como o absoluto, 

traduzindo-se no estado de encantamento, um anseio pela potência de ser, com 

desdobramentos em termos de sentimentos de reverência diante do Outro (sentimento 

religioso) e de transformação profunda em seu self (sentimento de sagrado)112. 

No registro existencial, ocorreria uma reflexão diante da finitude humana, ativando 

um ‘desejo de ser’, campo fértil para a realização criativa de sentidos e significados, 

determinando uma ontologia pessoal de cada ser humano a respeito do fim e de seu fim, que, 

traduzindo semanticamente, comporia um idioma pessoal, linguagem originária de sonhos 

pessoais, componente de uma teleologia e também de uma teologia pessoais, integrantes de 

uma origem primeira (Arquê) e de um fim último (Telos), não em termos absolutos, mas 

relativos a cada pessoa e coletividade113. 

E, no registro transcendente, apresentar-se-ia uma abertura originária do ser diante do 

Outro, num anseio de transcendência caracterizado profundamente pela experiência de 

alteridade, que, em seu limite, abrir-se-ia totalmente para o desconhecido, num existir-devir, 

entre limites de significação e falta de sentido, apresentando o caráter paradoxal das 

experiências humanas, no qual, através da experiência do transcendente, o Outro pudesse 

viver através da pessoa, que atravessaria todo o seu ser, transformando o seu pensar, a sua 

sensibilidade e o seu querer, abrindo-se para uma profunda experiência filosófica, poética e 

mística114. 
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Percebe-se, pois, uma tarefa às práticas religiosas: um resgate da 

humanidade/sacralidade a partir desses três registros, desde que as religiões tenham um 

interesse legítimo em contribuir para a expansão dos horizontes da experiência humana, no 

sentido de conduzi-las a um nível mais profundo de significação e de autonomia115. 

Há uma dupla relação das religiões com o processo histórico de produção do espaço e 

dos sujeitos, primeiro em um sentido da reprodução da ordem social vigente, e, em outro, em 

anunciar as novas formas em curso nas sociedades em que se inserem tais processos 

socioespaciais e religiosos, o que não implica, nesse segundo caso, em nova ordem 

sociopolítica necessariamente libertária que promova a formação plena do sujeito116. 

A clássica formulação de Marx refere-se à dupla função das expressões religiosas no 

que diz respeito às estruturas sociais e à dinâmica histórica, a de alienação e a de criação de 

novos horizontes existenciais. 

Mas, na atualidade, as religiões tenderiam a um papel de contribuir a uma hegemonia 

das relações de mercado, em si alienantes, trazendo para o próprio seio das práticas religiosas 

os referenciais mercadológicos, com todas as implicações disso para a transformação dos fiéis 

em consumidores religiosos, de uma religiosidade que ajudam a construir, mas que os torna 

alienados da fé que constroem. A fé que edificam não os edifica, impondo-se como realidade 

para o fiel alienado de sua fé117. 

Haveria, nas atuais formas de composição urbana, um balanço entre a ação alienante e 

certa eficácia coletiva no tratamento das contradições urbanas pela via religiosa, mas que 

tenderiam a um desequilíbrio rumo à alienação, desde que as práticas religiosas se apresentam 

em conformidade com a lógica de produção de mercadorias e com uma lógica de produção do 

espaço que privilegia o fenômeno de segregação socioespacial e a crise dos espaços públicos, 

formas de controle sobre as massas na cidade118. 

A figura de ideal humano, suporte para formas de expressão coletivas libertárias, com 

incentivo à expressão criativa, corresponderia à noção de sujeito119, mas, como se tem 

assinalado, esse projeto tem fracassado sistematicamente, ao menos quando dos processos de 

constituição do espaço urbano e também dos espaços religiosos que se circunscrevem na 

cidade, fazendo desses espaços formas de construção e de formação de indivíduos niilistas 

cujo deus se encontra morto e cuja cidade, desse deus, é agora necrópole. 
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Há, portanto, uma relação entre as formas da cultura e as formas em que se dão as 

expressões religiosas, que, no caso da modernidade, têm se apresentado como reduzidas à 

lógica da produção das mercadorias, instituindo um mercado de bens religiosos que terminam 

por alienar os fiéis em suas práticas religiosas, reduzindo-os a indivíduos massificados120. 

De certo modo, a religião está inscrita no espaço, mas também dá certo sentido a este. 

E, na medida em que o ser humano se envolve com a construção da religião e do espaço, 

empreende a construção de si próprio, que pode seguir duas linhas básicas, a da promoção de 

um esclarecimento e de certa autonomia diante da religião e do espaço construído, tratando-se 

da constituição de sujeitos; ou, de outro modo, ocorreria uma alienação e massificação, típicas 

da constituição do indivíduo121. 

Quando se tem a consciência de que tanto as práticas religiosas, quanto os espaços 

promovidos a partir de tais fenômenos são produtos da atividade humana, pode-se lançar uma 

nova compreensão dos termos envolvidos, religião e espaço, no que estes elementos podem 

levar à formação do sujeito ou à alienação do indivíduo. 

E, desde que as práticas religiosas promoveriam a existência de um determinado 

espaço, que por sua vez fomentaria o desenvolvimento do urbano, tem-se que as práticas 

religiosas, ao se tornarem espaço, tendem a promover a hegemonia de alguns grupos sobre a 

imensa maioria massificada na cidade. 

Ainda que o discurso da religião seja o da igualdade, da comunhão, sua inscrição e 

escrita no espaço (sua geo-grafia) afirmaria o oposto na prática dos fiéis, firmando 

desigualdades, segregação através dos espaços que constrói relativamente às demais 

organizações religiosas e à própria cidade como um todo. 

Ou seja, não se poderia admitir de antemão, como hipótese, que as práticas religiosas 

são, por si mesmas, agregadoras, construtivas, e que se possa propor a partir delas mesmas um 

projeto de espaço libertário para a metrópole. 

Pelo contrário, a regra seria justamente o oposto, de que as práticas religiosas, no 

espaço urbano, tenderiam a reproduzir em suas espacializações os processos de segregação 

socioespacial e de crise dos espaços públicos que caracterizam a cidade como um todo. 



 Cap.2 – Religião, espaço e cidadania  

 

 

110 

Isso porque a religião institucionalizada, através de organizações religiosas, encontrar-

se-ia comprometida com determinada hegemonia nas sociedades contemporâneas, quiçá em 

todas as suas formas de expressão nas cidades ao longo da história122. 

As práticas religiosas tenderiam a afirmar e a reafirmar as formas de espacialidade que 

a cidade promove, dificilmente contestando as espacialidades perversas que o espaço urbano 

possui com a intenção de garantir determinadas formas de hegemonia. 

Nesse sentido, a partir dessa realidade socioespacial, tem-se como difícil tarefa a de se 

constituir sujeitos relativamente autônomos a partir das práticas religiosas, as quais deveriam 

abrir-se ao diálogo acerca das possibilidades e limites de sua fé, e da metrópole, para uma 

possível formação libertária dos sujeitos na contemporaneidade. 

As religiões, e as organizações que as representam, poderiam encampar esse tipo de 

projeto? 

Talvez. Desde que fé e cidade superem certas ambiguidades e contradições, pois 

aquilo que aparentemente une as pessoas umas às outras, fisicamente e simbolicamente, 

também as torna estranhas umas às outras. 

Daí se preferir, nesse sentido, um referencial transdisciplinar para poder se pensar que 

um ‘evento A’ relativo ao espaço religioso (unir/ligar/religar), e outro concomitante ‘evento 

não-A’ (desunir/desligar/segregar) relativo ao mesmo espaço sejam possíveis atuando ao 

mesmo tempo e no mesmo espaço, conforme se dê a observação do fenômeno. 

Aquilo que se tornaria impossível de se perceber e de se conciliar de antemão, a partir 

uma abordagem da ‘lógica clássica’, tornar-se-ia possível de se considerar e pensar, a partir de 

uma ‘lógica não-linear’, na qual ‘A’ e ‘não-A’ podem ser processos concomitantes, como se 

aponta, nesta tese, para o espaço religioso, atuando no sentido de integrar (‘A’) no nível 

institucional/organizacional da religião, mas desintegrando (‘não-A’) no nível 

psíquico/subjetivo das pessoas. 

A grande cidade não é apenas suporte para as expressões religiosas, mas, 

dialeticamente, fundamento da construção dessa fé, revelando algumas das possibilidades ou 

não de constituição de sujeitos autônomos, que edificam e são edificados pela fé e pela cidade 

que coletivamente constroem, e sendo, concomitantemente, ‘construídos pelas mesmas’123. 
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Deve-se, portanto, afastar-se de uma interpretação baseada na lógica espacial ‘religião 

na cidade’, pois as expressões religiosas, na medida em que se espacializam, são parte do 

próprio espaço que criam. 

Evidentemente, isso ocorreria de modo relacional a outras espacialidades, e sempre 

com um caráter polifônico e polissêmico, pois o espaço religioso é parte do espaço como um 

todo, e também contribuiria para a existência desse todo, de modo que o espaço religioso é 

cidade também. 

E, em particular, quando se analisa a religião que compõe um determinado espaço, o 

da cidade, por exemplo, deve ser em referência a um espaço mais amplo e abrangente (da 

cidade), que deve contextualizar um espaço mais restrito e particular (do religioso). 

Deve-se perguntar, nesse sentido, em que consiste esse espaço religioso relativamente 

à cidade como um todo, uma vez que não há ‘religião na cidade’, pois a religião, sobretudo 

quando se torna espaço, é parte da cidade, quase permitindo dizer que religião é 

(espacialmente) cidade124. 

Assim, se é necessário transformar a cidade, então é preciso transformar a própria 

religião para tal, superando parte das contradições e ambiguidades que se estabelecem entre 

ambas, e que apontam para alienação e niilismo por parte da pessoa religiosa em particular, e 

de todo citadino em geral. 

Desse modo, o ser humano, ao modelar as instituições que o estruturam, poderia 

garantir uma construção de sua própria autonomia e liberdade, tanto relativamente à criação 

do espaço urbano, quanto do espaço religioso, e, por consequência, de si próprio. 

 

2.3.2. Espaço religioso e linguagem simbólica 

 

As expressões religiosas têm seus veículos de comunicação na simbologia, na 

linguagem, na literatura, na arte, em rituais variados, em corpos doutrinários, em modelos de 

vida. Todos esses elementos se relacionam a determinadas experiências do transcendente que 

se traduzem no mundo material, dando uma forma espacial ao fenômeno religioso125. 
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Ainda que as experiências religiosas possam fazer referência a um imaginário 

transcendente e/ou imanente em termos das práticas individuais, grupais e/ou institucionais, 

estas se espacializam de modo muito concreto e esse processo de espacialização se dá a partir 

de uma segregação espacial e social que institui um espaço do sagrado/religioso em oposição 

a um espaço profano/cotidiano, separando não apenas a prática religiosa face ao mundo, mas 

igualmente seus fiéis daqueles outros que estão no mundo. 

Ninguém está fora do espaço, e, mais especificamente, ninguém está ausente de uma 

luta pelo espaço, que não implica apenas em guerra tal como esta é concebida, mas envolve, 

também, toda uma série de representações, ideias, formas e imagens126. 

Desse modo, pode-se compreender o espaço religioso como um espaço de edificação 

de um poder divino, mas também daqueles que cultuam essa divindade, de modo que a 

criação de deuses e de fiéis são processos correlatos e que se valem dos espaços materiais e 

simbólicos para se efetivarem127. 

O espaço das práticas religiosas é, portanto, um espaço segregado do espaço da ordem 

cotidiana da cidade, ainda que se insira nesse mesmo espaço profano. 

Para uma analogia relativa à estrutura narrativa do gênero literário128, pode-se afirmar 

que o espaço religioso se reveste de certas propriedades que o fazem porta-voz de uma 

determinada autoridade, não diretamente ligada a um sistema de gestão ou poder político, mas 

validada como ato normativo e soberano. 

Primeiro, essa forma de autoridade do espaço religioso é obtida no curso de sua 

própria narrativa, sua geo-grafia, sua ‘escrita sobre a terra’ naquilo que quer dizer, uma vez 

que é um ato eminentemente social, carregado da autoridade da sociedade e da história, que se 

encontra representada na autoridade de um autor, que, no caso do espaço religioso, 

corresponde a uma divindade e seus fiéis; e às práticas que ‘edificam’ e que os diferenciam. 

Em segundo lugar, o espaço religioso também repousa na autoridade de um intérprete 

autorizado, no caso os oficiantes religiosos, o que se traduz em um discurso de poder ‘desse 

espaço’, de todos que o validam, e que ‘fala à proximidade’ das referências existenciais dos 

fiéis. 
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E, por fim, há uma autoridade do espaço religioso que é vetorizada pela vida 

comunitária, cujos guardiões são o núcleo familiar e a comunidade local129. 

Há, nesse movimento de constituição de espaços, uma formação de territórios que, no 

limite último, tem a própria Terra como referente central de uma gama de territorialidades que 

representam as forças terrestres130. 

Na medida em que se espacializam, as expressões religiosas se tornam territórios, mas, 

ao fazer desse modo, instituem processos de diferenciação, ainda que indiretos, inclusive no 

interior desse mesmo território religioso. 

Isso também se reflete nos componentes humanos que formam os espaços religiosos, 

instituindo uma centralidade que une os fiéis e um concomitante e correlato processo de 

diferenciação entre eles, que também permite uma infraorganização interna às organizações 

religiosas, através de diferenciações entre os componentes humanos de um dado território 

religioso131, que é ‘habitado’ por grupos de pessoas e seus desejos e interesses. 

Os símbolos, como parte constituinte dos mitos e dos ritos, enraízam-se na realidade 

da experiência humana cotidiana, fornecendo também uma leitura do mundo, de modo a 

‘instituir uma realidade’. 

E, desde que se formam territórios, toda atividade simbólica passa a ser contraditória, 

pois se, por um lado, permite agregar, por outro, favorece processos de segregação e de 

diferenciação, de modo que, no tocante ao fenômeno religioso, faz com que este, ao tomar 

forma espacial, promova uma relativa unificação entre as pessoas, mas, no mesmo momento, 

faculte sua diferenciação no seio dessa coletividade132, de modo contraditório e ambíguo. 

Portanto, internamente, o espaço religioso também possibilita às pessoas que se 

diferenciem umas das outras, isso na medida em que estas possam elaborar os processos 

simbólicos em que se encontram envoltas, caso contrário a diferenciação interna às práticas 

religiosas promoveria uma massificação do objeto de fé e das pessoas aí envolvidas, 

desdobrando-se em alienação e, no limite, em niilismo, entendido como ‘adoração de algo 

sem significado’, vazio por definição133. 

Na modernidade, esse ‘esvaziamento do símbolo’ revelar-se-ia, por exemplo, nas 

estruturas míticas retomadas como drama, na diversão secular; e como espetáculo, no teatro. 
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Também reaparece no cinema e na literatura, na forma de heróis e de suas batalhas, e mesmo 

nas estruturas políticas, em que o revolucionário assume as façanhas do herói. Surge, ainda, 

no mito do Estado, além do mito do progresso e das promessas da sociedade de consumo, de 

realização do paraíso terreno, no aqui e agora. 

De igual modo, as estruturas míticas se fazem presentes nas ‘saídas do tempo comum’, 

sobretudo nos espetáculos esportivos, em festas de êxtase. como os shows musicais, nos usos 

de drogas. Por outro lado, a anamnese psicanalítica retoma, à sua maneira, as estruturas 

míticas do ‘ser humano’134. 

Ao se tornarem midiáticas, muitas ‘organizações religiosas’ pretendem ‘captar’ parte 

das forças simbólicas das sociedades modernas e ‘transformá-las em religião’. 

Em todos esses campos da modernidade, fazem-se presentes estruturas mitológicas, 

sobretudo nas expressões religiosas, atestando-se, portanto, as influências recíprocas entre 

símbolo e realidade social. 

E isso se dá, sobretudo, através do ‘arcabouço ritual’ relativo a cada experiência 

religiosa, na medida em que é uma forma específica de espacialização das práticas de cada 

religião bastante específica a cada uma delas135. 

Os ritos demonstram sua qualidade social através de sua conexão com o tempo e o 

espaço, estabelecendo ‘cortes’  dentro do tempo profano e homogêneo, regenerando a 

comunidade através de um tempo hierofânico de renovação de todas as coisas136. 

Desde que os símbolos, mitos e ritos se inscrevem radicalmente na realidade mais 

imediata, e, de certo modo, produzem-na dialeticamente, pode-se antever que tais elementos 

estão fundamentalmente implicados nos processos de reprodução social, e, por vezes, 

envolvidos com as transformações das relações sociais, em amplo sentido de seus 

significados. 

Portanto, os elementos que compõem a linguagem religiosa se ‘inserem na realidade’ 

de um dado espaço, tendendo a colaborar na reprodução do mesmo, e, por vezes, em sua 

transformação. 
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Em se tratando do espaço urbano, o fenômeno religioso tenderia a reafirmá-lo com 

todas as suas características, sobretudo aquelas alienantes, que estão associadas à 

fragmentação da cidade, aos processos de segregação socioespacial e à crise dos espaços 

públicos. 

Percebe-se, portanto, que as expressões religiosas remetem a uma experiência e a uma 

construção do espaço religioso que segrega espaços e pessoas, contribuindo, desse modo, para 

a edificação de uma determinada realidade religiosa, espacial e das pessoas, aproximando-as, 

mas, igualmente, diferenciando-as. 

Esse processo de segregação típico ao fenômeno religioso como espaço nada garante, 

de antemão, que as pessoas envolvidas venham a se situar como sujeitos autônomos ou 

indivíduos massificados ante aos espaços e práticas religiosas que (as) constroem. 

Nesse sentido, as expressões religiosas atuariam e continuariam atuando de modo 

ativo em um dos axiomas do espaço urbano que é a segregação socioespacial, com vistas ao 

domínio e ao controle das massas urbanas. 

A atualidade dessa visão se dá nos esforços contemporâneos verificados na construção 

de grandes cidades, que reduzem a pessoa a uma coisa, apontando para uma 

instrumentalização dos papéis desempenhados pelas expressões religiosas nesses processos, 

particularmente, na ‘edificação’ de uma arquitetura monumental, de grandes templos que 

reúnem uma massa de fiéis, que se massificam por sua fé. 

Em uma ‘fé alienada’, toda aplicação de ‘conhecimento’ poderá se revelar em mais 

alienação, como se pretende discutir, em parte, a seguir. 

 

2.3.3. Religião, ciência e representações coletivas 

 

Na medida em que a cidade é um espaço de controle e de domínio de poderes 

hegemônicos, e desde que as expressões religiosas afirmam, e se afirmam através desse 

espaço, colocam-se duas questões: que se pode esperar das pessoas que estão imersas nesses 

processos religiosos, senão que se constituam como indivíduos controlados e consumidores de 
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uma religiosidade expropriada em sua elaboração? As pessoas envolvidas em tais processos 

participariam como coadjuvantes, ou como sujeitos autônomos e conscientes em suas 

expressões religiosas, como cidadãos plenos em relação à cidade e à religião que constroem? 

Religião é uma temática tratada desde perspectivas milenares na história da 

humanidade, incluindo os próprios fenômenos religiosos como fonte de saberes acerca do 

comportamento humano137, e, nesse quadro amplo da historicidade do tema, uma abordagem 

científica do fenômeno religioso é algo recente nas práticas sociais e culturais. 

Uma abordagem científica da religião na atualidade dar-se-ia em função de uma crítica 

a partir da ciência, reconhecendo as limitações do saber científico na capacidade de apreensão 

da realidade em geral, e dos fenômenos religiosos em particular, de modo que uma ‘visão 

científica do fato religioso’ tende a ser sempre parcial. 

Os fenômenos religiosos possuem uma dimensão histórica, social, política e cultural, 

com desdobramentos também nas construções científicas, o que, em um determinado aspecto, 

corresponde a um ‘isolamento’ epistemológico e metodológico de saberes especializados, 

caracterizados por uma percepção de difícil integração em sua totalidade. 

Ao se considerar as ciências e as religiões como sistemas de conhecimento, e 

tomando-se suas dimensões antropológicas e históricas, percebe-se que tais sistemas de 

conhecimento são socialmente construídos e historicamente determinados, e, portanto, são 

partes das inúmeras formas pelas quais as sociedades humanas compreenderam sua 

existência.  

Dessa perspectiva, torna-se possível uma reflexão crítica tanto das ciências, quanto das 

religiões, como também dos grupos que exercem tais atividades, e dos demais grupos 

envolvidos nesses afazeres humanos, mas cada qual com seus próprios sistemas de 

conhecimento correspondente. 

Cada sistema de conhecimento corresponde a certo arranjo de poderes, isso tanto nas 

ciências, quanto nas religiões, com seus respectivos desdobramentos na vida social138. 

O fenômeno religioso apontaria para uma dimensão transversal da experiência 

humana, afetando toda a extensão da realidade social, cultural e psicológica, sendo que um 

dos traços distintivos das sociedades modernas ocidentais é que essa dimensão religiosa 



 Cap.2 – Religião, espaço e cidadania  

 

 

117 

tendeu a se cristalizar, a partir de longo processo histórico, em ‘instituições religiosas’ 

específicas, diferenciadas, nitidamente separadas das instituições políticas, familiares, sociais, 

culturais, entre outras139. 

A modernidade se construiu nos escombros de uma religião despedaçada, sendo, por 

isso, ironicamente, fortemente influenciada por uma visão religiosa do mundo, tendo 

transposto, para um mundo laico, algumas das antigas utopias religiosas da crença em mundo 

melhor, só que, pragmaticamente, no aqui e agora, realimentando aspirações que antes eram 

eminentemente religiosas, na construção de alguns dos ideais da modernidade140. 

Nesse sentido, o próprio conceito de ‘religião’, que é histórico, transformou-se com o 

advento da ‘modernidade’141, e desde que são produtos de processos sociais bem definidos, a 

relação entre esses conceitos também possui uma determinação coletiva142, a partir dessa 

perspectiva histórica e cultural143. 

Também existem implicações políticas entre essas formulações conceituais, seja da 

‘ciência’ ou da ‘religião’, pois são também formulações de mundo, e, mesmo que sejam 

fantasia ou tenham um caráter transitório, colaboram na estruturação de um imaginário social, 

a partir do qual as pessoas orientam sua existência144. 

Uma ‘hermenêutica política’ deveria pensar a própria figura social e individual, tanto 

daquele que faz ‘ciência’, quanto do que faz ‘religião’, sobretudo suas motivações em relação 

ao poder em suas várias facetas145. 

Uma reflexão acerca da vida religiosa, a partir de um referencial científico, 

corresponderia, portanto, sempre a um determinado arranjo de poderes entre os grupos 

representantes tanto das ciências, quanto das religiões, o que poderá trazer transformações ou 

reproduzir os arranjos já estabelecidos entre as práticas religiosas e uma constituição de 

hegemonias em outros campos de poder, como se pretende discutir a seguir. 
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2.3.4. Polarizações ideológicas e implicações para as religiões 

 

Algumas das contradições não resolvidas entre pobres e ricos, em escala planetária, 

ainda presentes no século XXI, como marca de um tipo de formação social no Ocidente desde 

o século XIX, tendem a formatar a vida cotidiana e as ações em campos de hegemonia como 

o Estado e o mercado, o que não deixaria de afetar as práticas religiosas em todo o mundo146. 

Essas contradições demonstram, na atualidade, a ausência de um projeto coletivo, em 

nossas sociedades, para uma superação das desigualdades extremas, apontando para o 

esgotamento das alternativas hegemônicas que venham a se abrir criativamente para novas 

projeções futuras e deixando caminho para comportamentos ideológicos como as ‘ilusões da 

dissidência’147. 

Estas se manifestam, sobretudo, nas juventudes urbanas, expressando-se numa atitude 

e pensamento que apresenta uma opinião de que todas as instituições humanas são fonte de 

poder e repressão. 

Tais movimentos juvenis, para a sociedade como um todo, apenas são percebidos 

como anticultura, sendo muitas vezes facilmente apreendidos pela indústria cultural e 

neutralizados em favor do Estado e capital. 

Por outro lado, surgem outras manifestações ideológicas, como as ‘tentações da 

ordem’, de cunho essencialmente reativo, alimentando-se do medo e do ódio, e que parecem 

afetar manifestadamente as classes médias, a partir de um sentimento de insegurança de 

perder seus privilégios, em termos econômicos, para as classes mais baixas, alimentando uma 

obsessão pela segurança e um apetite por toda forma de privilégio. 

Essas ‘tentações da ordem’ trazem desdobramentos para as práticas religiosas, face à 

expressão política desse medo, que é uma afirmação da lei e da ordem como prática moral, 

que se dá, em particular, nas manifestações religiosas do cristianismo, sobretudo a partir de 

posturas fundamentalistas e que visam a certa hegemonia e alinhamento com os poderes 

políticos e do mercado148. 
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Um perigo para o desenvolvimento humano e social que essa polarização radical pode 

acarretar é a formatação de ‘seres humanos unidimensionais’, fechados a transformações, e 

violentos na reafirmação de seu modo de ver o mundo e as pessoas. 

Isso alimentaria, na vida social, um círculo vicioso de dissidência e de repressão, com 

um esgotamento da democracia representativa, esquecida como processo e imposta como 

condição, a partir de uma forma hegemônica e conservadora de exercício de poder, que pouco 

se importa com os procedimentos processuais da política democrática, o que traz implicações 

nas formas como se dá a organização e a gestão das instituições em geral, tendendo a modelos 

organizacionais autoritários em geral, mesmo nas instituições religiosas, em particular. 

Duas ideologias básicas se contraporiam entre tantas, uma da ‘conciliação a todo 

preço’; e outra, do ‘conflito a todo preço’, a partir das posturas descritas anteriormente149. 

A primeira tende a se propagar no meio cristão na forma da paz a todo preço ou da 

ideologia do diálogo, levando a negar a fecundidade de todo conflito, o que se torna 

incompatível com o caráter das situações conflituosas na sociedade contemporânea. 

A segunda, embora originária de fora do universo cristão, tende a induzir a práticas de 

um esquerdismo cristão típicas dos comportamentos dissidentes, que podem ser indiferentes à 

penúria que atravessam as sociedades industriais desde o século XIX, fechando-se face às 

estruturas lentas de negociação, e vindo a requerer atitudes mágicas e imediatistas por meio da 

imposição do conflito e do bloqueio à sua resolução, incluindo em suas estratégias atitudes de 

provocação, marginalização, teatralização e não-comunicação, podendo-se chegar ao cúmulo 

do não reconhecimento do adversário. 

Tais estratégias acabam atuando mais em proveito da manutenção de um poder 

hegemônico e em detrimento das liberdades públicas, ‘teatralizando a política’ e reduzindo a 

eficácia simbólica dos atos de contestação, e, consequentemente, a capacidade de ação sobre 

outras formas de construção do processo social150. 

Uma ‘nova estratégia do conflito’ face às ideologias deveria ser: 

1. Empírica em relação à realidade imediata, e às estratégias de ocultação 

e reforço dessa mesma realidade imediata por meio de estratégias ideológicas; 
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2. Teórica, acerca da função social do conflito nas relações entre liberdade 

e atitudes repressivas;  

3. Prática, de modo que se reconheça a realidade (empírica) e se balize 

por uma reflexão (teórica), objetivando a transformação das configurações sociais, 

livrando-as dos ciclos ideológicos que as paralisam151.  

Desse modo, somente uma ‘liberdade portadora de sentido’ poderá justificar uma 

entrada no universo das instituições, sem que se esteja à mercê de uma arbitrariedade 

intransigente e devastadora de um poder excludente, manipulador e autoritário152. 

Poder-se-ia, então, passar a outros critérios de gestão organizacional das instituições 

em geral, pelos quais estas viriam a ser lócus de realização e de desabrochar de outra 

liberdade, isenta das hierarquizações que se estabelecessem em função da manutenção de 

hegemonias de uns grupos sobre os outros, sobretudo pela imposição do medo e da violência 

sistêmica. 

Esses outros critérios de gestão organizacional que buscassem a construção da 

liberdade seriam desejáveis e necessários às instituições religiosas, o que implicaria em sua 

completa reforma, desde que padecem de um mal que aflige a sociedade como um todo, de se 

estruturar a partir de um poder que gera contradições e ambiguidades profundas entre os que 

possuem muito e aqueles que pouco ou quase nada possuem153. 

As práticas religiosas tomam determinadas dimensões materiais e simbólicas na 

cidade, que têm como um de seus fundamentos a organização de um espaço urbano destinado 

ao controle e ao domínio de grupos hegemônicos sobre as massas, e, na medida em que o fiel 

‘edifica sua fé’ em edifícios, e, por conseguinte, em parte da cidade, poderia promover um 

duplo movimento, de sujeito dessa construção, a indivíduo massificado relativamente a sua fé 

e a cidade. 

Essa é uma contradição e ambiguidade fundamental relativamente ao universo das 

religiões, e que ainda aguarda uma solução, caso se deseje ‘libertar’ as organizações religiosas 

de se expressarem em ‘espaços autoritários’. 
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2.3.5. Limites da verdade religiosa 

 

O fenômeno religioso deve ser percebido em sua totalidade, diferentemente de quando 

abordado na perspectiva de outras especialidades, que fazem das religiões referências aos 

esquemas mais gerais de suas respectivas disciplinas acadêmicas. As religiões são sistemas 

concretos, existem ou existiram na realidade concreta da vida dos grupos humanos; e, a partir 

dessa perspectiva, as religiões podem ser apreendidas em quatro direções154: 

a. Na vida em comunidade de pessoas se relacionando conforme 

um dado código religioso, agindo em conformidade ou ferindo o mesmo, 

porém sempre mobilizadas, na vida cotidiana, por esse código; 

b. Como sistema de atos, cristalizados, sobretudo nos rituais e 

cerimônias partilhados por uma dada comunidade; 

c. Como conjunto de doutrinas expresso nos gestuais, vestuário, 

arte, literatura, culinária, entre outros meios de se expressar o simbolismo da 

linguagem mitológica de uma dada comunidade; 

d. E, como sedimentação de experiências religiosas, pessoais e 

coletivas, que podem ser reinterpretadas nas obras de arte, nos mitos, ritos e, 

evidentemente, nos testemunhos vivos. 

É importante firmar que cada uma dessas dimensões acima discriminadas aponta para 

processos específicos de espacialização, que vão da cidade à morada, à mobília, ao livro, à 

moda, aos gestos, aos pensamentos e palavras. 

As linguagens religiosas, desde suas origens mais profundas no ser humano, 

extravasam a ‘gramática’ e transbordam nos atos sociais, traduzindo-se em ritos, gestos, 

cerimônias que transcendem a ordem estabelecida do cotidiano, ao mesmo tempo em que 

fincam raízes profundas na dimensão imediata do vivido. 

Chega-se até um limite e um impasse, diante dos quais é questionada a validade e as 

possibilidades de se conhecer o ser humano a partir daquilo que este produz, e, entre essas 

produções, as religiões e as linguagens em que estas se firmam e se fundamentam, de modo 
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que se deve constituir uma cultura epistemológica155 relativa a uma reflexão crítica, sobretudo 

nos domínios das variáveis de pesquisa desta tese, a religião, o espaço e a cidadania. 

NIETZSCHE propõe a realização de uma ‘gaia ciência’, uma forma de produção de 

saber que ‘saiba rir de si mesma’, não se levar a sério, pois que limitada, sendo capaz de uma 

autocrítica que lhe permita admitir que ainda haja ‘um tempo bom para os espíritos livres’, 

para aqueles que se fazem tal ciência mais cônscia de si mesma, e menos alienadora de 

mentes e corações156. 

Para o filósofo, a Igreja, entendida como corpo organizacional, nesse caso, poderia 

representar um espaço que conduza as pessoas a processos reflexivos, ainda que se pese toda 

a ilusão que isso também possa implicar, e desde que tal ilusão sirva antes para aproximar a 

pessoa de si mesma, de seus pensamentos e de uma visão crítica do conhecimento, e não, ao 

contrário, vindo a ser meio de alienação e de massificação pura e simplesmente. 

A sutileza do filósofo, nesse sentido, dá-se por uma inversão do significado usual de 

‘ilusão’, por meio de sua afirmação radical, pois toda ‘verdade é instituída’, e daí seu caráter 

sempre duvidoso, sendo, portanto, antes uma ‘afirmação moral’, ainda que com pretensões de 

cientificidade, pois que na vida não há verdade, só ilusão: a vida não é moral157. 

Desse modo, abre-se um leque de possibilidades para um diálogo crítico entre saberes 

instituídos, nas ciências e fora delas, acerca da religião como objeto de pesquisa e de reflexão, 

e não de dogma, moral, ou outras verdades. 

É necessário um ‘espírito livre’ para se reconhecer os limites de se compreender a 

vida, percebendo que todo saber é um ‘recorte da realidade’, e que, no limite, esta mesma só 

se dá a conhecer humanamente como linguagem e representação. 

Nesse sentido, o campo do fazer científico acerca do ser humano, tomado como objeto 

de sua própria ciência, colocar-se-ia claramente no nível da linguagem, naquilo que, ao se 

tomar uma forma de conhecimento, também se torna visão de mundo. 

Um grande erro é não perceber essa fundamental diferença entre um jogo de 

representações do mundo e seu conhecimento humano sempre limitado. 
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Isso é particularmente importante para todo fazer científico que pretende abordar os 

fenômenos religiosos a partir de sua linguagem espacial, mais especificamente a partir de sua 

‘grafia enquanto espaço’, sua geo-grafia, naquilo que se insere numa geografia mais ampla 

do espaço da cidade e de sua região. 

Todas essas linguagens afetam os seres humanos no sentido de sua ‘edificação a partir 

dos espaços que edificam’, seja da religião e da cidade, podendo ou não promover uma 

relativa liberdade e autonomia às pessoas, no sentido de permitir-lhes ser sujeitos de si 

mesmas. 

Diante das diversas possibilidades de representação das práticas religiosas, assim 

como dos significados de sua espacialização, percebe-se que há um ‘jogo de linguagens’ que 

formam e transformam os seres humanos na medida em que se envolvem nessas atividades. 

Desde que o mundo e os seres são acessíveis à percepção e conhecimento humanos 

através de representações, e não de verdades estabelecidas, há em todo descortinar da 

realidade um ato que deve estar além do bem e do mal, além da moral, desde que se vise a um 

mínimo de honestidade diante do saber158. 

Os conceitos são ficções das quais se esquecem ser ficções, e, a partir daí, passam a ter 

um falso estatuto de verdade, embora sejam importantes meios para se pensar o mundo e os 

seres; não são nada, além disso, ainda que possa fundamentar ações e outras representações 

humanas. 

O que o pensamento de NIETZSCHE busca é uma crítica da linguagem, como se esta 

fosse capaz de estabelecer “a verdade”. Nesse sentido, a crítica de NIETZSCHE à linguagem 

se dá sob o fundamento de que esta quer fixar a experiência mutável da realidade, criando 

realidades que só existem na língua, sendo que o principal problema apontado por essa crítica 

é o esquecer-se de que os conceitos da gramática são convenções e não a realidade. E, partir 

daí, passa a ser uma negação do mundo, niilismo presente na gramática, que é aprofundada 

com a modernidade. 

Espaços são conceitos, ao menos arquitetonicamente, e a religião, sob este aspecto, 

também é um conceito, portanto elemento comunicativo de uma ficção que se faz espaço 

pleiteando tornar-se determinada realidade, porém, sempre arbitrária, a do espaço religioso. 
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Essa relação entre os seres humanos e a linguagem, quando se dirige para além de uma 

‘nomeação das coisas’ em direção a uma ‘verdade das coisas’, tornar-se-ia, para 

NIETZSCHE, uma forma de ‘negação da vida em favor de uma ficção tirânica’ estabelecida 

através da linguagem. Isso pelo fato de se querer ‘fixar a vida na gramática’, vida que é 

mudança e transformação constantes. Dessa forma, na ficção das palavras, se quer fazer uma 

duração e verdade de algo que é fugidio e irracional, ou seja, a própria vida. 

Sem prestar atenção à linguagem e às categorias que foram criadas para dar suporte a 

ela, tanto em termos gramaticais, quanto em termos morais (significação das palavras), em 

NIETZSCHE, fica a impossibilidade primeira de toda reflexão e conhecimento ‘isentos’, seja 

nas ciências, nas religiões, na política, em suma, na cultura. 

Assim, a língua vai se constituindo através da condensação e fixação de significados 

que são aleatórios em sua origem, mas que vão se estabelecendo como ‘verdades e como 

realidades do mundo’, sem o ser. 

Nesse sentido, a genealogia proposta por NIETZSCHE se dirige a uma crítica da 

linguagem, reconhecendo sua importância, mas a limitando em sua função, que é a de nomear 

as coisas e não a de estabelecer ‘uma verdade’ sobre as mesmas, e, a partir daí, estabelecer 

uma hierarquia entre as coisas e as pessoas, e entre as pessoas relativamente umas às outras. 

Esse empreendimento genealógico somente se dá a partir de uma ‘transvaloração de 

todos os valores’ da língua, reinventando-os, ou mesmo inventando novas linguagens, e, com 

isso, reinventando o mundo e os seres. 

NIETZSCHE procura desvendar uma genealogia da linguagem visando a compreender 

em que medida os valores que se cristalizam nela servem à vida ou a negam. 

E, no caso da pesquisa relativa à tese que se está a defender, desde que o espaço, e 

também espaço religioso, é linguagem, uma genealogia se faria necessária para desvendar 

uma tirania do espaço como ‘um conceito fixo’, que se quer fazer ‘uma verdade eterna’, 

sobretudo em se tratando de religiões. 

Tem-se, desse modo, uma complexa relação entre o ser humano e uma forma de 

linguagem que descaracterizaria o mundo, na medida em que se quer fazer linguagem de ‘uma 



 Cap.2 – Religião, espaço e cidadania  

 

 

125 

verdade’, sendo que é apenas uma representação, uma ficção com a duração do efêmero e 

fugidio que é a vida. 

Quando se pretende ‘fixar a vida na linguagem’, dar-se-ia, a partir daí, uma negação 

da vida, pois esta, antes, seria como uma composição de forças, que se conflitam entre si na 

produção de mais vida, sem qualquer julgamento moral, sem essência, puro e eterno retorno 

do mesmo puro e eterno devir. 

Parece ser assim com o espaço e com a religião, se tomados como linguagens, sendo 

que a negação da vida por essas realidades se daria quando ambas, cada uma a seu modo, quer 

se ‘fixar em verdade’. 

E, quanto às pessoas, o que interessa, nesse sentido, a esta pesquisa, é se elas ‘falam 

essas linguagens’ como sujeitos de suas próprias fantasias, senhores de sua mitologia, ou se 

são ‘faladas por elas’, constituindo-se em indivíduos massificados e alienados na medida em 

que não percebem as fantasias que constroem, e pensam ser ‘a realidade’ aquilo a que se 

dedicam. 

A consciência, para NIETZSCHE, é produto da linguagem, e, assim sendo, a língua, 

sempre arbitrária, fundaria não apenas os códigos sociais em termos de uma ‘gramática’, 

como também daria vazão à existência dos próprios pensamentos; e, desde que não se tenha 

consciência de que estes são frutos da linguagem, acreditar-se-ia neles cegamente, tomando-

os por realidade, e por algo independente de sua representação e criação humanas. 

A ‘consciência’ e a ‘noção de eu’ são uma ‘ficção da linguagem’, que agiria na 

humanidade no sentido de nivelá-la a ‘uma média’, em favor da comunicação, distanciando-a 

do implacável devir do mundo, em sua diversidade, sempre mudança e transformação, sem 

que haja uma essência imutável para tais fenômenos, pois que moram na linguagem e na 

criação humana. 

Essas reflexões acerca das relações entre pessoa e linguagem põem em suspensão a 

possibilidade de quaisquer discursos que queiram se valer como ‘verdade absoluta e única’, 

tanto nas ciências e na linguagem religiosa, como na escrita do espaço e nas práticas de vida. 
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As implicações da linguagem, e, particularmente, da gramática, para o pensamento, 

são de que este último estabelecer-se-ia como um elemento condicionado da língua, o que 

necessariamente impõe os limites e as condições do pensar. 

A isso se tem chamado ‘razão’ na tradição ocidental cristã, ou seja, a ‘lógica inscrita 

na língua’, e que não faz senão ‘girar sobre si mesma’, sendo esta razão ‘não-descoberta’, 

mas, sim, ‘imposição da língua a priori’, e condição para a existência do pensamento. 

O mesmo imperaria no espaço e na religião como linguagens cristãs, ou seja, querem 

se afirmar com ‘verdades’. A realidade plural, fluida e mutável, já se faria então ausente do 

pensamento, desde esta perspectiva da linguagem religiosa ‘como verdade’. 

A invenção de uma nova linguagem, capaz de não negar a vida em sua abundância: eis 

do que trata a preocupação de NIETZSCHE em relação à possibilidade do conhecer; e não da 

possibilidade da verdade, que é apenas uma criação de uma determinada lógica gramatical, 

sempre limitada em suas origens. 

Isso implicaria em uma invenção também do ‘sujeito’, alicerçado em uma falsa noção 

de eu, de identidade entre os nomes e as coisas, e no princípio da não-contradição na 

afirmação de uma verdade, tudo isso inscrito na lógica gramatical, e não na vida, a qual é 

devir e irracional. 

Isso deveria conduzir para outras formas de percepção do mundo e de sua 

representação, dando oportunidade do surgimento de um ‘conhecimento que não se faça 

verdade’, de um pensamento que se ‘descole da gramática e de suas formalidades’, de um 

pensamento ‘livre para retratar uma liberdade da vida’. 

O espaço e a religião que promoveriam esta ‘liberdade’ seriam possíveis apenas como 

invenções contínuas, que expressassem uma criatividade permanente159; embora nem toda 

invenção e expressão criativa sejam libertárias, sobretudo se se cristalizam em verdades 

absolutas. 
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2.3.6. Religião, cidade e inconsciente coletivo 

 

A tolerância é um dos conceitos-chave da civilização moderna, apesar de toda 

violência que a permeia, o que tem levado esse conceito a um esvaziamento, ao ser 

interpretado como mera ‘coexistência pacífica’, que não levaria em consideração os direitos e 

a reciprocidade das obrigações. 

Dentro de limites históricos, teóricos e éticos, a tolerância tem significado liberdade 

religiosa e política, sem nunca se tornar ‘a liberdade’, sendo antes expressão de lutas de poder 

que aprisionam as visões de mundo160. 

No sentido usual do conceito de tolerância busca-se alguma neutralidade, e uma 

identidade entre os pares, fechando-se de fato um para o outro, de forma que não há encontro, 

pois se tratariam de iguais, de forma distanciada, daí uma suposta igualdade e ‘certa’ 

tolerância. 

O encontro não se daria tanto na comunhão, e sim muito mais na separação, o que 

parece ser contraditório e ambíguo. O encontro, de fato, ‘real’, implica necessariamente o 

‘diferente’, o outro161. 

A tolerância ‘aparente’ pode esconder uma intolerância ‘velada’, desde que, na 

aparência, algumas motivações e ações representariam algo de bom (tolerância política e 

religiosa), mas não permitiriam contrariedades, podendo levar à exclusão, à violência e à 

intolerância, a um ‘vazio de pensamento’, que, nesta perspectiva, acarretaria uma ‘banalidade 

do mal’, conforme uma interpretação alicerçada em Hannah ARENDT162. 

Ou, ainda, a tolerância aparente estaria relacionada ao ‘pensamento sem pensador’ de 

W. R. BION, que corresponderia à construção de ‘indivíduos sem pensamento’; ou, ainda, à 

‘unilateralidade da mente’, em C. G. JUNG, fenômeno capaz de construir um ser humano 

‘normopata’ em escala coletiva163. 

Essa intolerância velada na experiência religiosa conduziria a tipos de indivíduos que 

‘naturalizam o mal’, e que pensam fazer o ‘bem’, embora estando a reforçar a exclusão, a 

violência e a intolerância, sem que se deem conta de tal fato. 
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As produções sociais de espaço e a construção dos sujeitos relativas às expressões 

religiosas poderiam, nesse sentido, estar imersas nessa ‘anestesia’ do pensamento, como 

aponta ARENDT, formando seres humanos, criando formas religiosas e produzindo espaços 

na cidade segregada, sem que se percebam como parte de uma mesma problemática urbana 

excludente, e que tem conduzido a uma crise dos espaços públicos. 

Nesse sentido, mesmo tais fiéis tendo uma ‘convicção’ de que suas expressões 

religiosas atuariam no sentido de construir um mundo melhor, na realidade estariam imersos e 

profundamente comprometidos com a produção das desigualdades. 

Tais fiéis trariam, então, dentro de si, tais qualidades dessa espacialidade urbana que 

reproduz processos sociais injustos; e a ‘falta de pensamento’ levaria o ser humano a cair em 

uma estupidez que seria mais perigosa que o sadismo declarado, pois que inconsciente e 

legitimada coletivamente, conduzindo aos fundamentalismos e fanatismos religiosos e a 

outros ideais políticos correlatos. 

A abordagem arendtiana não pressupõe que todo o mal se explique por falta desse 

pensar ético-político, mas apontaria como a indolência, o egoísmo ou a falta de imaginação 

poderiam levar alguém ou algum grupo a transgredir a vida e a dignidade de outros, 

caracterizando uma situação de ‘banalidade do mal’, apesar de se ‘visar o bem’. 

Faltaria à atividade religiosa uma autorreflexão crítica a respeito de seu conteúdo 

ético-político, de modo a entender que não há nenhuma ‘definição universal’ do bem ou do 

mal, nem de nenhum outro ideal ou verdade absoluta, felicidade perfeita, ou paz ideal. 

Os sistemas religiosos, quaisquer que sejam eles, são culturais, e, por outro lado, são 

também, em sua essência, políticos164, ou, de outro modo, formadores dos habitantes da polis, 

os cidadãos, e, a partir dessa perspectiva, as práticas religiosas representariam certo 

pensamento religioso165, com implicações e desdobramentos políticos, sociais e culturais, 

constituindo-se também como uma das formas de se pensar a existência166. 

Por outro lado, reduzir a experiência religiosa a esquemas analíticos é empobrecê-la, 

ainda que sob o pretexto de compreendê-la, mesmo que cientificamente167. 
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Desse modo, na medida em que as práticas religiosas promovam uma abertura crítica 

ao pensamento e a uma avaliação acerca da realidade e da própria vida, poderiam se abrir para 

uma dimensão de construção da autonomia do sujeito na modernidade168. 

Isso implicaria em uma nova forma de edificar e de se edificar a partir da religião, que 

não esteja a serviço de uma ‘casta religiosa esclarecida’ que tomaria para si os ‘valores 

simbólicos’ de uma fé coletiva, usando-a instrumentalmente em benefício próprio na 

construção de hegemonias e projetos de poder, por intermédio de uma organização 

religiosa169. 

Tal reforma religiosa deveria abranger da cidade ao corpo, do território às instituições 

sociais170, para se efetivar como um novo inconsciente religioso presente na construção 

simbólica e material da vida. 

Essa é uma reflexão que se impõe a partir de uma perspectiva de análise das 

expressões religiosas como elementos de uma dada paisagem que é física, mas é, sobretudo, 

simbólica, que vai dos sonhos e devaneios diversos à realidade material das cidades, sendo 

que estas últimas são uma escrita sobre pedras171 de uma realidade simbólica e própria dos 

seres humanos e de suas construções religiosas, políticas, espaciais e subjetivas. 

Os fenômenos religiosos, de modo semelhante aos ‘sonhos do homem cotidiano’, 

poderiam mascarar desejos libertários profundamente enraizados no ser humano, mas que, à 

luz da consciência, seriam destorcidos em favor da manutenção de sua opressão172. 

Ethos e visão de mundo, construídos através da experiência religiosa, representariam 

parte da vida de um povo, de uma ‘realidade de seu imaginário’, expressões de seus sonhos e 

desejos na construção de uma realidade material e simbólica, expressa nas religiões, nas 

cidades e nas formas de cidadania, entre outras dimensões da vida social173. 

Parte da experiência humana nas cidades e nos espaços religiosos constituir-se-ia ‘por 

entre muros e aberturas’, materiais e simbólicos, ora se abrindo, ora se fechando para 

determinadas relações entre as pessoas, apontando para um inconsciente arcaico das figuras 

de poder174. 

Tem-se que as expressões religiosas, enquanto elementos da paisagem urbana – 

tomadas nas dimensões em que aqui se apresentou a cidade, como materialidade, expressão 
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subjetiva e técnica de pessoas de fato – devem se situar, a cada caso, dada a polissemia, 

inerente à situação, entre os extremos citados: entre ‘o muro e a abertura’ entre as pessoas, em 

um complexo jogo de poderes. 

No capítulo a seguir, a partir das questões teóricas que foram apresentadas até o 

momento, são analisados alguns dos nexos, ambiguidades e contradições entre religião, 

espaço e cidadania, considerando uma determinada situação empírica envolvendo um 

município e uma de suas igrejas. 

                                                           
1 NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre política. Volume I – As ideologias e o aristocratismo. Rio de 
Janeiro: Editora da PUC-Rio / São Paulo: Loyola, 2007, p. 354. 

2 Idem, p. 77. 

3 “É como se a cidade fosse um texto, e o papel do cidadão fosse o de lê-la, compreendê-la e perceber o sentido 
de sua abordagem. Para isso, é claro que não basta ser apenas alfabetizado, mas é preciso saber buscar o sentido, 
para entender o seu significado. Na leitura urbanística, é necessário não só perceber a forma, entender seu 
conteúdo, como associar e desvendar as formas de pensamento que estão por trás de suas representações. Tem-se 
dito que é preciso ver a forma, entender seu conteúdo e pensamento no texto da cidade.” (SOUZA, Célia Ferraz 
de. Construindo o espaço da representação: ou o urbanismo de representação. Em: SOUZA, Célia Ferraz de; 
PESAVENTO, Sandra Jatahy (Orgs.). Imagens urbanas: os diversos olhares na formação do imaginário 
urbano. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 1997, p. 109). 

4 SENNETT, Richard. Carne e pedra – O corpo e a cidade na civilização ocidental. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2001. “Da Atenas de Péricles à Paris de David, a palavra ‘cívico’ sempre denotou um destino cruzado e 
compartilhado. Um grego daqueles tempos ou um romano da época de Adriano achariam inconcebível separar o 
fado de suas vidas do futuro da cidade. Embora os primeiros cristãos acreditassem carregar dentro de si próprios 
a sua sorte, essa vida interior vinculava-se à existência terrena que dividiam com os outros. A corporação 
medieval pareceu desligar-se dessa noção de futuro comum, já que poderia mudar e até mesmo romper com as 
circunstâncias do presente; a Universidade de Bolonha constitui-se em notável exemplo, nesse sentido. Ainda 
assim, ela era um corpo coletivo, literalmente a incorporação de indivíduos especiais em torno de uma entidade 
legal dotada de objetivos mais amplos. O gueto de Veneza contou uma história bastante amarga sobre o fadário 
dos habitantes da cidade, indissoluvelmente ligado ao dos judeus, e vice-versa. Na aurora da Revolução 
Francesa, as mulheres que lideraram a revolta do pão também procuraram unir-se aos poderes situados acima 
delas. No mundo moderno, a crença em um destino comum dividiu-se de forma curiosa. Segundo as ideologias 
nacionalistas e revolucionárias, o povo tinha um só destino; a cidade tornou falsas estas afirmações. Ao longo do 
século XIX, o desenvolvimento urbano valeu-se das tecnologias (...) para resistir à demanda das massas e 
privilegiar os clamores individuais (...). Em geral, a forma dos espaços urbanos deriva de vivências corporais 
específicas a cada povo: esse é meu argumento, em Carne e pedra. Nosso entendimento a respeito do corpo que 
temos precisa mudar, a fim de que em cidades multiculturais as pessoas se importem umas com as outras. Jamais 
seremos capazes de captar a diferença alheia enquanto não reconhecermos nossa própria inaptidão. A compaixão 
cívica provém do estímulo produzido por nossa carência, e não pela total boa vontade ou retidão política. Se tais 
proposições parecem distanciadas da realidade prática de cidades como  Nova York, por exemplo, isso talvez se 
deva ao fato da experiência humana ter se desviado tanto da compreensão religiosa.” (Idem, p. 298-300). 

5 Ibidem, p. 303. 

6 “Deste modo, por liberdade plena não entendemos liberdade absoluta, perfeita, definitivamente acabada, o que 
seria contraditório com a própria definição do ser social como um processo interminável de autoconstrução; 
muito menos a liberdade irrestrita do indivíduo visto como eixo da sociedade. Se por liberdade entendemos 
essencialmente autodeterminação, então liberdade plena significa aquela forma de liberdade – o grau máximo de 
liberdade possível para o homem – que o indivíduo tem como integrante de uma comunidade real, cujo 
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fundamento é necessariamente o trabalho associado. O que significa, também, que nesta forma de sociabilidade 
há uma relação harmônica – embora não isenta de tensões – entre o indivíduo e a comunidade, ou seja, estão 
dadas as possibilidades para uma realização ampla das potencialidades humanas de todos os indivíduos; que já 
não há mais cisão entre o momento real e o momento formal, entre o público e o privado; que os homens já não 
são dominados por forças estranhas, mas que eles são – porque estão dadas as condições objetivas e subjetivas – 
efetivamente senhores do seu destino. Em síntese, a essência da emancipação humana está no domínio 
consciente e coletivo dos homens sobre o seu processo de autoconstrução, sobre o conjunto do processo 
histórico.” (TONET, Ivo. Educar para a cidadania ou para a liberdade? Em: PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 
23, n. 02, p. 469-484, jul./dez, 2005 – disponível em http://www.ced.ufsc.br/nucleos/nup/perspectiva.html. 
Consultado em 13/09/2010). 

7 “Pode-se pensar, portanto, que quando falamos em cidade-cidadania hoje estamos partilhando inúmeros 
fragmentos do imaginário social: (...) a “virtude” do cidadão na ágora ou no fórum, este lugar marcado por 
homens livres, poucos, que nele se encontravam para, pela palavra, atingirem sua plena condição humana e 
diferenciarem-se uns dos outros pela eloquência; o domínio da fala, símbolo maior da superioridade do homem 
entre todos os animais. Estes restos arcaicos, traços, fragmentos de várias camadas de imagens que ligam o 
homem-livre à cidade compõem representações globais da sociedade, ideias-imagens por meio das quais as 
sociedades (...) pensam e projetam as cidades, elaboramos uma autoidentidade individual e coletiva. Delas 
decorrem as divisões sociais, a legitimação do poder, os modelos formadores das pessoas que a compõem (o 
bom cidadão, o trabalhador, o guerreiro, o militante, o marginal).” (BRESCIANI, Maria Stella. Cidade, 
cidadania e imaginário. Em: SOUZA, Célia Ferraz de; PESAVENTO, Sandra Jatahy (Orgs.). Imagens urbanas: 
os diversos olhares na formação do imaginário urbano. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), 1997, p. 20). 

8 “É apenas no bojo da luta pela emancipação humana que as lutas pelos direitos e instituições democrático-
cidadãs podem ganhar, como mediação, o seu melhor sentido.” (TONET, idem).  

9 “Afinal, diante dessa tensão histórica entre dominação e civilização, resta uma pergunta que devemos fazer a 
nós mesmos. Como escapar da passividade corporal – quais as brechas de nosso próprio sistema –, a liberdade de 
onde virá? (...) O que estimulará a maioria de nós a se voltar para fora em direção ao próximo, para vivenciar o 
Outro?” (SENNETT, idem, p. 303-304) 

10 “No Brasil, o urbanismo produziu a cidade, mas não o cidadão! O citadino em nosso país não é sempre 
cidadão. Por isso, mesmo sendo a cidade o lugar onde o pacto social é estabelecido – esta não absorveu todos os 
grupos que dela fazem o seu viver.” (PECHMAN, Robert Moses. A cidade dilacerada. Em: SOUZA, Célia 
Ferraz de; PESAVENTO, Sandra Jatahy (Orgs.). Imagens urbanas: os diversos olhares na formação do 
imaginário urbano. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 1997, p. 
215). 

11 “A cidadania só se constrói sobre uma base sólida, que é dada, entre outros fatores, pelos referenciais que os 
cidadãos têm de sua cidade e que permitem a construção da memória coletiva da população. Sem conhecê-los, 
sem saber o que representam os prédios, as ruas e quais são as práticas sociais que vêm sendo aí desenvolvidas, 
não há condições de se desenvolver um cidadão por inteiro.” (SOUZA, idem, p. 120-121). 

12 BURGOS, Marcelo Tadeu Baumann. Cidade, território e cidadania. DADOS – Revista de Ciências Sociais. 
Rio de Janeiro: vol. 48, n.º 1, 2005. 

13 “A praça, enquanto lugar público em que se enfrentam formas de sociabilidade antagônicas, é o cenário de 
exorcização das diferenças sociais por meio do sentimento comunitário, portanto, palco privilegiado para a 
exibição dos conflitos e seu enfrentamento através da palavra, dos gestos e posturas corporais. Ao esvaziamento 
da praça corresponderá um silêncio das vozes (...) mas também a imposição de maneiras reguladas de se 
comportar em público (...) Não será à toa a coincidência no surgimento e difusão de três tipos de códigos na 
cidade moderna de fins do século 19: o de posturas, o sanitário e o de edificações e urbanismo.” (ANDRADE, 
Carlos Roberto Monteiro de. Confinamento e deriva: sobre o eclipse do lugar público na cidade moderna. Em: 
SOUZA, Célia Ferraz de; PESAVENTO, Sandra Jatahy (Orgs.). Imagens urbanas: os diversos olhares na 
formação do imaginário urbano. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), 1997, p. 100). 
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14 BURGOS (idem). 

15 Ibidem. 

16 “É nesse sentido que a religião se torna uma questão privada: ela é excluída da esfera do Estado.” 
(MONTEIRO, Paula. Religião, pluralismo e esfera pública no Brasil. Novos Estudos. Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (Cebrap), n. 74, março de 2006, p. 49). 

17 Para um panorama das formas atuais de normatização jurídica das ‘atividades eclesiásticas’, ver: MORAES, 
Márcio. O essencial de Direito Eclesiástico. São Luís: Márcio Moraes, 2006. 

18 “No Brasil, os ministérios da fé cristã foram introduzidos pelos portugueses, não só através da intervenção do 
Estado, mas também das ordens religiosas. O complexo processo de ocupação do espaço brasileiro, feito em 
etapas e valorizando áreas em momentos distintos, permitiu que o catolicismo no Brasil assumisse características 
próprias, bastante distintas do catolicismo europeu.” (ROSENDAHL, Zeny. Hierópolis: o sagrado e o urbano. 
Rio de Janeiro, Editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 2.ed., 2009, p. 35). 

19 “Nesse sentido, sabe-se que uma das dimensões históricas fundamentais da conformação das práticas 
religiosas no Brasil diz respeito ao processo de constituição do Estado republicano e às leis penais e sanitárias 
que visavam disciplinar o espaço público.” (MONTEIRO, idem, p. 51). 

20 “Nesse processo, as formas religiosas foram se constituindo e se modificando em função de um jogo de forças 
que opôs a eficácia simbólica daquilo que contextualmente fosse definido como mágico e a legitimidade social 
do que fosse assumido como religioso.” (MONTEIRO, idem, p. 50). 

21 Historicizando os conceitos modernos de “ciência” e “religião”, Peter Harisson aponta que essas expressões 
foram cunhadas no próprio seio da modernidade nascente. “Tão inextricavelmente conectados eram os conceitos 
duais de Deus e natureza que é enganoso tentar identificar vários tipos de relacionamentos entre ciência e 
religião no século XVII e XVIII. ‘Ciência’ e ‘religião’ não eram entidades independentes que podiam sustentar 
alguma relação positiva ou negativa entre si, e tentar identificar tais conexões é projetar para o passado um 
conjunto de preocupações que são tipicamente de nossa própria época.” (HARISSON, Peter. “Ciência” e 
“Religião”. Construindo os limites. Revista de Estudos da Religião – Rever. São Paulo: PUC-SP, vol. 7, 2007). 

22 “(...) o fenômeno da religiosidade popular é um sistema simbólico resultante do trabalho anônimo e coletivo 
de agentes sociais não-especializados em religião, no qual o povo, como participante, produz e reproduz um 
campo religioso, onde os símbolos e lutas seculares se recobrem com os nomes do sagrado. Não existe um 
conhecimento sistematizado, e sim um conjunto de mitos e práticas do sagrado que se constitui em um saber 
oral, um repertório de crenças e ritos recriados na memória coletiva popular.” (ROSENDAHL, idem, p. 36). 

23 “É no interior deste marco teórico que se constitui a questão urbana na primeira metade do século passado 
[séc. XIX]: questão sanitária, onde a técnica a serviço da boa finalidade de modificar melhorando o ambiente 
urbano compõe o meio formador do bom trabalhador e do bom cidadão tanto física como moralmente, ao menos 
em termos do observável: seu comportamento.” (BRESCIANI, idem, p. 15). 

24 Ver também uma caracterização do processo de urbanização deste município em outra pesquisa em que se 
articularam as relações entre espaço planejado e espaço vivido, assinalando dimensões de conflito entre as 
expressões técnicas do planejamento urbano e os usos culturais populares dos habitantes do lugar. (AMORIM, 
Sérgio Gonçalves de. O lugar no plano e, na língua dos manos: territorialidades do espaço instrumental e 
do espaço orgânico num estudo da cultura hip-hop no município de São José dos Campos (SP). 
Dissertação. São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2004). 

25 “(...) sob o impulso do desenvolvimento capitalista, ocorreu um inchamento urbano, marcado pela 
concentração populacional nas cidades em função do erguimento de um mercado de trabalho de novas 
proporções. O crescimento desordenado de casas e bairros e a aglomeração em espaços restritos de grupos 
heterogêneos puseram na ordem do dia uma série de novos problemas e necessidades. Impunha-se ‘a questão 
social’ como uma questão propriamente urbana: se era preciso reordenar os espaços, com mais profundidade se 
tratava de disciplinar as vivências coletivas.” (PESAVENTO, Sandra Jatahy. A cidade maldita. Em: SOUZA, 
Célia Ferraz de; PESAVENTO, Sandra Jatahy (Orgs.). Imagens urbanas: os diversos olhares na formação do 
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imaginário urbano. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 1997, p. 
26-27). 

26 “A instauração de um Estado secular produziu ao mesmo tempo um espaço civil e novas religiões (...) O 
pluralismo religioso, convencionalmente compreendido como tolerância com a diversidade de cultos e como 
respeito à liberdade de consciência, constituiu-se às avessas no Brasil: não foi fundamento do Estado moderno, 
mas seu efeito.” (MONTEIRO, idem, p. 63). 

27 “Figuras perversas do internacionalismo e do humanismo encontram-se na globalização econômica, cultural e 
espiritual: crise econômica, social, ecológica, determinação de todas as esferas da vida por valores 
exclusivamente econômicos; desconstrução de instituições públicas e privadas, bem como da ‘moral 
democrática’; pressões migratórias em todos os continentes; recrudescimento das lutas religiosas, étnicas. Que se 
mencione, ainda, novas formas de fetichismo: este migra da produção e circulação das mercadorias – valor de 
troca – para o ‘valor de exposição’ – não é mais a mercadoria, mas sua imagem publicitária, que vem incorporar 
‘sutilezas teológicas’.” (MATOS, Olgária Chain Féres. Prefácio. Em: VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 
8.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 12) 

28 “Ainda que para determinadas práticas o ‘tornar-se religião’ tenha representado a única forma socialmente 
legítima de existirem no espaço público, não se pode inferir que essas práticas assumiram em seu modus faciendi 
a forma daquilo que a literatura especializada convencionou chamar de ‘religião’: um sistema doutrinário de 
crenças em deuses.” (MONTEIRO, idem, p. 63). 

29 Ver nesse sentido os seguintes trabalhos de George SIMMEL, que apontam para este fenômeno social que é a 
submissão das pessoas e grupos humanos às suas próprias criações coletivas, de modo que estas últimas se 
tornariam relativamente autônomas e conformariam a vida social: SIMMEL, George. Questões fundamentais 
da sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. Um dos textos de SIMMEL: A divisão do trabalho como causa da 
diferenciação da cultura subjetiva e objetiva. Em: SOUZA, Jessé; ÖELZE, Berthold (Orgs.) Simmel e a 
modernidade. 2.ª ed Brasília: Editora da Universidade de Brasília (UnB), 2005. Outro texto de SIMMEL: A 
metrópole e a vida mental. Em: VELHO, Otavio Guilherme Cardoso Alves. O fenômeno urbano. 4.ª ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1979. 

30 Para uma discussão acerca das relações entre organizações/instituições e poder político e econômico ver: 
MOTTA, Fernando Cláudio Prestes. Organização & Poder – Empresa, Estado e escola. São Paulo: Atlas, 
1986. Para aprofundar essa discussão no que tange aos seus desdobramentos em termos psicossociais, ver: 
MOTTA, Fernando Cláudio Prestes; FREITAS, Maria Ester (orgs.). Vida psíquica e organização. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2000. 

31 “É importante verificar que a gênese das primeiras cidades está vinculada à apropriação de um excedente por 
uma classe social que emerge e que tem no aparecimento do Estado e na religião os elementos de controle 
efetivo político, militar, institucional e ideológico, assegurando e justificando a dominação.” (ROSENDAHL, 
idem, p. 23). 

32 "A segregação e a centralização eram atributos do santuário. Não menos importante para a formação da cidade 
do que sua centralização foi a segregação. Uma vez efetuada a transformação urbana, o aparecimento das classes 
sociais se verifica de modo simultâneo. Foi no contexto dessas sociedades de classes que surgiram as primeiras 
cidades.” (Ibidem, p. 21). 

33 MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, desenvolvimento e perspectivas. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

34 Idem. 

35 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros – Crime, segregação e cidadania em São Paulo. São 
Paulo: Ed. 34 / Edusp, 2000. 

36 Idem. 

37 Idem. 
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38 “Que outro nome dar à civilização tecnológica que conduz à clandestinidade as artes, a política, a vida vivida, 
a experiência do outro em nós (germe de uma civilização universal), senão o de barbárie?” (NOVAES, Adauto. 
Crepúsculo de uma civilização. Em: NOVAES, Adauto (Org.). Civilização e barbárie. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004, p. 18). 

39 “A escolha é simples: ser vencedor ou fazer parte da coorte dos ‘deserdados sociais’ (...), dos marginais, dos 
indivíduos em via de exclusão (...) a ideologia dominante que faz de todo outro um adversário, alguém dedicado 
ao mal, sem que se veja primeiro seu próprio trabalho de destruição.” (ENRIQUEZ, Eugène. O outro, 
semelhante ou inimigo? Em: NOVAES, Adauto. (org.). Civilização e barbárie. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004, p. 53-54). 

40 SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópolis – O medo generalizado e a militarização da questão urbana. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

41 PASSOS, João Décio. Teogonias urbanas: o renascimento dos velhos deuses. Tese. São Paulo, PUC-SP, 
2001. 

42 MUMFORD (idem). 

43 PIERUCCI, Antônio Flávio. O desencantamento do mundo – Todos os passos do conceito em Max 
Weber. São Paulo: USP, Curso de Pós-Graduação em Sociologia /  Ed. 34, 2003. 

44 “Por hierópolis, entendem-se aqueles lugares considerados sagrados por uma dada população local, regional 
ou nacional. As hierópolis constituem lugares de peregrinação de diferentes religiões. Ao ratificar uma teoria 
geográfica das hierópolis, ressalta-se a lógica funcional e espacial desses núcleos, que podem ser definidos como 
cidades ao menos nos sucessivos tempos geográficos. Pois a problemática geográfica se expressa no âmbito da 
dimensão simbólica do sagrado, cujos elementos são interdependentes no tempo e no espaço.” (ROSENDAHL, 
idem, p. 9). 

45 PIERUCCI (idem). 

46 “O sujeito individual está inserido, de forma constante, a espaços da subjetividade social, e sua condição de 
sujeito atualiza-se permanentemente na tensão produzida a partir das contradições entre suas configurações 
subjetivas individuais e os sentidos produzidos em seu trânsito pelas atividades compartilhadas nos diferentes 
espaços sociais. É neste processo que o conhecimento tem lugar, definindo, assim, sua riqueza dinâmica. Um dos 
processos mais interessantes de produção de sentidos subjetivos é a naturalização dos espaços e dos fenômenos 
socialmente construídos. Nessa direção, os fenômenos da subjetividade social, ao se institucionalizarem, 
naturalizam-se, passando a ser realidades que se antecipam e que se impõem aos protagonistas das relações 
concretas que têm lugar em um espaço social. Assim, por exemplo, em qualquer instituição, as pessoas 
compartilham, no interior do espaço social instituído, uma série de códigos explícitos e implícitos em suas 
diversas práticas sociais, as quais se convertem em “realidades” socialmente aceitas que só serão transformadas 
pela ação crítica e diferenciada dos sujeitos concretos que vivem nessa realidade. Assim sendo, as subjetividades 
social e individual são partes de um mesmo sistema, no qual as contradições entre esses dois níveis de 
organização se transformam em produção de sentido que participam, simultaneamente, do desenvolvimento dos 
sujeitos e da sociedade, em um processo infinito. Por isso, negar um desses momentos em favor de outro torna-se 
um obstáculo a que ambos se desenvolvam e está na base das crises violentas enfrentadas por esses sistemas. 
Durante muito tempo, a subjetividade foi completamente excluída do estudo dos fenômenos macrossociais mais 
complexos, o que levou a ignorar a expressão diferenciada dos sujeitos estudados como fontes essenciais na 
construção de significação de um acontecimento social para uma população. Desse modo, por exemplo, o 
nazismo tem sido explicado sob uma perspectiva política, racial, econômica, etc., mas nunca foi estudado o que 
ele representou para a produção dos sentidos subjetivos que levaram os homens a compartilharem aquelas 
barbáries.” (REY, Fernando González. Pesquisa qualitativa e subjetividade – os processos de construção da 
informação. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2005). 

47 “Lugar é um dos conceitos-chave da geografia, tendo merecido a atenção de diversos pesquisadores e segundo 
distintas perspectivas. Na presente análise, lugar é considerado na perspectiva do sagrado, gerando, portanto, a 
noção de lugar sagrado. Trata-se de uma construção social na qual um segmento do espaço (uma gruta, um 
trecho de rio, uma floresta, uma localidade rural ou urbana) distingue-se do espaço por atributos qualitativos a 
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partir e em torno da hierofania que ali se manifestou. O lugar sagrado se expressa por geossímbolos que o 
identificam, mas, antes de tudo, é percebido e vivenciado com emoção e sentimento pelo crente (...), aquele que 
o diferencia plenamente dos demais lugares comuns. Desse modo, a pesquisa geográfica recente sobre a 
construção e manutenção do lugar sagrado (...) ressalta a comunidade religiosa que o criou e o significado 
cultural do indivíduo ou grupo social religioso envolvido em suas práticas religiosas no lugar. Esse lugar está 
impregnado de simbolismo e não foi meramente descoberto, fundado ou construído, mas reivindicado, possuído 
e operado por uma comunidade religiosa. As atividades religiosas e seus valores simbólicos estão fortemente 
relacionados aos lugares sagrados da hierópolis.” (ROSENDAHL, idem, p. 93-94). 

48 A “(...) prática da tolerância exige, assim, mais do que a passiva aceitação de conviver com a presença da 
multiplicidade humana, ela requer a contínua construção de uma identidade coletiva (...). O tolerante que apenas 
assume sua condição de inércia em face do rosto do mundo em que vive se esquece da força inequívoca de todos 
os mecanismos de exclusão, eles mesmos produtores de sentido.” (BIGNOTTO, Newton. Tolerância e diferença. 
Em: NOVAES, Adauto (Org.). Civilização e barbárie. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 77). 

49 Aplicando esta concepção teórica advinda da psicanálise ao espaço da cidade, pode-se afirmar que “(...) as 
estruturas muradas urbanas configuram um sistema retórico – ou simbólico, em um nível mais primitivo – e um 
sistema topológico que se constituem como expressão plástica e espacial destas estruturas inconscientes coletivas 
e arcaicas.” (SILVA, Luiz Felipe da Cunha e. O Muro e a Abertura: sobre as origens e o presente do nómos 
do espaço urbano. Tese. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica, 2007, p. 134). 

50 Deste modo, a “(...) emergência da cidade murada se apresenta junto com a da personalidade individual, com a 
da moralidade e dos costumes e, ambas, com um modo específico de produção, e com o poder político e 
religioso que foi capaz de organizá-lo: o poder soberano.” (Idem, p. 185), e que acaba por ser parte componente 
de estruturas subjetivas domesticadas e adaptadas à obediência ao exercício de um poder alienante, seja nas 
estruturas espaciais da religião, do espaço urbano e da cidade com seus respectivos simbolismos. 

51 Assim, “(...) a religião participa das contradições da metrópole como estratégia de solução das mesmas; tal 
estratégia pode, na verdade, resistir ou reproduzir as dinâmicas da metrópole ou antecipar projetos para a grande 
cidade. O simbólico e o político se distinguem e se entrecruzam dialeticamente nessa estratégia com suas 
eficácias e com seus fracassos. Certamente, no âmbito das representações e práticas religiosas, toda eficácia 
simbólica tem sua consequência política, ainda que não imediata, enquanto o político se fundamenta em 
universos simbólicos que lhe dão uma justificativa segura, mesmo que politicamente possa ser uma estratégia 
equivocada. Nesse sentido, se, por um lado, é necessária a suspeita da alienação religiosa, por outro, também é 
legítima a suspeita da alienação política, a qual pode resistir intransitivamente à tirania do espaço e do tempo 
metropolitano ou simplesmente reproduzi-la em ponto pequeno nos grupos políticos. Parece estarmos cada vez 
mais distantes daquela identificação simples entre religião e alienação sociopolítica em uma sociedade 
comandada pelo desejo de consumir para alcançar a felicidade plena. De fato, as contradições entre a realidade e 
a ilusão demarcam todos os territórios da vida atual e produzem a sua dinâmica de funcionamento, invertendo, 
numa simulação perversa, necessidades e desejos.” (PASSOS, João Décio. A religião e as contradições da 
metrópole: lógica e projeto. Em: SOARES, Afonso Maria Ligório; PASSOS, João Décio (Orgs.). A fé na 
metrópole: Desafios e olhares múltiplos. São Paul:, Paulinas / EDUC, 2009, p. 41). 

52 Desse modo, pode-se de certo modo afirmar em relação à fobópolis que “a violência não está na favela, e 
tampouco nas drogas. Nem mesmo no crime organizado ou no terrorismo ela está. A violência está em nós 
mesmos, e só depende do aqui e agora de cada um, de sua situação, de sua possibilidade de ter um lugar neste 
mundo, de falar e ser ouvido. Além da fala, o ato. E, diante deste, somente o muro. Uma abertura ouve. O muro é 
surdo.” (SILVA, idem, p. 279). 

53 “De qualquer forma, estamos insistindo na vinculação direta das religiões com a vida da metrópole (...). As 
representações e práticas religiosas são preservadas, adaptadas ou mesmo criadas como parte de um sistema 
maior que é a metrópole, de forma que é possível compreendê-las socialmente fazendo uma analogia urbis, ou 
seja, buscando as continuidades e as rupturas em relação às regras socioculturais da grande cidade. A lei 
fundamental das religiões parece ser, de fato, preservar adaptando-se, de forma que seu núcleo central 
permanece e suas expressões mais periféricas se modificam. No fundo, trata-se de se adaptar não para mudar, 
mas para se preservar. Desse modo, seja reproduzindo na linha da legitimidade da cultura dominante, resistindo 
ou sugerindo saídas, as religiões tendem a preservar suas tradições e oferecê-las como um bem possível em cada 
contexto. Não encontraremos, certamente, grupos que encarnam tipos puros de conduta, mas sim tendências em 
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uma ou outra direção, mesmo que uma tendência predominante possa se misturar, na prática, com outras 
tendências de menor visibilidade e de influência secundária.” (PASSOS, idem, p. 41). 

54 Como apontam as seguintes pesquisas: SODRÉ, Olga. Globalização e pluralismo: guerra e violência ou paz e 
dialogo – A dinâmica da identidade-alteridade e o diálogo interreligioso monástico na pós-modernidade. Em: 
PEREIRA, Mabel Salgado; SANTOS, Lyndon de Araújo (Orgs.). Religião e violência em tempos de 
globalização. São Paulo: Paulinas, 2004. / LEIS, Héctor Ricardo. Sobre o bem e o mal às avessas: religião e 
política no mundo contemporâneo. Em: DWEYR, Tom; PORTO, Maria Stela Grossi (orgs.). Sociologia e 
realidade – Pesquisa social no século XXI. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2006. 

55 Conforme Milton Santos analisa parte da realidade brasileira na modernidade em: SANTOS, Milton. O espaço 
do cidadão. São Paulo: Studio Nobel, 2000-a. 

56 Conforme apontam FERREIRA, Amauri Carlos;  GROSSI, Yonne. Dos lugares: cidade e imaginário religioso. 
Em: Horizonte – Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião. Belo Horizonte: Editora PUC-
Minas, v.3, n.6, p.47-58, 1.º semestre 2005. 

57 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 5ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

58 GOTTDIENER, Mark. A produção social do espaço urbano. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 1993. 

59 PEREIRA, João Nogueira. A compreensão do ethos diante das normas morais e religiosas. Em: Horizonte – 
Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião. Belo Horizonte: PUC-MG, v.3, n. 6, p.33-46, 1.º 
semestre 2005. 

60 BINGEMER, Maria Clara Luchetti. Crer depois do 11 de setembro de 2001 (atualidade da violência nas três 
religiões monoteístas). Em: Horizonte Teológico – Revista Semestral do Instituto Santo Tomás de Aquino – 
Centro de Estudos Filosóficos e Teológicos dos Religiosos. Belo Horizonte: ano II, n. 4 – julho/dezembro, 
p.15-50, 2003. 

61 SOUZA, José Carlos Aguiar de. Modernidade, secularização e religião: um problema de perspectiva. Em: 
Horizonte Teológico – Revista Semestral do Instituto Santo Tomás de Aquino – Centro de Estudos 
Filosóficos e Teológicos dos Religiosos. Belo Horizonte, ano II, n.º 4 – julho/dezembro, p.51-67, 2003. 

62 Estas hegemonias espaciais se apresentam na forma de ideologias “mediante o papel desempenhado pela 
ciência e pela técnica na produção das coisas. Há uma materialização física e uma realização primitiva, embora 
sofisticada, da ideologia. Tudo é ideológico. Estamos dentro de um mar de ideologias. Tudo é produzido a partir 
de uma ideologia, mas as coisas não aparecem como tal. Somos cercados por coisas que são ideologia, mas que 
nos dizem ser a realidade. Isso nos constrange, porque forma um sistema muito forte; e qualquer discussão que 
indique ser aquilo ideológico é desqualificada.” (SANTOS, 2000-b, p. 9). 

63 CLASTRES, Hélène. Terra sem mal – o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense, 1978, p. 115-116. 

64 Como aponta GOTTDIENER: “O momento atual é aquele em que o espaço absoluto de dominação política e 
econômica reina hegemonicamente sobre o espaço social da vida cotidiana. Em toda parte, o ambiente 
construído significa a natureza instrumental e funcional da construção, embora os valores de uso do espaço, tanto 
comunal quanto pessoal, se afastem cada vez mais da experiência pública.” (GOTTDIENER, Mark. A produção 
social do espaço urbano. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993, p. 290). 

65 “A segregação – tanto social quanto espacial – é uma característica importante das cidades. As regras que 
organizam o espaço urbano são basicamente padrões de diferenciação social e de separação. Essas regras variam 
culturalmente e historicamente, revelam os princípios que estruturam a vida pública e indicam como os grupos 
sociais se interrelacionam no espaço da cidade.” (CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros – Crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Ed. 34 / Edusp, 2000, p. 211). 

66 Idem. 
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67 Idem. 

68 “A minha impressão é que o mundo de hoje produziu algo extraordinário, esses objetos que já nascem 
carregados de ideologia. Outra coisa a assinalar é que as próprias situações são ideologia, quer dizer, dão-se 
como ideologia. O meio ambiente nos é entregue como ideologia: ‘o bairro é perigoso’, a ‘favela assassina’, o 
‘bairro residencial’. O discurso da chamada realidade já é ideológico. Como ir além daquela discussão que 
associava, em pontas opostas, a verdade e o erro? Um dos dados essenciais de nossa época é que o ideológico 
tornou-se ‘verdadeiro’, porque está nas coisas. Ele próprio tornou-se coisa. E coisas nascem com significados 
outorgados. Hoje, há uma multiplicação de coisas fabricadas e que já nascem com uma marca, a marca de quem 
as fabrica. O mundo que desse modo criamos, e dentro do qual estamos envolvidos, assim como as situações que 
nos definem, são ideológicos. Daí esse peso formidável da ideologia no nosso cotidiano, na nossa forma de ser, 
de rever, de revisitar as coisas. A nossa dificuldade de romper com a ideologia, hoje, é essa, porque antes havia 
formas de diferenciar entre o que era verdade e o que era ideológico. Hoje já não se pode mais dizer isso assim 
simplesmente...” (SANTOS, 2000-b, p. 34-35). 

69
 CALDEIRA (idem). 

70 Idem. 

71 Idem. 

72 “Crenças religiosas são frequentemente citadas no debate sobre a pena capital. No Brasil, a Igreja Católica é 
uma das principais instituições que defendem os direitos humanos e atacam a pena capital, posição que a vincula 
à rejeição da legalização do aborto. Além da Igreja Católica, representantes da comunidade judaica têm escrito 
contra a pena de morte. No entanto, a maioria das religiões não consegue exercer uma forte influência nas 
opiniões sobre este assunto (...). A única religião que parece influenciar as opiniões sobre a pena de morte é o 
pentecostalismo.” (Ibidem, p. 357). 

73 SOUZA torna mais precisa, em termos acadêmicos, uma realidade que salta aos olhos do observador atento da 
sociedade brasileira, relativa ao caráter de exclusão socioespacial presente nas cidades brasileiras. “Uma 
apreciável fatia da população do país (difícil de ser estimado confiavelmente, mas cuja grande magnitude é 
facilmente perceptível para quem conhece minimamente bem a realidade socioespacial brasileira e possui uma 
certa visão de conjunto) não tem suas necessidades básicas inteiramente satisfeitas. Ao mesmo tempo, nas 
grandes cidades, sobretudo nas metrópoles do Sudeste e do Sul, observa-se uma concentração de riqueza e 
‘modernidade’ urbano-industrial impressionante, o que apenas estabelece um contraste chocante com a face 
pobre ou miserável do próprio país, mas também marca uma diferença nítida entre esse tipo de país e o conjunto 
(muitíssimo mais numeroso) dos países periféricos típicos, de economia muito mais simples.” (SOUZA, Marcelo 
Lopes de. Fobópolis – O medo generalizado e a militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2008, p. 23-24). 

74 “A metrópole, concretização política da racionalização moderna, costuma ser interpretada como o lugar de 
inevitável secularização e desencantamento. É verdade que o processo de secularização dita suas regras na 
constituição do espaço, sem pedir qualquer licença aos velhos centralismos religiosos que organizavam em torno 
de suas sacralidades o restante do espaço. O espaço metropolitano é resultado da centralidade econômica, 
parâmetro que, ao ditar os valores imobiliários, desenha a espacialidade e distribui nela os distintos estratos 
sociais. A religião acomoda-se ativamente nesse espaço de maneira dialética, ora reproduzindo sua lógica, ora 
construindo sua lógica própria como estratégia de enfrentamento da fragmentação socioespacial (...). A 
modernização metropolitana não excluiu a religião de seus processos, como se costumava proclamar, mas a 
recolocou em novas formas de organização espacial e com novas dinâmicas e funções (...). Nesse sentido, parece 
ser um imperativo à própria consciência religiosa a pergunta por sua função na construção do espaço comum 
para todos os habitantes da grande cidade de forma a superar suas históricas contradições.” (PASSOS, 2009, p. 
22). 

75 PRADO Júnior, Caio. História econômica brasileira. São Paulo: Círculo do Livro, 1984. 

76 Murilo MARX apresenta uma determinada interpretação acerca da história das cidades brasileiras 
demonstrando sua origem na ordem do sagrado e sua lenta e progressiva passagem à ordem do profano. “O 
espaço urbano público no Brasil evoluiu lentamente do sagrado ao profano. Através de mudanças em seu 
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conceito, uso, âmbito e trato, é possível acompanhar a passagem da predominância religiosa, em seus 
primórdios, para a secular, nos dias atuais, processo que ocorreu também em todo o mundo europeu nos tempos 
modernos e particularmente no século XIX, mas foi de maiores consequências urbanísticas aqui do que nos 
demais países americanos de colonização ibérica,” (MARX, Murilo. Nosso chão: do sagrado ao profano. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988, p. 7). 

77 Idem. 

78 Idem. 

79 “Considerada segundo estes quatro aspectos, eminentemente arquitetônicos, essa demorada mas decidida 
laicização ajuda-nos a compreender nossas áreas de domínio e uso comum em sua habitual mazela. O frequente 
desrespeito que sofrem por parte do público e dos responsáveis diretos, o tímido usufruto a que estão habituadas, 
ainda que em plena escala metropolitana, sua reduzida superfície geral e as acanhadas proporções da vasta 
maioria dos logradouros, bem como o equipamento grosseiro e escasso, merecedor da mais desatenciosa 
manutenção se explicam, em boa parte, por esta evolução. O sacro quase desaparecido, o mundano mal-
nascido.” (Ibidem, p. 8). 

80 Ibidem. 

81 “A área intraurbana de domínio e uso comum de nosso povo resulta duma demorada mundanização. 
Diferentes mudanças se fizeram sentir quanto à delimitação dos terrenos privados em relação aos públicos, à 
abrangência destes quando situados no interior das aglomerações e à sua própria diversificação bem mais 
recente. O solo público, através dessas transformações de cunho eminentemente institucional, embora com 
variadas e profundas motivações, foi se precisando com maior rigor e aumentando sua extensão 
consideravelmente.” (Ibidem, p. 107). 

82 Conforme aponta Murilo MARX: “O mobiliário urbano, paupérrimo de início, compunha-se quase que 
exclusivamente de símbolos católicos, como as cruzes, uma imagem aqui outra acolá, uma ou outra bica ou 
ponte mais elaborada, nas quais raramente faltavam tais signos da religião oficial e única admitida. Aos poucos 
estes últimos elementos vão ganhando componentes decorativos laicos (...). E, mais importante, vão passando a 
conviver com outros equipamentos merecedores duma atenção especial, como os monumentos públicos a 
enaltecer agora também as efemérides nacionais. Da imaginária imperante se foi, especialmente no último 
século, passando para a alegoria. De sua majestade fidelíssima ao imperador constitucional. E daí para a 
república e seus próceres representados...” (Idem, p. 156). 

83  Ibidem, p. 201. 

84 “(...) a produção de imagens e de discursos é uma faceta de atividade que tem de ser analisada como parte 
integrante da reprodução e transformação de toda ordem simbólica. As práticas estéticas e culturais devem ser 
levadas em conta, merecendo as condições de sua produção cuidadosa atenção.” (HARVEY, David. Condição 
pós-moderna – uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 9ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2000, 
p. 321). 

85 PASSOS (2001). 

86 Ibidem. 

87 Conforme GEERTZ: “(...) enquanto estiveram dominadas por uma série de pressupostos evolutivos que 
consideravam o compromisso com a religião uma força em declínio na sociedade, um resíduo de tradições 
passadas inexoravelmente erodido pelos quatro cavaleiros da modernidade: secularismo, nacionalismo, 
racionalização e globalização.” (GEERTZ, Clifford. O futuro das religiões. Folha de S. Paulo, Caderno 
FolhaMais!. São Paulo, 14 de maio de 2006). 

88 “Mais que indicadores e estatísticas – índice de frequência a locais de culto, respostas a pesquisas e outros –, o 
que deveria nos preocupar é a qualidade do espírito: quadros de percepção, formas simbólicas, horizontes 
morais” (Idem). 
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89  Ibidem. 

90 “A política da massa cultural é, contudo, importante, visto estar ela no negócio da definição da ordem 
simbólica por meio da produção de imagens para todos. Quanto mais essa massa se volta para si mesma ou se 
alia a esta ou àquela classe dominante da sociedade, tanto mais tende a mudar o sentido vigente da ordem moral 
e simbólica.” (HARVEY, idem, p. 312). 

91 “O domínio do espaço é uma meta permanente do metropolitano, que vai recriando as formas de delimitar 
territórios próprios no interior da terra sem contornos – territórios que garantam a identidade, a relação e até a 
sobrevivência. Os grupos religiosos são pontos sagrados – puncta mundi – dentro da grande área profana 
(exatamente, porque sem dono e sem controle). Estes vão como que coagulando os desejos e as necessidades de 
seus adeptos e canalizando-os para uma meta comum a ser alcançada.” (PASSOS, 2001, p. 123). 

92 Segundo ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Global, 1985. 

93 SINGER, Paul. Economia política da urbanização. São Paulo: Contexto, 2002. 

94 “As teogonias urbanas compõem o poder oficial, como força de legitimação, assim como animam os 
desclassificados nas suas lutas por subsistência, podendo exercer a função de antecipação das utopias na 
história.” (PASSOS, idem, p. 98-99). 

95 “Deste modo, as teogonias são tanto instituídas como instituintes da metrópole; são produtos dos grupos 
humanos que habitam o grande espaço metropolitano e, uma vez constituídas em seus sistemas, passam a 
influenciar nas ações dos grupos, dentro do território e da temporalidade metropolitanas.” (Ibidem, p. 99). 

96 “A cidade, enquanto marca e matriz cultural, enquanto texto que permite múltiplas interpretações, está 
recoberta por inúmeros mapas de significados. Mitos, utopias, crenças e valores, particularmente, mas não de 
modo exclusivo, da cultura dominante, levam ao estabelecimento de grafia – a própria cidade é uma grafia – na 
cidade e de movimentos, sistemáticos ou não, construindo uma geografia urbana que, simultaneamente, é 
cultural, econômica, social e política.” (CORRÊA, Roberto Lobato. Cultura e cidade: uma breve introdução ao 
tema. Em: CARLOS, Ana Fani Alessandri; LEMOS, Amália Inês Geraiges. Dilemas urbanos: novas 
abordagens sobre a cidade. São Paulo: Contexto, 2003, p. 158). 

97 Ver, nesse sentido: SENNETT, Richard. Carne e pedra – O corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio 
de Janeiro / São Paulo: Editora Record, 2001. Esta forma metodológica de desconstrução histórica da paisagem, 
reconhece “sua fecundidade renovada em campos bem mais amplos do que a geografia, e a refletir sobre o seu 
papel inigualável na conexão entre a memória do passado e o projeto de futuro. Um número bem significativo de 
pensadores atuais situa o ponto de partida para a exploração de um conceito mais flexível de paisagem no 
próprio corpo humano.” (COSGROVE, Denis. Geografia cultural do milênio. Em: ROSENDAHL, Zeny e 
CORRÊA, Roberto Lobato. Manifestações da cultura no espaço. Rio de Janeiro: Editora da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), 1999, p. 33) 

98 “A corporificação tornou-se um tema persistente e poderoso na geografia cultural, em parte, naturalmente, 
através de sua sensibilidade ao gênero, mas também pelo reconhecimento de que o agente cultural não é um olho 
desencarnado, nem um puro intelecto, nem um mero fantoche das forças culturais. O agente humano nunca está 
inteiramente destituído de necessidades passionais e emocionais específicas; assim como físicas, que são 
registradas corporalmente. É na geografia do corpo que a natureza e o meio ambiente estão incorporados com a 
ação, mais do que separados dela.” (Idem, p. 34). 

99 Que “se compõe de ritos e símbolos relativos à nação e aos seus fundadores – a bandeira, o hino, o ‘herói 
fundador’ – e valores socializados – ‘nação’, ‘igualdade’, ‘classe’. A religião civil ocorre no espaço e tempo 
sacralizados (...) focos de rituais em torno do culto público e das comemorações de mitos e heróis.” (Espaço e 
religião: uma abordagem geográfica. Rio de janeiro, Editora da UERJ, 2.ed., 2002, p. 163). 

100 ROCHA, Everardo P. Guimarães. A sociedade do sonho – Comunicação, cultura e consumo. Rio de 
Janeiro: Mauad Editora, 1995. / Idem. Magia e capitalismo: um estudo antropológico da publicidade. São 
Paulo: Brasiliense, 1985. 



 Cap.2 – Religião, espaço e cidadania  

 

 

140 

                                                                                                                                                                                     
101 ARANTES, Otília; VEINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: 
desmanchando consensos. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 

102 “A metrópole possibilita e intensifica as escolhas e as produções religiosas, também, no sentido 
mercadológico de ‘uma indústria cultural religiosa’ que estimula consumidores de produtos oferecidos como 
melhores, mais belos e mais eficientes. O sagrado metropolitano cresce na medida de sua eficiência, ou seja, de 
sua capacidade de proporcionar bem-estar geral aos sujeitos religiosos. Desta forma, a escolha religiosa descola-
se e desloca-se de referências doutrinárias e tradicionais para referências subjetivas, criando trânsito religioso, 
trocas e hibridação religiosas. A religiosidade metropolitana, construída sobre esta autonomia, ganha contornos e 
dinâmicas situados no quadro dialético geral das culturas metropolitanas; dá-se num processo de permanência e 
mudança, de resistência e intercâmbio com outras produções e configurações culturais que compõem o grande 
conjunto heterogêneo de significados.” (PASSOS, idem, p. 308-309). 

103 AMORIM, Sérgio Gonçalves de. Aspectos de uma construção teológica no contexto das experiências 
urbanas: uma breve caracterização das buscas espirituais na Primeira Igreja Batista em São José dos 
Campos. Monografia. São Paulo: Faculdade Teológica Batista de São Paulo (FTBSP), 2007-b. / Idem. 
Aproximações entre Hermenêutica e Antropologia Social: uma interpretação da religião como sistema 
cultural . Monografia. São Paulo: Faculdade Teológica Batista de São Paulo (FTBSP), 2007-a. 

104 “No primeiro caso [Estado e capital], a solidariedade é produto da organização. No segundo caso [novas 
formas de religião solidárias], é a organização que é produto da solidariedade (...). A razão universal é 
organizacional, a razão local é orgânica. No primeiro caso, prima a informação, que, aliás, é sinônimo de 
organização. No segundo caso, prima a comunicação (...). Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão 
global e de uma razão local, convivendo dialeticamente.” (SANTOS, Milton. A natureza do espaço: espaço e 
tempo: razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1999, p. 272-273). 

105 SANTOS (2000-a) apresenta algumas correlações entre cidadania e território, de modo que a diversidade 
territorial corresponde a uma relação ‘quase unívoca’ à diversidade da cidadania. 

106 “(...) é também nesses períodos de fragmentação e de insegurança econômica que o desejo de valores estáveis 
faz surgir uma ênfase intensificada na autoridade de instituições básicas – a família, a religião, o Estado. E há 
abundantes provas de um renascimento do apoio a essas instituições e aos valores por elas representados em todo 
o mundo ocidental desde mais ou menos 1970. Essas interligações são, ao menos, plausíveis, devendo por isso 
ser analisadas com atenção mais cuidadosa.” (HARVEY, idem, p. 162). 

107 PASSOS defende que a teoria clássica da secularização não dá conta da compreensão das relações entre 
metropolização e construção teológica no Brasil, ocultando, para o caso brasileiro, particularidades dos 
“processos históricos de formação de nossa cultura rural-metropolitana”. (Ibidem: p. 296). 

108 VOLTAIRE, idem, p. 107. 

109 NIETZSCHE aponta, nesse sentido, para um elemento nuclear da relação entre moral e poder: “Mas agora 
vem, redentora, a crítica à moral e à moralidade: ela mata a si mesma. Portanto: a vida não deve ser negada, pois 
a moral não está acima dela, ela está morta. O excesso de moral demonstrou que a sua antítese, o mal, é 
necessário e útil, e fonte do bem. Temos de, com isso, desistir do bem? Não, justamente não! Pois toda 
dizibilidade não precisa mais ser tão rigorosa. De fato os bons não são isso.” (NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. 
Fragmentos do espólio – julho de 1882 a inverno de 1883/1884. Brasília: Editora da Universidade de Brasília 
(Unb), 2004). 

110 SAFRA, Gilberto. Perspectivas do manejo clínico da experiência religiosa. Em: ARCURI, Irene Gaeta; 
ANCONA-LOPEZ, Marília (Org.). Temas em Psicologia da Religião. São Paulo: Vetor Editora, 2007. 

111 Idem. Embora o pesquisador faça referência a esses níveis de apreensão da experiência humana, não se 
pretende adotar quaisquer posturas de uma metafísica por trás de cada um deles, fixando somente aquilo que é 
experiência humana, pela via religiosa, que, em si, apesar se criar suas mitologias, é um fenômeno observável 
através de uma apreensão científica, além de filosófica. 

112 Ibidem. 
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113 Ibidem. 

114 Ibidem. 

115 Desse modo, pode-se afirmar, com Nietzsche, que “quem tenha discernido o ideal de ser humano percebe o 
ser humano real como a caricatura dele.” (Idem. Fragmentos finais. Brasília: UNB; São Paulo: Imprensa Oficial 
do Estado, 2002). 

116 “Com efeito, tais representações religiosas podem exercer variadas funções no âmbito da sociedade, ainda 
que se afirmem, quase sempre, como valores transcendentes que antecedem e sucedem a realidade histórica. Elas 
classificam e interpretam os contextos com base em um conjunto de valores fundamentais, levando, portanto, os 
fiéis a adotarem determinadas posturas na dinâmica real da história, posturas que podem ser de reprodução da 
ordem estabelecida ou de antecipação de novas estruturas sociais.” (PASSOS, 2009, p. 38) 

117 “Por meio dos mais variados mecanismos de satisfação dos desejos, a sociedade do hiperconsumo não 
responde às necessidades mais elementares das classes menos favorecidas. Se a religião era o “coração de uma 
sociedade sem coração”, na medida em que fornecia um desejo projetado do que a sociedade aspirava ser, hoje 
ela está capturada pela mercadoria e segue as pulsações do mercado de consumo. A religião torna-se, assim, 
subsidiária do desejo de felicidade imediata e perde seu protagonismo como promessa de salvação e felicidade 
eterna ou ainda de controle moral dos desejos humanos.” (Idem, p. 25). 

118 “A metrópole instaura, de fato, uma confusão de soluções que vão desde as expressões mais alienadas até as 
lutas mais eficazes por direitos e cidadania; uma espécie de vale-tudo para conquistar não só os bens que supram 
as necessidades mais básicas como aqueles que satisfazem os desejos mais hedonistas. Misturam-se, assim, em 
um grande engenho movido pelas urgências vitais e pela corrida pelo supérfluo.” (Ibidem, p. 24). 

119 “A construção de sujeitos autônomos foi um ideal formulado como direito pelos modernos, embora tenha 
mostrado, igualmente, sua ineficácia no decorrer da história, no que diz respeito a sua efetivação e 
universalização. A noção de sujeito inclui as noções de consciência, autonomia e ação: é o indivíduo que tem 
consciência de si, assume sua condição e age no meio em que se encontra situado (...). O individualismo e a 
massificação, partes aparentemente opostas do conjunto da sociedade, compõem os dois lados de uma mesma 
moeda e vão tomando cada vez mais o lugar do sujeito. O indivíduo, incluído no sistema de consumo, 
universaliza-se e afirma-se ensimesmado como polo passivo dos produtos e valores oferecidos pela sociedade 
(...) A metrópole implantou outras formas de reprodução e de controle, agora, porém, exercido pelo poder 
econômico, não mais próximo do que as velhas tradições, não menos forte do que os antigos mecanismos de 
interiorização exercidos pela coletividade, embora afirme a autonomia individual como decisiva em seus 
processos.” (Ibidem, p. 31-32). 

120 “O indivíduo torna-se cada vez mais central nos processos de oferta e escolhas religiosas. Em analogia ao que 
ocorreu na sociedade moderna, que prometeu o sujeito e trouxe o indivíduo, podemos dizer que as reformas 
modernas do cristianismo, também centradas no sujeito – assumido como centro da fé – vão cedendo lugar ao 
indivíduo, entendido como início e fim das experiências religiosas. A busca da satisfação religiosa parece 
reproduzir aquele mesmo ciclo do consumo mercadológico: satisfação-insatisfação-satisfação. O ciclo vicioso da 
experiência religiosa vincula promessa-irrealização-promessa, o que se concretiza nas buscas permanentes da 
experiência religiosa mais forte nos cultos de massa, verdadeiros espetáculos rituais, sustenta as adesões 
religiosas temporárias e, por conseguinte, os trânsitos religiosos.” (Ibidem: p. 33). 

121 “Em todas essas frentes, a grande cidade oferece um cenário de contradições que facciona o sujeito moderno, 
em princípio universal, em sujeitos sociais e antagônicos, sendo cada qual vinculado a determinados territórios e 
determinadas possibilidades de sobrevivência. A fragmentação socioespacial desenha, de fato, a grande cidade e 
instaura uma polifonia desafinada de interesses, de projetos e de ações que se instituem, cada vez mais, como 
normalidade estética, política e ética. O edifício de cristal e o barraco de papelão, os jardins e o esgoto a céu 
aberto, a vitrine de luxo e a banca do camelô compõem nossas imagens regulares da grande cidade como uma 
espécie de paisagem sem causa e sem efeito. Politicamente normal são também os sujeitos distintos que habitam 
essas paisagens, mesmo quando a violência expressa seus conflitos subjacentes em verdadeiras guerras urbanas. 
A indignação dos tempos de constituição da modernidade, quando os burgueses gritavam por liberdade e 
igualdade, bem como os socialistas militantes, já no século dezenove, parece estar cada vez mais distante das 
rotinas e dos ideais das metrópoles contemporâneas. À era das revoluções parece suceder, gradativamente, uma 
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era de descanso e descaso, quanto todos bebem do mesmo ópio do consumo, acreditando possuir, ainda que por 
instantes efêmeros, a felicidade plena.” (SOARES, Afonso Maria Ligório; PASSOS, João Décio. Introdução. 
Em: SOARES, Afonso Maria Ligório; PASSOS, João Décio. A fé na metrópole: Desafios e olhares múltiplos. 
São Paulo: Paulinas / EDUC, 2009, p. 7). 

122 Conforme aponta MUMFORD (idem). 

123 “A compreensão da religião na cidade deve ser buscada juntamente com a compreensão da própria cidade. 
São duas lógicas que se reproduzem mutuamente.” (PASSOS, 2009, p. 21). 

124 Nesse sentido, é apropriada a colocação de Edward SAID, de que “não estamos fora e além das conexões: 
fazemos parte delas.” (SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 
92). “Precisamos de um paradigma diferente e inovador para a pesquisa humanista. Os estudiosos podem estar 
abertamente empenhados na política e nos interesses do presente – com os olhos abertos, com uma energia 
analítica rigorosa e os valores sociais decentes de quem está interessado, não na sobrevivência de um feudo ou 
guilda disciplinar, nem de uma identidade manipuladora (...) e sim na melhoria e na valorização não coercitiva 
da vida em uma comunidade que luta para existir entre outras comunidades. Não se pode minimizar o trabalho 
de escavação imaginativa necessário para tal tarefa. Não se procuram essências exclusivas e originais, seja para 
restaurá-las, seja para atribuir-lhes um lugar de honra inatacável.” (Idem, p. 383). 

125 Conforme CROATTO, José Severino. As linguagens da experiência religiosa – uma introdução à 
fenomenologia da religião. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 9. É importante ressaltar que o pesquisador, embora 
tenha a intenção de realizar uma introdução à linguagem religiosa pela vertente da fenomenologia, não pretende 
adotar nenhuma postura metafísica que venha a construir mundos imaginários a partir de uma transcendência ou 
imanência, embora essa seja a tendência presente na linguagem religiosa para o praticante da religião, a de criar 
mitologias. 

126 Para Edward SAID (Idem, p. 38-39). 

127 “O sagrado é, em si mesmo, parte do profano (um lugar sagrado, como um santuário, pertencente às coisas 
deste mundo), mas é recebido pelo homo religiosus como mediação significativa e expressiva de sua relação com 
‘o divino’ (...). O lugar da hierofania é, na realidade, o próprio ser humano. Não no sentido de que ele a ‘projeta’ 
a seguir para um objeto exterior, como simples ponto e visualização, senão enquanto o ser humano tem uma 
experiência do transcendente na relação com tal objeto, lugar, acontecimento ou o que quer que seja (...). Por 
outro lado, é evidente que ‘transcendência’ é um vocábulo simbólico; não implica que o Mistério esteja “do 
outro lado”; é também imanente no ser humano, visto que se manifesta a ele de alguma maneira.” (CROATTO, 
idem, p. 60-64). 

128 Inspirando-se em uma interpretação de SAID (Idem, p. 117). 

129 Lembrando, ainda com SAID (idem, p. 239), que “nenhuma visão, assim como nenhum sistema social, tem 
hegemonia total sobre seu domínio”, de modo que o espaço religioso não é único e exclusivamente hegemônico, 
pois é espaço que compõe outro espaço mais amplo, da morada de homens na forma de cidades. 

130 Segundo DELEUZE, “a religião (...) só ocupa o território porque ela depende do fator bruto estético, 
territorializante, como sua condição. É esse fator que (...) liga as forças do caos em ritos e religiões, forças da 
terra. É ao mesmo tempo que as marcas territorializantes desenvolvem-se em motivos e contrapontos, 
reorganizam as funções, reagrupam as forças. Mas, com isso, o território já desencadeia algo que irá ultrapassá-
lo.” (DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. São Paulo: Editora 34, 1997, p. 130). 

131 Idem, p. 130-132. 

132 “A condição “de linguagem” e de comunicação do símbolo tem relação com sua dinâmica e eficácia sociais, 
reforçadas pela tradição cultural em que se inscreve. É necessário acrescentar que o símbolo tem ligação com os 
níveis profundos da psique, que só podem aflorar indiretamente, refletindo-se nas coisas que por analogia 
ajudam a evocá-los. Muitos símbolos, como o círculo (a mandala, palavra hindu usada por Jung como arquétipo 
da alma), servem de “condensadores” tanto dos desejos inconscientes como de uma experiência religiosa 
profunda da perfeição, da totalidade, do equilíbrio espiritual em contato com o sagrado (...) O símbolo é a 
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linguagem básica da experiência religiosa. Funda todas as outras. Tem um valor essencial que é necessário 
destacar mais uma vez: o símbolo “faz pensar”; o símbolo “diz sempre mais do que diz”. É a linguagem do 
profundo, da intuição, do enigma. Por isso é a linguagem dos sonhos, da poesia, do amor, da experiência 
religiosa” (CROATTO, idem: p. 115-118). 

133  “O mito possui uma força tal que leva à ação. Às vezes, surge dessa mesma necessidade de “dar sentido” a 
determinadas práticas que estão vigentes e que são vistas como relevantes, de modo que o mito instaura 
realidades significativas (...) mas reforça também ao mesmo tempo as práticas que elas podem implicar” 
(Ibidem: p. 290). 

134 Ibidem, p. 311-312. 

135 “(...) o rito é visual por um lado e socioespacial por outro. Todo ritual exige um grupo de pessoas, um lugar 
sagrado, objetos e instrumentos, vestes, etc. (...) tanto o mito como o rito funcionam também como modelos da 
ação humana (...) todos os ritos e gestos de adoração inscrevem-se no marco social que lhes dá sentido e que, ao 
mesmo tempo, é reforçado pelo ambiente social. O grupo expressa sua identidade sobretudo pelos ritos. Os 
próprios mitos são consolidados e penetram na consciência por efeito de sua manifestação social.” (Ibidem, p. 
332-344). 

136 “O lugar sagrado é um espaço ‘recortado’ (...) É importante lembrar a etimologia indo-européia de ‘templo’, 
latim templum, da raiz (* tem-) que significa “cortar”; de sua forma grega temno (= tem-n-o) “cortar” deriva de 
témenos, a palavra usada para designar um recinto sagrado (...) O espaço ‘recortado’ não é uma parte do espaço, 
mas sobretudo sua reprodução em miniatura (um microcosmo). Ao ser lugar hierofânico (...), é nele que se 
concentra a sacralidade (...) o templo (e todo lugar que o represente, mesmo que seja aberto e sem edifícios) 
converte-se simbolicamente no ‘centro’ do mundo por um lado, e em axis mundi por outro (...) Com as cidades – 
que participam do simbolismo do templo por estarem associadas a um Deus tutelar – acontece o mesmo. 
Babilônia, fundada pelos Deuses (...) não é outra coisa senão o modelo da cidade terrestre, como a Jerusalém (...) 
o é da cidade escatológica.” (Ibidem, p. 347-348). 

137 “Todo fazer criativo é comunicar. Quem busca o conhecimento (o filósofo), quem faz de modo criativo (o 
artista), quem ama (o amoroso) são um só. Na comunicação de um conhecimento há sempre alguma traição. Em 
toda escrita há falta de vergonha. Quem quer ascender ao último conhecimento, precisa também deixar para trás 
a veracidade. Da cerca do conhecimento não se consegue passar por cima a partir da moralidade.” 
(NIETZSCHE, 2004). 

138 As reflexões de KUHN em relação aos referenciais epistemológicos e metodológicos e às relações entre os 
grupos de poder que os exercem, o conceito de ‘capital simbólico’ proposto por BOURDIEU (2002), as 
arqueologias de saberes e poderes propostas por FOUCAULT também possibilitam perceber essas associações 
entre saberes e poderes, como outros pesquisadores evidenciam. 

139 “Uma ‘religião’, nesta perspectiva, é um dispositivo ideológico, prático e simbólico pelo qual se constitui, 
mantém-se, desenvolve-se e é controlado o sentimento individual e coletivo de pertença a uma linhagem 
particular de crentes.” (HERVIEU-LÉGER, Danièle. O peregrino e o convertido: a religião em movimento. 
Petrópolis: Vozes, 2008, p. 27) 

140 “O principal problema, para uma sociologia da modernidade religiosa, é, portanto, tentar compreender 
conjuntamente o movimento pelo qual a Modernidade continua a minar a credibilidade de todos os sistemas 
religiosos e o movimento pelo qual, ao mesmo tempo, ela faz surgirem novas formas de crenças.” (Idem, p. 41). 

141 “(...) a ênfase religiosa do Ocidente medieval era a fé ou a piedade (uma dinâmica interna do coração). Nas 
controvérsias modernas sobre a religião, entretanto, a atenção era focada sobre os aspectos externos e objetivos 
da vida dos fiéis, pois se tornou um assunto urgente identificar aquelas diferenças cruciais sobre as quais a 
salvação eterna dependeria. Como consequência, crenças e práticas rituais específicas tornaram-se a essência da 
nova ‘religião’ idealizada. A verdadeira religião, agora, tinha menos a ver com a sinceridade de compromisso do 
que com a validade das proposições para as quais era dada aquiescência. Alinhada com o desenvolvimento do 
espírito iluminista, a razão passou a ser o árbitro fundamental da verdadeira religião, assim confirmando a 
orientação racionalista e objetiva da nova entidade.” (HARISSON, Peter. “Ciência” e “Religião”. Construindo os 
limites. Em: Revista de Estudos da Religião – Rever. São Paulo: PUC-SP, vol. 7, 2007). 
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142 “Se a invenção da ciência no século XIX tornou possível pela primeira vez um relacionamento entre ciência e 
religião, o nascimento da ‘religião’ e ‘das religiões’ durante o Iluminismo tornou possível um exercício 
comparativo de natureza diferente – a comparação de uma ‘religião’ com outra. Uma vez mais, a razão seria 
utilizada na comparação ‘imparcial’ das religiões e teoricamente permitiria a adjudicação dos méritos relativos 
dos credos e cultos sob comparação. A ciência comparativa das religiões, portanto, emergiu da objetivação das 
crenças religiosas do início da modernidade e o processo foi, em seu devido tempo, estendido do Cristianismo 
para as outras três ‘religiões’ – ‘Maometanismo’, ‘Religião Judaica’ e ‘Paganismo’ (as demais manifestações) – 
cada uma das quais elaboradas, em diversos graus, como uma versão inferior do paradigma original cristão. Em 
cada caso, as crenças e formas de vida de todos os povos tendiam a se reduzir ao conjunto de dogmas, e a 
característica principal de uma religião tornava-se aquilo em que seus seguidores acreditavam. Assim sendo, a 
‘religião’ tornou-se a grade conceitual através da qual o conhecimento de povos exóticos era filtrado na 
imaginação ocidental.” (Ibidem). 

143 “Dogmas religiosos não constituem a totalidade da vida religiosa; nem as teorias científicas incorporam tudo 
o que existe para o empreendimento científico (...). Uma vez que a natureza construída das categorias seja levada 
em consideração, as supostas relações entre ciência e religião podem vir a se tornar artefatos das próprias 
categorias.” (Ibidem). 

144 “(...) é importante prestar atenção às dimensões políticas das categorias e suas relações (...). A questão entre 
ciência e religião tem menos a ver com proposições do que com poder (...). Algumas tentativas bem 
intencionadas de promover o diálogo entre ciência e religião, ou a integração de Teologia e ciência, podem 
tacitamente reforçar a autoridade cultural das ciências, distorcer tradições cristãs e de outras expressões de fé e 
perpetuar as características problemáticas da categoria ‘religião’.” (Ibidem, p. 5-6). 

145 “(...) as dimensões pessoais tanto das atividades científicas como religiosas deveriam ser levadas mais a sério. 
Há um sentido no qual precisamos ler discussões abstratas de Teologia e ciência mais como declarações pessoais 
do que como afirmações sobre a relação entre dois sistemas de pensamento independentes.” (Ibidem, p. 5-6). 

146 RICOEUR, Paul. Hermenêutica e ideologias. Petrópolis: Vozes, 2008. 

147 Idem. 

148 “Diante daquilo que aparece como a dissolução das normas, sob a ação corrosiva dos grupos dissidentes, a 
tendência é a de reafirmar essas normas de um modo não-criativo e puramente conservador: a concepção 
puramente defensiva do cristianismo, que se apoderou dos meios religiosos, constitui outro aspecto 
surpreendente dessa reação moral. A religião institucional tende a se congregar em torno dos grupos residenciais 
homogêneos, em face da ameaça que para eles representa o desenvolvimento dos grupos informais, não-
estruturados; e a replicar, mediante um reforço institucional, às intromissões do imprevisto.” (Ibidem, p. 164). 

149 Ibidem. 

150 “Já se falou da sociedade em migalhas, em todos os planos: profissional, cultural, religioso. O aspecto mais 
grave da sociedade em migalhas consiste na ruptura do vínculo social no nível do casamento, dos estilos de vida, 
e no surgimento de uma sociedade paralela ou, como dizem os americanos, da alternative society. Mas que 
alternativa senão a dissidência que deixa tudo no mesmo lugar, que inquieta e ameaça, mas sem lançar as 
sementes de mudança?” (Ibidem, p. 177). 

151 “(...) como podemos conjugar os progressos da liberdade e os da instituição? Para mim, aí se situa o lugar, o 
cerne do drama e do dilaceramento contemporâneos (...). O que me parece em questão é a possibilidade mesma 
de vivermos em instituições.” (Ibidem, p. 178). 

152 Ibidem. 

153 Segundo propõe RICOEUR, uma nova estratégia do conflito, ao ser prática, permite encaminhar a cada caso a 
seguinte questão: “o conflito, sinal de contradição ou de unidade?” (Ibidem, p. 181). 

154 GRESCHAT, Hans-Jürgen. O que é Ciência da Religião? São Paulo: Paulinas, 2008, p. 24-29. 
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155 PONDÉ, Luiz Felipe. Em busca de uma cultura epistemológica. Em: TEIXEIRA, Faustino (Org.). A(s) 
ciência(s) da religião no Brasil – Afirmação de uma área acadêmica. São Paulo: Paulinas, 2001. 

156 “Bom tempo para os espíritos livres – Os espíritos livres tomam suas liberdades até diante da ciência – e no 
momento elas lhes são permitidas, enquanto a Igreja ainda está de pé – Nessa medida, este é um bom tempo para 
os espíritos livres.” (Aforismo 180) (NIETZSCHE. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001). 

157 É sutil essa diferenciação da ilusão como fonte de conhecimento e vida, na concepção de NIETZSCHE, 
conforme assinala em um aforismo: “Já me disseram com frequência, e sempre com enorme surpresa, que uma 
coisa une e distingue todos os meus livros (...). Todos eles contêm, assim afirmaram, laços e redes para pássaros 
incautos, e quase um incitamento, constante e nem sempre notado, à inversão dos valores habituais e dos hábitos 
valorizados. Como? Tudo somente – humano, demasiado humano? (...) De fato, eu mesmo não acredito que 
alguém, alguma vez, tenha olhado para o mundo com mais profunda suspeita, e não apenas como eventual 
advogado do Diabo, mas também, falando teologicamente, como inimigo e acusador de Deus (...). Supondo, 
porém, que tudo isso fosse verdadeiro e a mim censurado com razão, que sabem vocês disso, que podem vocês 
saber disso, da astúcia de autoconservação, da racionalidade e superior proteção que existe em tal engano de si – 
e da falsidade que ainda me é necessária para que continue a me permitir o luxo de minha veracidade? ... Basta, 
eu ainda vivo; e a vida não é excogitação da moral: ela quer ilusão, vive da ilusão... porém, vejam só, já não 
começo de novo a fazer o que sempre fiz, como velho imoralista e apanhador de pássaros – falando imoralmente, 
amoralmente, ‘além do bem e do mal’?” (Prólogo, aforismo 1) (NIETZSCHE. Humano demasiado, humano – 
Um livro para espíritos livres. São Paulo: Companhia das Letras, 2000). 

158 NIETZSCHE. Genealogia da moral – Uma Polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

159 “A mesma casa que edificamos é a casa que nos edifica”, é um adágio grego lembrado por HARVEY, e que 
pode ser um mote interessante para avaliar as relações dialéticas e ambíguas entre experiências religiosas, 
produção social do espaço e construção dos sujeitos (HARVEY, David. Espaços de esperança. 2ª ed. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006). 

160 Daí, em parte, a origem de certa tolerância política e religiosa, que são denominadas liberdade religiosa e 
política, sem nunca ser liberdade, pois historicamente o processo é de fato outro. “Com a modernidade, 
aconteceu o que na Idade Média teria sido inimaginável: a violência e o sangue derramado nas longas ‘guerras 
de religião’ dão vida à ideia de tolerância.” (MALDONATO, Mauro. Raízes errantes. São Paulo: SESC São 
Paulo / Ed. 34, 2004, p. 55). 

161 Idem (p. 68-69). 

162 A naturalização do mal é tema caro a Hannah Arendt, relativo ao sentido arendtiano dessa naturalização, 
quando de sua análise do caso Eichmann, carrasco nazista. Como aponta CABILDO: “(...) Eichmann, una de las 
principales cabezas burocráticas del régimen azi y sin embargo, nunca se sintió responsable ni culpable de su 
colaboración con el genocidio; muy por el contrario, siempre se mostró orgulloso de sus actos. Arendt relata con 
assombro cómo Eichmann, después de ser sometido a análisis psicológicos, resultó que no tenía el perfil 
psicológico de psicópata sino una personalidad curiosamente “normal”. Nunca lo diagnosticaro como sádico, 
demente o retrasado mental pero sí evidenció con franca naturalidad la falta de reflexión en sus argumentos, de 
lo que la autora comenta que la falta de pensamiento puede devenir en una suerte de loucura moral altamente 
peligrosa. Y es que por falta de reflexión las personas pueden ser fácilmente manipulables por cualquier 
concepto frívolo de lo bueno y de lo malo; banalidad que no minimiza la crueldad de sus efectos”. (CABILDO, 
Sissi Cano. Sentido arendtiano de la “banalidad del mal”. Em: Horizonte – Revista de Estudos de Teologia e 
Ciências da Religião. Belo Horizonte: Editora PUC-Minas, v. 3, n. 5, 2º semestre 2004, p.102). 

163 Segundo uma interpretação de MARONI, Amnéris. O “pensar” em Jung, Bion e Hannah Arendt. Em: 
DWEYR, Tom; PORTO, Maria Stela Grossi (orgs.). Sociologia e realidade – Pesquisa social no século XXI . 
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2006. 

164 Toda religião, toda experiência religiosa, deve ser prática, segundo a antropologia hermenêutica de GEERTZ, 
e deve ser tomada como parte da cultura e da política. “A cultura, aqui, não são cultos e costumes, mas as 
estruturas de significado através das quais os homens dão forma à sua experiência, e a política não são golpes e 
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constituições, mas uma das principais arenas na qual tais estruturas se desenrolam publicamente.” (GEERTZ, 
Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1989, p. 207). 

165 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2005. 

166 “E talvez seja esta a marca de todas as religiões, por mais longínquas que estejam uma das outras: o esforço 
para pensar a realidade toda a partir da exigência de que a vida faça sentido.” (ALVES, Rubem. O que é 
religião. São Paulo: Círculo do Livro, s.d.). É necessário considerar que Rubem ALVES, ao longo de suas 
pesquisas, foi diferenciando as experiências libertárias e as aprisionadoras presentes nas vivências religiosas, seja 
em nível pessoal, seja coletivo/institucional.  

167 “A religião, sem interioridade, sem uma sensação ‘banhada em sentimento’ de que a crença importa, e 
importa tremendamente, de que a fé sustenta, cura, consola, corrige as injustiças, melhora a sorte, garante 
recompensas, explica, impõe obrigações, abençoa, esclarece, reconcilia, regenera, redime ou salva, mal chega a 
ser digna desse nome.” (GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editora, 2001, p. 159). 

168 Nesse sentido é inspiradora a visão que TOURAINE possui de um papel libertário para as práticas religiosas e 
as cidades, desde que o sujeito se perceba como construtor e responsável pelos mundos que cria: “Se o sujeito é 
uma relação cada vez mais direta do indivíduo consigo mesmo nas sociedades mais modernas, ele provém da 
interiorização de um princípio criador e doador de sentido que até então permanecera exterior à experiência 
humana e projetado numa transcendência separada do mundo humano ou já instalada nele, quando o sujeito 
ainda não aparece diretamente, mas está apenas encarnado na imagem utópica da cidade perfeita, no apelo a uma 
sociedade ideal, liberta de seus pecados e dos interesses em conflito.” (TOURAINE, Alain. Um novo 
paradigma – Para compreender o mundo hoje. 3ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2007, p.147-148). 

169 “Estas duas realidades opostas e complementares estão ainda misturadas uma com a outra no mundo da 
comunidade. Quando se anuncia a modernidade é que se opera a separação que em seguida não cessará de se 
ampliar entre, por um lado, o mundo do sujeito, projetado e exteriorizado numa imagem do divino, mas que 
tende à interiorização no sujeito humano, e, por outro lado, o universo do sagrado, controlado pelas Igrejas e 
pelos clérigos por meio das instituições e das práticas. Esta oposição entre o divino e o sagrado, entre o sujeito 
projetado para fora dele mesmo numa figura de transcendência e a criação de um mundo protegido por interditos 
e pelo monopólio da comunicação do mundo humano com o mundo divino, está no âmago do fato religioso.” 
(TOURAINE, idem, p. 148), e de certo modo, de sua possível superação como projeto libertário. 

170 “O corpo que deve ser ‘a medida de todas as coisas’ é ele mesmo sede de contestação das forças que o criam. 
O corpo (tal como a pessoa e o eu) é uma relação interior e, por conseguinte, aberta e porosa com respeito ao 
mundo (...). O corpo não é monádico, nem flutua livremente em algum éter da cultura, dos discursos, das 
representações, por mais que estes tenham importância nas manifestações materiais do corpo. O estudo do corpo 
tem de se basear na compreensão das relações espaço-temporais concretas entre práticas materiais, 
representações, imaginários, instituições, relações sociais e estruturas vigentes de poder político-econômico. 
Pode-se então ver o corpo como um nexo por meio do qual abordar possibilidades de uma política emancipadora 
(...). O corpo pode ser ‘uma estratégia de acumulação no sentido mais profundo do termo’, mas é igualmente o 
lócus da resistência política, caso lhe seja impressa uma direção (...) em decorrência do fato de sermos, no 
sentido mais literal, animais políticos capazes de argumentação ética e, portanto, dotados da capacidade de 
transformar as relações sociais e instituições que estão no cerne da sociedade civil (...). Parece que a exigência 
revolucionária de fugir a essas restrições constitui um aspecto das feições que tem de assumir a política do 
corpo.” (HARVEY, idem, p. 178). 

171 SENNETT (Idem). 

172 As religiões e os ‘sonhos’, em vez de serem repetições deformadas do que ocorre na vigília, são resíduos 
insubmissos da racionalidade e dos poderes dela derivados que, ao invadirem a vida cotidiana, reduzem a 
imaginação ao imaginário, a criação à submissão, a coragem ao medo.” (MARTINS, José de Souza. A 
sociabilidade do homem simples: cotidiano e história na modernidade anômala. São Paulo: Hucitec, 2000, 
p. 66). Esta interessante concepção analítica para os sonhos possui como premissa que o “que nos aterroriza nos 
sonhos é a denúncia que nós mesmos fazemos de nossos temores e terrores, matérias-primas de nosso 
conformismo. A coragem da nossa noite põe diante dos olhos e da nossa consciência a coragem que nos falta 
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durante o dia em face do que nos conforma e nos obriga. A loucura da noite e do sonho denuncia a insanidade do 
dia e da vigília: a insanidade de um agir conduzido e demarcado por um querer alheio e não interrogado nem 
questionado.” (Idem, p. 66). Essa perspectiva de interpretação considera que “o sonho é, para o homem comum, 
mais do que o sonhar. Para o homem comum, o sonho não se separa da interpretação do sonho.” (Idem, p. 67). 
Em certo sentido, as religiões também teriam a mesma lógica, pois são representações das dificuldades da vida, 
podendo alavancar reações ou conformismos na experiência cotidiana da população. Nesse sentido, as religiões e 
“os sonhos são documentos sobre o estado do relacionamento social entre nós e nós mesmos.” (Idem, p. 66). 

173 “A linha divisória entre o delírio e a realidade torna-se sempre mais tênue e até mesmo desnecessária nas 
dinâmicas religiosas, tendo em vista a força do discurso que estimula o desejo pela via de todos os sentidos. É 
quando, então, a flor da pele encontra-se com os recônditos mais profundos da psique humana e o sonho se 
mistura com a realidade. Ademais, a experiência estética torna-se uma espécie de certificação da experiência 
espiritual, um sinal de que Deus está operando no fiel e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de satisfação do 
desejo.” (PASSOS, 2009, p. 37). 

174 Em uma reflexão acerca das relações entre religião, cidade e subjetividade, SILVA aponta que: “Foi pulsando 
entre os tempos e espaços que destinamos ao profano e ao sagrado, que construímos uma cidade para este pulsar. 
E é neste pulsar que continuamos pulsando, por mais racionais que sejam as formas pelas quais o interdito possa 
se revestir contemporaneamente; por mais ‘inocentes’ que sejam as formas com as quais a transgressão se revele. 
E continuaremos pulsando, enquanto ordenarmos e regularmos a vida espaço-temporal – isto é, enquanto 
habitarmos – através de estruturas compostas por muros e aberturas.” (SILVA, Luiz Felipe da Cunha e. O Muro 
e a Abertura: sobre as origens e o presente do nómos do espaço urbano. Tese. Rio de Janeiro, Pontifícia 
Universidade Católica, 2007, p. 24). “(...) as estruturas muradas urbanas configuram um sistema retórico – ou 
simbólico, em um nível mais primitivo – e um sistema topológico que se constituem como expressão plástica e 
espacial destas estruturas inconscientes coletivas e arcaicas.” (Idem, p. 134). Na emergência da cidade enquanto 
expressão simbólica, encontra-se, no entanto, uma especificidade ao campo religioso. “O fato urbano é um fato 
político e, neste sentido, é um produto desta forma de poder, como o testemunha o fato topológico da 
centralidade, que caracterizou toda a composição de todas as estruturas urbanas ao longo da história da cidade 
(...). Por isso, muitos autores associam o fato urbano à emergência do poder soberano e da persona da realeza 
semidivina que o corporificou e, portanto, à própria emergência do fato religioso.” (Idem, p. 184). De modo que 
“as formas das composições urbanas estruturadas por muros e aberturas são o testemunho simbólico, topológico 
e técnico dos processos de subjetivação que originaram o homem urbano naquilo que, no essencial, concordam 
Nietzsche e Freud: este sujeito, o homem urbano, é um produto da reflexividade moral, e do modo como, para a 
constituição das civilizações urbanas, submeteu-se o homem à interiorização da culpa, sob os golpes do martelo 
dos inconscientes artistas organizadores do estado, as bestas louras, em Nietzsche, sob o remorso pelo 
assassinato do pai em Freud.” (Idem, p. 212). Talvez que, “o que tememos encontrar no inconsciente parece ser o 
mesmo que tememos encontrar no exterior dos recintos murados no interior dos quais nos protegemos, é a 
violência que nos constitui, que constitui a natureza da qual somos constituídos enquanto os seres biológicos que 
são o objeto inicial e final de toda a biopolítica. (...) A violência não está na favela, e tampouco nas drogas. Nem 
mesmo no crime organizado ou no terrorismo ela está. A violência está em nós mesmos, e só depende do aqui e 
agora de cada um, de sua situação, de sua possibilidade de ter um lugar neste mundo, de falar e ser ouvido. Além 
da fala, o ato. E, diante deste, somente o muro. Uma abertura ouve. O muro é surdo.” (SILVA, idem, p. 278-
279). 
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3. PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS (PIBSJC): UMA VERIFICAÇÃO EMPÍRICA 

 
 
 

(...) vendo todos os males que produziu o falso zelo, há 
muito os homens vêm tendo o inferno nesta própria vida. 

 
VOLTAIRE1 

 

Neste capítulo, objetiva-se uma determinada demonstração empírica do tipo de 

reflexão teórica empreendida nesta tese, visando-se a uma melhor compreensão dos nexos 

entre as variáveis, religião, espaço e cidadania. 

Nesse sentido, este capítulo é organizado em duas subsseções para tratar do objeto de 

verificação empírica desta tese, conforme Capítulo 1. 

A primeira dessas subsseções apresenta um panorama do processo histórico de 

urbanização do município de São José dos Campos; e a segunda, visa a relacionar os 

processos de espacialização da PIBSJC ao contexto da produção social de espaço na referida 

cidade. 

Em ambas as partes, são realizadas referências à promoção/supressão da cidadania, 

sobretudo no que se refere às formas de produção social dos espaços da cidade, sejam estes 

urbanos ou, também, religiosos. 

Tal verificação empírica de alguns dos nexos teóricos entre as variáveis de pesquisa, 

além de localizar de um modo mais específico e preciso nosso objeto de verificação empírica, 

contribuirá para que, no Capítulo 4, algumas considerações teórico-empíricas sejam 

elencadas, retomando o Capítulo 2, em que se tratou em termos teóricos do objeto desta 

pesquisa. 

Com isso, quer se afirmar a tese desta pesquisa, de que as práticas religiosas, ao se 

tornarem espaço religioso no contexto do espaço urbano de uma cidade, fazem-no de modo a 

manter os interesses particulares de poder relativos a determinadas hegemonias 

socioespaciais, em detrimento da edificação de uma prática cidadã mais ampla e abrangente, 

que se encontre relacionada à participação no governo da cidade e da religião. 
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As religiões tendem a não ser revolucionárias e, sim, conservadoras/reprodutoras de 

um determinado status quo dominante, sobretudo com as transformações do campo religioso 

contemporâneo, visando a obter controle e domínio das pessoas através do espaço urbano e 

religioso, ligados a complexas relações socioespaciais que compõem suas respectivas formas 

de espacialização na cidade. 

 

 

3.1. Produção social de espaço em São José dos Campos 

 
 

“Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como 
as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades 

das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos 
para-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento 

riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras.” 
 

ÍTALO CALVINO 2 
 

Esta seção objetiva apresentar um quadro socioespacial do município de São José dos 

Campos (SP), desde os anos de 30 do século XX à primeira década do século XXI, a partir de 

dimensões sociodemográficas, da estrutura produtiva e de ocupação socioespacial, 

referenciando os contextos intraurbano, regional e nacional dessa cidade média brasileira, que 

se insere na atualidade em uma rede de cidades globais, a começar pelas metrópoles de São 

Paulo e Rio de Janeiro, tendo, ainda, um acesso a conexões mundiais em termos de fluxos de 

pessoas, mercadorias e serviços. 

Entre estes serviços, pode-se dizer que se encontram, também, os de natureza 

religiosa, como o caso da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos (PIBSJC), igreja 

foco de uma verificação empírica, como será oportunamente tratado na seção seguinte deste 

capítulo. 

Pretende-se, desse modo, apresentar um quadro socioespacial do município de São 

José dos Campos (SP), a partir de uma tripla periodização: 

• De 1930 a 1960 – Período de ascensão e declínio, na cidade, da 

atividade de sanatórios dedicados ao tratamento de tuberculosos e início de intensas 
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transformações demográficas, na estrutura produtiva e na urbanização do município, a 

partir da industrialização e da atuação planificada do Estado. A partir de 1930, houve 

uma profunda alteração na estrutura administrativa do país, com o advento do governo 

Vargas, que praticamente polarizou este período (até 1945; e, depois, de 1951 a 1954) 

e significou, para o município de São José dos Campos, uma era de intervenções 

federais, que deixaram uma marca profunda na estrutura urbana da cidade, 

representando parte de um processo de modernização no Brasil, em que o 

planejamento urbano e regional, em várias esferas de governo, impactou a estruturação 

socioespacial da cidade. 

• De 1960 a 1990 – Período em que ocorreu a intensidade máxima do 

fluxo migratório a São José dos Campos, com as correspondentes transformações 

sociodemográficas, urbanas e de industrialização, sobretudo entre 1960-1970. Entre 

1980-1990, houve uma relativa estabilidade no crescimento demográfico do 

município, sendo que, neste período, verifica-se, no entanto, uma intensa taxa de 

crescimento urbano na cidade, intensificando processos de especulação imobiliária nos 

novos bairros, com suas contradições em termos de exclusão socioespacial. A crise 

econômica que assolou o país entre 1980-1990 teve sua resolução nas décadas 

seguintes, no município, como se aborda a seguir. 

• De 1990 a 2010 – Período de intensas flexibilizações nos processos de 

acumulação capitalista, envolvendo a estrutura produtiva, com a emergência de um 

marcante setor de serviços, caracterizando uma profunda diversificação econômica no 

município de São José dos Campos. Em termos espaciais, tem ocorrido a construção 

de uma nova centralidade no município, a partir de uma nova importância dada à 

Rodovia Presidente Dutra. Isso se deve, por um lado, à presença de diversos espaços 

institucionais localizados às margens e nas proximidades da rodovia; e, por outro, às 

transformações nas infraestruturas da cidade, relacionadas às novas formas de gestão 

urbana, voltadas, sobretudo, a uma forma de planejamento estratégico de cidades, em 

um alinhamento/promoção à diversificação da estrutura econômica, atraindo novos 

investimentos para a cidade, mas, no entanto, promovendo desigualdades 

socioespaciais profundas. Para uma população majoritariamente urbana e jovem, há o 

desafio da competição pela entrada e permanência no mercado de trabalho na cidade. 
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Para uma apresentação de parte do processo de urbanização de São José dos Campos, 

inicia-se por uma análise da ascensão e fim do período sanatorial no município, bem como do 

início das intensas transformações marcadas pela industrialização, imigração e expansão 

urbana (1930-1960). 

Segue-se uma apresentação do período de intensa industrialização e crescimento 

urbano na cidade (1960-1980) e posterior acomodação dessas intensas transformações 

socioespaciais; que, se representaram crescimento até os anos 80, passariam a representar uma 

crise estrutural entre os anos 80 e 90, a qual se resolveria nas décadas seguintes em um 

processo de flexibilizações produtivas, empregatícias e espaciais em São José dos Campos, e 

que marcam as relações socioespaciais nessas duas últimas décadas (1990-2010), como se 

pretende demonstrar. 

Um quadro da evolução demográfica do município de São José dos Campos ao longo 

do século XX é apresentado no ANEXO 1 desta tese. E, no ANEXO 2, para se ter uma ideia 

gráfica do crescimento da mancha urbana do município entre 1957-2005, são oferecidas 

quatro figuras. Em três delas, também se aponta a localização das diversas sedes da PIBSJC, 

desde sua inauguração na cidade, em 1942, aos dias atuais, deixando nítida, nessas 

representações espaciais, a existência de uma lógica de espacialização desta igreja, ao longo 

de sua existência na cidade, em alinhamento com os espaços hegemônicos no município. 

Os espaços religiosos da PIBSJC, associados a esses processos de urbanização em São 

José dos Campos, em cada um desses períodos, tiveram seus significados correlatos a cada 

momento histórico e contexto socioespacial do município, mas sempre a afirmar o sentido 

mais geral e amplo dos interesses dos grupos hegemônicos representados pelo capital e pelo 

Estado, em detrimento de toda a cidade e de sua população. 

Essa alienação tem ocorrido por meio da ‘edificação’ de um determinado tipo de 

cidadão, reduzido a uma ‘coisa’, pelo mercado de trabalho; a um ‘consumidor’, na medida de 

sua renda; a um ‘eleitor’, pela política; e a um ‘fiel’, pela religião, ‘domesticado’ em cada 

uma dessas esferas, desde que ‘obrigado’ a ser conivente e a jogar segundo as regras de um 

jogo político-econômico alienante, sendo que toda e qualquer forma e tentativa de se realizar 

proposições alternativas de vida são consideradas, por essas hegemonias, como fantasiosas, 

falaciosas e irrealistas. 
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O fato é que sempre se tratarão de fantasias, falácias e irrealidades, desde que é típico 

do ser humano fantasiar, mentir e ser irreal, e que se permite, cegamente, seguir e guiar, sem 

que se saiba ao certo o significado profundo de seu caminhar; se é vida, ou se é morte, ou se 

ambas, cada uma a seu modo. 

Segue-se com uma apresentação da cidade de São José dos Campos entre 1930 e 1960. 

 

3.1.1. Ascensão e fim do período sanatorial entre 1930 e 1960 

 

O município de São José dos Campos representou para o governo Vargas uma de suas 

estratégias para se romper com um passado republicano no país3, marcado pela hegemonia 

dos grupos ligados à República Velha4 (1889-1930), em que paulistas e mineiros 

representantes das oligarquias latifundiárias se revezavam no poder federal, e, de certo modo, 

determinavam as linhas gerais de desenvolvimento brasileiro nesse período. 

Essa ruptura se expressou, para o município de São José dos Campos, nas intervenções 

federais a partir da emergência da Era Vargas (1930-45), mais em termos dos processos de 

planejamento territorial5 do que no sistema de governo dos municípios do país6, que, em 

linhas gerais, mantinham alijadas de participação no poder as amplas camadas populares. 

Essa forma de governo da cidade visava a certas orquestrações de poder entre as novas 

elites políticas e econômicas da época, objetivando seus interesses hegemônicos, de modo a 

impedir a constituição de quaisquer formas de cidadania que implicassem em uma 

participação da população em geral, que vai compondo as cidades brasileiras desde então, a 

partir dos fluxos migratórios no país, atraindo para os núcleos urbanos parte da população 

miserável do campo7. 

As aspirações à modernidade advindas das classes dominantes no município de São 

José dos Campos já estavam presentes nas primeiras décadas do século XX, desde que a 

cidade já contava com uma infraestrutura básica a um processo inicial de industrialização8. 

Na mesma época, em termos culturais, a cidade também contava com um teatro 

municipal9 na então principal rua de seu espaço urbano, propiciando certo alinhamento 
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ideológico e cultural não apenas com a capital brasileira à época, a cidade do Rio de Janeiro, 

mas também com a capital do estado de São Paulo, entre as quais se situava esta pequena 

cidade paulista, nos anos 20, que contava à época com uma população de pouco mais de 30 

mil habitantes, majoritariamente na área rural do município, mas que apontava para certa 

pujança socioeconômica já no início do século XX10. 

A construção do referido teatro permitiu a apresentação das novidades teatrais 

europeias, ainda que em uma escala de produção modesta, e também a exibição da produção 

cinematográfica norte-americana representada por Hollywood, apontando para certa ‘afeição 

de gostos’ pela produção cultural estrangeira, e por uma ideologia do progresso advindo das 

atividades capitalistas europeias e estadunidenses. 

A Era Vargas, no entanto, apresentava suas contradições, sobretudo por seu caráter 

ditatorial. Apenas para se traçar uma breve ilustração do que essa ditadura política firmava no 

plano da cultura, é interessante perceber a polarização de visões históricas da realidade 

brasileira à época, representadas, por um lado, por Cassiano Ricardo, tido por um dos 

expoentes máximos da cultura joseense e também nacional, e, de outro, por Sérgio Buarque 

de Holanda, intelectual que viria a firmar uma leitura crítica das origens e da formação da 

sociedade brasileira. 

Buarque de Holanda buscava ampliar o círculo de leitores críticos da realidade do país, 

através de publicação do ensaio ‘Corpo e Alma do Brasil’, em uma revista modernista carioca 

denominada ‘Espelho’, em março de 1935. 

Por sua vez, Cassiano Ricardo apresentava sua visão da política brasileira através de 

publicação, para o público em geral, em março de 1941, do ensaio ‘O Estado Novo e seu 

sentido bandeirante’, no número inicial da revista ‘Cultura Política’, uma publicação do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), de que foi diretor, durante o governo 

ditatorial de Vargas11. 

Tal alinhamento de Cassiano Ricardo à ditadura Vargas traz um significado particular 

à construção de uma identificação desse poeta e de sua obra à cultura joseense, que se estende 

até a atualidade, denotando o tipo de sociedade que tem se edificado nessa cidade paulista 

desde então até os dias de hoje, ou seja, uma população relativamente ‘silenciada’ por suas 

elites locais. 
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Isso aponta para determinada mentalidade política de intervenção social que se 

efetivaria nas diversas formas de planificação para a cidade de São José dos Campos e a 

região desde então, de caráter excludente e totalitário em relação à população em geral. 

Um exemplo disso, à época, é o fato de que, em 1935, a cidade de São José dos 

Campos foi transformada em Estância Climatérica e Hidromineral, justificando sua 

administração por interventores federais, determinando em muito o tipo de cidadania que viria 

a se formar nesse município ao longo dos anos que compuseram a Era Vargas no país. 

No período, a sociedade brasileira foi marcada por uma ideologia do progresso, que se 

expressou na cidade de São José dos Campos através de vários planos de obras públicas para 

reformular visualmente seu espaço urbano12, mas cujo sentido maior foi a manutenção do 

status quo vigente, (re)produzindo um espaço urbano excludente, atendendo majoritariamente 

aos interesses dos grupos hegemônicos da sociedade joseense de então, e em detrimento à 

maioria da sociedade. 

Parte desse esforço de modernização se deu a partir de intervenções urbanas mais 

profundas, caracterizadas pela estruturação planificada da cidade em quatro áreas de 

zoneamento: residencial, comercial, industrial e sanitária. 

É importante salientar que as atividades dessa Zona Sanatorial contavam com intensa 

participação das organizações religiosas que se faziam presentes no município à época, 

notadamente católicas, evangélicas, pentecostais, espíritas e judaicas, expressões do campo 

religioso de então, de modo a ir formatando, no contexto dessa cidade, uma tradição política 

não-participativa no atendimento às necessidades da população. 

Nesse contexto, as atividades religiosas possuíam um papel específico nas práticas 

sanatoriais, no caso de São José dos Campos, produzindo certa imbricação entre religião, 

espaço e política na cidade neste período, fazendo do ‘tratamento à saúde’ um tema de 

especialistas, urbanistas e caridosos. 

Essa especialização pode ser verificada a partir de um processo de planejamento 

urbano que teve curso no município no ano de 1961, em que as equipes de planejadores, ao 

realizarem um inventário do espaço da cidade13, assinalavam a presença desses sanatórios e 

das organizações religiosas, considerando que, para as ‘funcionalidades’ de São José dos 



 Cap.3 – Uma verificação empírica 

 

 

158 

Campos de então, uma cidade sanatorial, seria importante considerar o papel dessas 

sociedades beneficentes, religiosas e de saúde para um determinado planejamento urbano. 

Haveria, portanto, no planejamento urbano da época, uma imbricação particular entre 

o fenômeno religioso e a realidade social na cidade, refletida na disciplina dos espaços, da 

saúde e da religião, conforme uma ‘política sanitária’ dos poderes públicos e da universidade, 

que registrava a ocorrência de expressões religiosas católicas, evangélicas, pentecostais, 

espíritas e judaicas, ligadas à atividade sanatorial, nada dizendo acerca das religiões 

afrobrasileiras, o que não garantiria que estas não se fizessem presentes na cidade. 

No período de 1930 a 1960, algumas das ‘funções sociais’ das igrejas e de outras 

instituições religiosas no município refletiam certo alinhamento com as atividades sanatoriais, 

através da prestação de serviços de assistência social e médico-hospitalar, entre outros 

correlatos. 

A partir dessas práticas de planejamento não participativo, uma ‘não-cidadania’ se 

perpetuaria no município enquanto uma ‘ideologia’ acerca das funções sociourbanas da 

religião e da pessoa religiosa, contribuindo para disciplinar os comportamentos do joseense 

desde então, tomando-se as organizações religiosas de uma forma instrumental aos interesses 

de representantes do poder político na cidade, visando à construção do ‘citadino sadio’ e 

‘trabalhador’, em benefício dos investimentos estatais e capitalistas no município. 

De 1950 até 1960, o processo histórico de produção social do espaço em São José dos 

Campos foi marcado pelo declínio das atividades dos sanatórios para o tratamento da 

tuberculose, ocorrendo uma ascensão das atividades industriais, militares e de pesquisa no 

município14, marcando uma nova ‘vocação’ para a cidade, notadamente de cunho industrial-

científico e militar15, em que diversas intervenções no espaço caracterizariam esse fato, entre 

estas a abertura de rodovias, de mais instalações industriais e de um complexo militar, 

atraindo intensa migração, responsável em parte pelo incremento das taxas demográficas e de 

urbanização na cidade16. 

A modernização brasileira à época, no entanto, mantinha as tradições em termos de 

uma cultura política herdada de uma sociedade rural e escravocrata, marcada pela não-

participação da população em geral nas decisões que a afetam, de modo a não ver atendidas 

suas demandas mais imediatas. 
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As intervenções urbanas à época visavam a uma produção de espaço urbano adequada 

para a acomodação de uma embrionária sociedade de massas, que viria a se estruturar no 

município a partir de então, tornando-o sede de uma das cidades médias brasileiras17 desde 

esse período. 

Aponta-se, por exemplo, nesse sentido, a estruturação de uma rede de iluminação 

pública em São José dos Campos, marca de certa ‘ideologia do desenvolvimento’ que se 

inscrevia no espaço da cidade desde então18. 

Ironicamente, ao iluminar a noite da cidade, visava-se a apagar um passado 

recentíssimo rural, escravocrata e latifundiário, cuja mentalidade contribuiria em muito para 

as modalidades de especulação imobiliária que viriam a ter curso na cidade a partir de então. 

Certo domínio no sistema de abastecimento/consumo da população em geral 

significava também um profundo controle da vida do cidadão, que apenas exerceria sua 

cidadania quando ‘apto e imerso no mercado de trabalho’, sobretudo na ótica das elites de 

então, o que é parte de um modo de estruturação das relações sociais que perpassa a sociedade 

brasileira contemporânea, e joseense em particular, desde o início da República. 

É ainda desse período de desenvolvimento industrial o primeiro Plano Diretor do 

Município de São José dos Campos (1954-58), um dos primeiros de todas as cidades do 

interior paulista e que refletia parte dessa problemática de desenvolvimento da cidade, 

pautando-se por incorporar as modernas técnicas de planejamento urbano e regional de então, 

visando a concretizar/preservar certa hegemonia das elites locais, em consonância com os 

interesses governamentais e do capital nacional e internacional à época19. 

Não se incluíram, nesse documento legal de ordenamento territorial da cidade, 

algumas das questões sociais relativas aos modos de desenvolvimento urbano no município, 

que, desde então, conduziam a diversos processos de favelização20, ironicamente indicando o 

‘lugar’ dos excluídos das benesses da modernização na cidade, marcando profundamente os 

desenvolvimentos posteriores do processo de urbanização excludente e não-participativo em 

São José dos Campos, como se apresenta a seguir para o período de 1960 a 1990. 
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3.1.2. Industrialização e transformações sociourbanas de 1960 a 90 

 

De 1960 a 70, ocorreu um intenso processo de industrialização, imigração e 

crescimento do espaço urbano em São José dos Campos, colocando novos desafios para a 

cidade, relativos à ordenação territorial e à problemática social advinda de um processo de 

favelização. 

Nesse contexto, a questão do desenvolvimento regional21 adotada pelos planejadores 

governamentais da época punha a reboque a iniciativa privada. Além disso, excluía-se desse 

processo a grande maioria da população da região e do município em particular, marcando 

uma forma excludente em relação à questão da cidadania, em São José dos Campos. 

A cidadania plena era negada enquanto participação nos processos decisórios desde 

então, mesmo em uma recente república, porém carregada com as marcas de um passado 

latifundiário, escravocrata e monocultor. 

Essa república excludente e não-participativa no ordenamento territorial da cidade 

estava cada vez mais imersa em intenso regramento jurídico, estabelecendo com precisão as 

formas de ocupação do espaço urbano, que visavam a garantir a propriedade privada da terra e 

seu uso no interesse do capital e do Estado, na cidade de São José dos Campos22. 

Se, no período sanatorial em São José dos Campos, as organizações religiosas 

possuíam um papel importante no zoneamento da cidade, a partir de 1960, não apenas esse 

passado é alvo de ‘certo esquecimento’, como mudaria sua ‘funcionalidade’ urbana, restrita às 

‘questões religiosas’. Ainda assim, essa mudança ocorreria em legitimação dos atores sociais 

hegemônicos de então, representados, sobretudo, pelos setores comercial, industrial e 

governamental, em que se considerem as camadas populares alienadas em seu cotidiano, entre 

o trabalho, a moradia e o lazer. 

Essa população alienada expressava certo assentimento às transformações na cidade, 

na medida em que ‘se sujeitava’ a ser governada pelo poder de uma nova elite que se 

estruturou na cidade desde os anos 30, em estreita consonância com os interesses 

governamentais federais e estaduais e, desde os anos 50, mais intensamente com o capital 

industrial nacional e estrangeiro. 
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Desde então, novas diretrizes de planejamento urbano e regional se fizeram presentes 

no município, expressas nos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado de 1958-64 (1° 

PDDI), 1968-69 (2° PDDI) e 1975-95 (3° PDDI) e, em termos regionais, no Plano Regional 

do Macroeixo Paulista, realizado pelo governo do Estado. 

Essas ações planificadas expressavam, com exceção do 1° PDDI, as políticas 

territoriais dos governos militares no Brasil entre 1964-84, que estruturaram os usos 

territoriais na região e em São José dos Campos, em função dos interesses do capital 

industrial, imobiliário, financeiro e comercial, nacionais e estrangeiros. 

Somem-se a esses fatos os interesses hegemônicos na formação de determinado tipo 

de cidadão, adequado a essa nova ordem socioespacial que se impunha às massas urbanas, 

caracterizadas por sua passividade e assentimento a esses projetos hegemônicos. 

As populações que afluíram a São José dos Campos, fomentando sua urbanização e 

industrialização, entre os anos de 1970 e 80, eram oriundas de cidades da região do Vale do 

Paraíba e de outros estados do país23, desterritorializadas do campo a partir da ‘imposição’ da 

miséria, e reterritorializadas no espaço urbano, a partir de uma promessa de prosperidade 

econômica na cidade. 

Essa população sem raízes na cidade, desde que formada por migrantes, e mesmo uma 

pequena parcela enraizada na cidade desde gerações anteriores, apresentar-se-ia cada vez mais 

ignorante acerca dos significados da cidade que ajudava a construir. Pois, além do 

desenraizamento/reenraizamento do migrante, houve um total redesenho do município, 

tornando-o estranho a seu citadino24, seja este migrante ou não, dificultando-lhe uma 

apreensão da cidade que facultasse alguma forma de participação no governo do território. 

No entanto, tais transformações urbanas foram favoráveis à manutenção de 

determinadas formas de governo da cidade, marcadas por processos de exclusão 

socioespaciais desfavoráveis à formação de uma cidadania política local. 

Desde os anos 70, São José dos Campos passaria a ser uma das poucas cidades 

brasileiras em que a indústria, a ciência e a tecnologia, conjuntamente a um complexo 

industrial-militar, comandariam a dinâmica da vida socioespacial do município, projetando a 

cidade e seus produtos e serviços para além de suas fronteiras territoriais limítrofes e 

regionais25, mas, paralelamente, alienando seu cidadão, produtor direto dessas riquezas. 
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Com isso, o ‘cidadão joseense alienado’ seria ‘estruturado’ alinhado, em termos 

ideológicos, com os projetos das elites locais, nacionais e internacionais, orientadas a partir 

das intensas intervenções governamentais e do capital nacional e estrangeiro, consoante a uma 

estrutura sociourbana, na cidade, desde os anos 30.  

As organizações religiosas no município, que, desde o período sanatorial até a década 

de 1960, tinham sua ‘razão de ser’ em função de uma apropriação instrumental de cunho 

assistencialista, passariam a legitimar outro processo socioespacial representado por uma 

modernização a partir da consolidação da industrialização, da presença de tecnologia de ponta 

e da forte influência militar na cidade. 

Na medida em que as organizações religiosas promoviam ideologicamente, entre seus 

fiéis, tal modelo de cidade tecnológica e militar, e de desenvolvimento econômico, suas 

devoções apresentavam uma expressão desse desejo em participar desse modelo de progresso. 

Do lado dos dominados, ia-se formando uma moralidade ávida pelas novas 

oportunidades de empregos que se abririam no município, mas essa população era 

‘incapacitada’ a questionar o ‘seu lugar na cidade’, sem se tornar efetivamente cidadã. 

A industrialização e a urbanização em São José dos Campos formaram um cidadão 

cooptado pelo progresso material, mais preocupado com seu salário e com sua colocação 

nessas estruturas industriais, militares e de serviços, do que com sua participação no governo 

dessas mudanças, às quais assistia passivamente, desde que favorecido por um ideal de 

consumo de massa dos objetos que em parte (o) produzia. 

Esse joseense possuía, desde então, uma mentalidade política alienada e ferrenhamente 

alinhada ao discurso desenvolvimentista e militar na cidade, de modo que essa massa urbana 

‘fazia-se surda’ a quaisquer outros caminhos de participação que não o meramente material, 

um ideal de consumo tomado como símbolo de inserção social e status entre as classes 

trabalhadoras, ainda que limitado aos que possuem renda26. 

Exemplo disso foi, em 1969, a inauguração da Embraer em São José dos Campos, que 

passou a ser um dos símbolos de sua pujança econômica, influenciando fortemente o 

imaginário dessa população joseense, que tem projetado nessa empresa, desde então, um dos 

‘símbolos máximos da modernidade da cidade’, um município eminentemente científico, 
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tecnológico, industrial e militar, mas caracterizado por profundas desigualdades 

socioespaciais. 

Em termos simbólicos de um inconsciente estético27, São José dos Campos materializa 

literalmente a capacidade produtiva de ícones da modernidade brasileira, mas, ao mesmo 

tempo, aprisiona outras formas de completude humana. 

Essa é uma forma de se interpretar parte dessas ambiguidades e contradições que 

dizem respeito a uma dada ‘formulação do cidadão’ através de um espaço construído para 

esse tipo de ‘habitante idealizado’ pelos poderes do Estado, do capital, e também da religião. 

Ironicamente, tal ‘cidadão’ se revela antes como alienação e renúncia em um ‘espaço 

modernizante’ ‘que fala por esse cidadão’ e ‘dita’ sua agenda e ‘vontade’, forjadas por ações 

que lhes são estranhas, exteriores e alienantes. 

Se, no projeto de modernização brasileiro, Brasília é uma cidade para o automóvel e 

possui uma forma urbanística para o ‘Plano Piloto’ na forma de um avião, a cidade de São 

José dos Campos também reunia, desde a década de 60, esta capacidade produtiva da 

indústria automobilística, e, desde os 70, contava com a presença da indústria aeronáutica, 

impactando a identidade do citadino joseense até os dias atuais, firmando, nos espaços 

produtivos da cidade, imbricações simbólicas e de alinhamento ideológico com o novo espaço 

urbano do poder federal, representado por sua capital28. 

A Embraer, de certo modo, ainda desempenha uma importante representação material 

e simbólica da ‘prosperidade’ de São José dos Campos, e também dos sucessos e insucessos 

que ressoam no imaginário de seu citadino, sendo de se admitir que a indústria aeronáutica e 

aeroespacial marcaria a vida nessa cidade desde os anos 70, e sua singularidade no contexto 

regional, nacional e mundial29. 

No entanto, com a reestruturação econômica que se processou no Brasil entre o fim 

dos anos 80 e nos primeiros anos da década de 90, ainda que a Embraer continue a ser uma 

insígnia de identidade para o joseense, o crescente desemprego na indústria abriria outros 

campos de lutas por inclusão material, e, quase nunca, política30. 

Os novos campos de lutas se constituiriam, sobretudo, na esfera econômica e social, 

envolvendo o acesso à moradia. Entre 1970 e 2000, estruturaram-se diversos loteamentos 
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clandestinos na cidade, sendo que alguns dos bairros se formaram também a partir de áreas de 

invasão, ‘forçando’ um zoneamento urbano em São José dos Campos a partir de Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS), como forma de ‘tratamento oficial’ para a ‘questão 

urbana’ na cidade. 

Esse quadro sociourbano se encontrava associado à constituição de favelas, apesar das 

políticas territoriais de desfavelização empreendidas pela Prefeitura Municipal desde essa 

época até os dias atuais, guardadas as devidas significações desses processos socioespaciais 

em cada circunstância histórica na cidade. 

O processo intenso de urbanização no município de São José dos Campos, além de 

apresentar como legado territorial uma ocupação urbana pulverizada e descontínua, também 

significou certo constrangimento relativo à mobilidade ampla da população por todo o 

município31, dificultando ao joseense acessar plenamente a cidade, de modo a compreendê-la 

com maior profundidade em termos socioespaciais, visando ao seu governo. 

Essa reestruturação econômica ao longo dos anos 90 conduziu a uma crise dos 

empregos na cidade e de seu projeto urbano estabelecido nas décadas anteriores32. Tal 

reestruturação se constituiu como parte de um processo de flexibilização das estruturas 

produtivas, com o fortalecimento das atividades comerciais e de serviços, e emergência de 

amplo setor de empregos informais, marcando, dessa maneira, uma nova mentalidade33 do 

citadino em relação à cidade e às oportunidades de educação e de trabalho que esta ofereceria 

a partir de então, mas, ainda, mantendo-o cativo de sua ‘inércia política’, o ‘obrigado’ aos 

mandos dos poderes públicos ao se reposicionarem em termos de planejamento da cidade, a 

partir dos anos 90, como se tratará a seguir. 

 

3.1.3. Acumulação flexível e planejamento estratégico desde 1990 

 

Desde 1990, tem ocorrido um processo de flexibilização nos processos que envolvem 

a acumulação de capitais em São José dos Campos, marcado por uma nova forma de gestão 

urbana de um território fragmentado em termos regionais34, pela diminuição dos fluxos 

migratórios e por uma política pública voltada a direcionar, para o mercado de trabalho, uma 
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população jovem numericamente majoritária, como forma predominante de integração social 

dessa população no município35. 

A partir da segunda metade dos anos 90, a cidade de São José dos Campos passou a 

receber novos investimentos privados, sintonizados com as novas formas produtivas e 

estruturas de trabalho que se desenvolveram como uma solução para a crise econômica dos 

anos 80, de modo que os acúmulos de capital no decorrer do período de 1994-2004 chegaram 

a quadruplicar36. 

Desde a década de 90, a segregação socioespacial se aprofundou e, de igual modo, 

uma crise dos espaços públicos na cidade, caracterizada pela existência de vazios urbanos37 

favoráveis à especulação imobiliária, de modo a solapar ainda uma vez mais uma constituição 

de práticas participativas de cidadania em São José dos Campos. 

A hegemonia dos espaços centrais nos processos territoriais passou a coexistir com 

outras áreas de hegemonia espacial na cidade, em direção à zona oeste do município e em 

direção à Rodovia Presidente Dutra, marcando novas centralidades que vieram a influenciar o 

mercado imobiliário na cidade, sendo que na zona oeste se situam bairros das classes médias e 

elites joseenses, e a região da Dutra tem recebido os novos investimentos de capital38. 

Nesse sentido, aprofundou-se também uma segregação residencial39, desde que 

transformações na cidade conduziram à formação de bairros das elites, geralmente na forma 

de condomínios fechados40 (horizontais/verticais), tipificando uma autossegregação, afastando 

essas elites das regiões do centro e de outros bairros populares. 

Completando esse quadro do processo de urbanização, tem-se cerca de 90 loteamentos 

irregulares no município41, excluídos dos espaços hegemônicos da cidade por processos de 

ordem política e econômica. 

Tais transformações sociourbanas conduziram as localizações próximas à Rodovia 

Presidente Dutra a serem mais procuradas e valorizadas para sediar novos negócios na cidade 

e na região, como se salientou anteriormente, de certo modo, inserindo plenamente o Vale do 

Paraíba no contexto do desenvolvimento metropolitano paulista42. 

Na atualidade, São José dos Campos e a região do Vale do Paraíba se destacam no 

país com mais vantagens comparativas para o recebimento de novos investimentos de 
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capitais, sendo marcante a presença do setor de serviços na estrutura da economia e dos 

empregos nessa região, além de constituir certa liderança latino-americana em termos de 

tecnologias de ponta43. 

Percebe-se, portanto, um quadro contraditório e ambíguo na realidade socioeconômica 

e territorial da cidade de São José dos Campos, em que avanços tecnológicos e indústria de 

ponta convivem com processos de exclusão socioespaciais44, reduzindo, em função das 

‘distâncias criadas’, as possibilidades de um exercício da cidadania plena à maioria da 

população joseense. 

Haveria uma cidadania ativa e restrita aos ‘autoexcluídos’ moradores dos condomínios 

fechados de luxo em São José dos Campos, que tem se demonstrado aptos a utilizarem o 

poder público em benefício próprio, sobretudo em relação ao governo do espaço urbano e às 

decisões de investimentos públicos na cidade, até mesmo por ocuparem posições estratégicas 

em termos dos fluxos de decisão, seja na iniciativa privada ou em órgãos públicos, sendo os 

mais expressivos destes os poderes legislativo e executivo local. 

Esse processo de apropriação privada dos benefícios dos investimentos públicos na 

cidade de São José dos Campos contribuiu para aprofundar os processos de criação de favelas, 

que, em muitos dos casos, foram ‘sujeitadas’ a remoções e/ou reurbanização como parte das 

políticas públicas municipais para lidar com essa complexa problemática de exclusão 

socioespacial, muitas vezes sem respeitar os direitos dos ‘cidadãos’ envolvidos45. 

Portanto, essa reestruturação produtiva em São José dos Campos, desde a década de 

90, foi concomitante a uma nova forma de planejamento territorial da cidade, visando a 

‘torná-la atraente’ a determinados investimentos de capitais externos, realimentando um 

processo de especulação imobiliária no município, refletido no desenvolvimento de 

condomínios de luxo na cidade, assim como de bairros das classes médias altas, sobretudo de 

modo segregado dos demais bairros populares da cidade, como se destacou anteriormente. 

Uma participação da população joseense nos novos planos para o ordenamento 

territorial do município de São José dos Campos não é significativa, diante das formas em que 

se constituiu uma recente atualização do 3° PDDI (1975-95), a partir da edição legal, em 

2001, do Estatuto da Cidade46, que determina que, em toda formulação/revisão de Planos 

Diretores de cidades, sejam garantidas as devidas formas de participação popular. 
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O Estatuto da Cidade passou a regulamentar o planejamento territorial expressso na 

Constituição Federal de 1988, apresentando como necessária a ‘participação popular’ na 

formulação de Planos Diretores das cidades com mais de vinte mil habitantes, ou aquelas 

menores que sejam estâncias turísticas ou que apresentem alguma atividade econômica de 

intenso impacto socioambiental. 

A formulação mais ampla dos legisladores ao instituírem o Estatuto da Cidade era de 

impedir que processos clientelistas ocorressem envolvendo o espaço da cidade, sobretudo 

visando a vantagens nas eleições, em que os ocupantes dos cargos públicos se valeriam do 

‘desenvolvimento urbano’ para se apresentarem como ‘garantidores’ do suprimento das 

‘necessidades’ da cidade, visando a angariar votos a partir de tais atitudes clientelistas. 

Ao prever a participação popular, o Estatuto da Cidade tentaria dar à população uma 

oportunidade de apresentar suas prioridades na gestão urbana, rompendo com tais laços 

clientelistas, isso desde que o desejo dessa população viesse a se expressar política e 

tecnicamente em um Plano Diretor atrelado ao Orçamento Participativo da cidade, conforme a 

lei determina. 

Até os dias atuais, essas formas de participação popular no governo da cidade têm sido 

cooptadas pela técnica e pela forma jurídica do planejamento territorial, em legitimação dos 

grupos hegemônicos no governo municipal, e em evidente detrimento da participação da 

população na gestão do espaço que ajuda a construir. 

O que se tem percebido nos processos de revisão e constituição de um PDDI é uma 

‘condução’ da população para garantir tecnicamente a ‘validade’ das consultas públicas, em 

que o 'cidadão’ é passivo diante dos interesses de atores institucionais representados pelos 

poderes públicos e grandes empresas, os quais se organizam em torno das oportunidades de 

investimentos e retorno político representados pelo PDDI. 

Nos ‘ritos do poder’ na produção do espaço da cidade, a Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos (PMSJC), ao revisar o PDDI (2006), procurou evitar conflitos com outras 

esferas do poder público, cumprindo a forma da lei (Estatuto da Cidade), e evitando, também, 

conflitos com a população, mantendo-a a certa distância desse processo, controlando suas 

formas de participação e não-participação47. 
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No processo de revisão do PDDI de São José dos Campos, a ‘participação popular’ 

deu-se através de reuniões nos bairros da cidade, em uma primeira fase ‘consultiva’ de 

‘diagnósticos’. Depois, outras reuniões na Câmara Municipal, com caráter decisório para a 

composição do PDDI (2006), em que as estratégias participativas/não-participativas dos 

poderes públicos municipais para a população se revelavam em não a envolver de fato nos 

processos decisórios, tornando-a passiva diante dos interesses políticos e corporativos. 

As reuniões organizadas pela PMSJC para ‘garantir’ a participação popular foram 

marcadas por longas exposições técnicas, praticamente inacessíveis à audiência leiga, 

sucedidas de um curto período de considerações pelos que não entenderam quase nada do 

exposto, o que produziu um silêncio do ‘cidadão tornado incompetente’, que ainda foi 

sucedido por ‘réplicas dos técnicos’. 

Visou-se, desse modo, a uma ‘neutralidade técnico-jurídica’ (jamais existente, diga-se 

de passagem) e a ‘dar garantia’, na ‘forma da lei’, a uma‘participação popular’ controlada. 

‘Colhidas’ as ‘sugestões’ dos ‘populares’, estas foram ‘avaliadas’ pela comissão técnica, e 

eventualmente ‘acolhidas’ na revisão do PDDI em 2006.  

O diálogo que deveria caracterizar o espaço público e a política, na cidade de São José 

dos Campos e em outras cidades brasileiras, não ocorre e nem sequer é imaginado, ainda que 

em utopia. E, considerando-se a ‘cena pública’, a participação é percebida como ‘ato 

obsceno’, que ‘causa escândalo’ e que deveria ficar ‘fora de cena’. Aquele que ‘ousa’ 

participar é tomado como sonhador, lunático, subversivo e contestador, e há até a sua 

‘desclassificação’ pela ‘audiência’, tanto a ilustrada quanto a leiga, nesses processos não-

participativos de planejamento. 

A revisão do PDDI de São José dos Campos, feita ‘às pressas’, visou a atender a lei e a 

garantir certa hegemonia dos grupos de interesse no governo territorial da cidade, 

representados, sobretudo, pelo capital e por políticos ligados ao segmento imobiliário e da 

indústria da construção. 

Exemplo disso é que parte dos investimentos em edifícios comerciais acompanhou a 

trajetória territorial das elites na cidade, de modo que esta acabaria por se valer dos benefícios 

de investimentos públicos em infraestruturas, em consonância com planejamentos e 

intervenções oficiais no espaço urbano de São José dos Campos48. 
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Tais formas de planejamento territorial no município visariam a uma determinada 

imagem da cidade como próspera e tecnologicamente avançada, embora sejam visíveis 

algumas de suas contradições em termos de processos de segregação e de exclusão 

socioespacial49, conforme se discutiu anteriormente. 

Algumas das raras participações populares nos atuais instrumentos de gestão urbana se 

restringiram, desse modo, aos representantes de bairros das elites, visando à obtenção de 

algum privilégio urbanístico, nem sempre destinado a toda a cidade. 

As intervenções territoriais, desde a década de 30, no período sanatorial, somadas 

àquelas da década de 60-80, marcadas pela industrialização, imigração e intensa urbanização, 

e, posteriormente, a partir de 90, as transformações na estrutura produtiva e ocupacional, 

determinaram os contornos gerais do espaço urbano no município, e, também, do perfil 

sociopolítico do joseense, tipicamente alienado das decisões que afetam sua vida cotidiana. 

De modo irônico, nem em São José dos Campos, nem em qualquer outra cidade do 

país, a não ser como um modo de ‘espetáculo da política’, a população tem refletido acerca 

dos significados do território que ajuda a construir, bem como a respeito da relativa 

importância da participação em um processo de planejamento territorial da cidade e da região, 

que dê garantias, às atuais e futuras gerações, da edificação de espaços de vida mais justos e 

adequados. 

Essa alienação sociopolítica e territorial é intencional aos interesses dos grupos 

hegemônicos que governam a cidade, que se impõem através de certo domínio não apenas do 

tempo, mas também do espaço de toda uma população, encapsulada na lógica do mercado e 

das decisões burocráticas em todas as esferas da vida, do nascimento à morte. 

Em praticamente todas as cidades brasileiras, imperam essas formas de não-

participação da população no governo da cidade e da produção do espaço urbano, do qual os 

espaços religiosos fazem parte, referendando, e pouco ou quase nada questionando, essas 

formas de controle e dominação. 

Em São José dos Campos, essa realidade não-participativa de um planejamento 

territorial para a cidade e sua gente é fato desde antes da década de 30 do século XX e se 

estende aos dias atuais, como se procurou destacar nessa apresentação do processo de 

produção social do espaço urbano dessa cidade. 
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Um dos resultados dessas formas de desenvolvimento urbano, além da exclusão 

política, estaria presente, também, em outras formas de exclusão socioespacial no município, 

refletidas, por exemplo, em formas precárias de moradia e de propriedade residencial na 

cidade, aliadas à baixa escolaridade e renda, além de condições sofríveis de saneamento, 

condições que atingem cerca de 30% da população do município, majoritariamente a 

população jovem, segundo um quadro que reflete uma realidade apreendida a partir de censo 

demográfico de 2000 do IBGE50. 

A essa alienação relativa a fatores como moradia, renda, escolaridade, saneamento, 

que são indicadores de uma relativa ‘pobreza material’ de parte significativa da população 

joseense (cerca de 30%), soma-se outro tipo de alienação, desta feita de ordem simbólica e 

sociopolítica: uma alienação dos laços de solidariedade, marcados por um sofrível processo de 

socialização na cidade51. 

Essa ‘alienação simbólica’ em parte é sintoma/causa de uma intensa crise dos espaços 

públicos, que se reflete nas condições de construção de um não-cidadão no município, 

ignorante e desafeto às formas de participação no governo da cidade que o tornem de fato um 

cidadão. 

Tem-se, assim, construído um quadro socioespacial do município de São José dos 

Campos, que se faz representado nas tabelas e mapas que compõem os ANEXOS, indicando o 

crescimento demográfico e da mancha urbana na cidade. 

A partir dessa realidade, pretende-se situar a lógica socioespacial da PIBSJC, 

apresentada no tópico a seguir, permitindo uma análise de um espaço religioso particular, 

como uma forma de verificação empírica da tese proposta nesta pesquisa. 
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3.2. Gênese de uma megaigreja 

 
 

“A dupla luta contra o infortúnio. – Quando um infortúnio 
nos atinge, podemos superá-lo de dois modos: eliminando a 

sua causa ou modificando o efeito que produz em nossa 
sensibilidade; ou seja, reinterpretando o infortúnio como 
um bem, cuja utilidade talvez se torne visível depois. (...) 

Quanto mais diminuir o império das religiões e de todas as 
artes da narcose, tanto mais os homens se preocuparão em 

realmente eliminar todos os males”. 
 

NIETZSCHE52 
 

A partir do quadro socioespacial apresentado para São José dos Campos, pretende-se 

discutir algumas das estratégias de espacialização da PIBSJC no município, que, como se 

demonstrará a seguir, deram-se em consonância com parte dos projetos de hegemonia no 

território joseense, sobretudo em seu espaço urbano, no contexto do qual se têm constituído 

as práticas religiosas dessa organização religiosa, dando-lhe, portanto, tais conotações urbanas 

e atuando no sentido de certa ‘urbanidade’ que reflita em obediência às autoridades religiosas 

e seculares. 

Focou-se o período de 1930 a 2010 para uma contextualização dos nexos entre a 

‘produção social do espaço urbano na cidade de São José dos Campos’ e a ‘produção do 

espaço religioso da PIBSJC’, igreja que foi fundada em dezembro de 1942. 

Para o caso em tela, são três as fases do processo de urbanização de São José dos 

Campos, como apresentado no tópico anterior, e também são três as fases do processo de 

produção do espaço religioso da PIBSJC. 

A primeira fase corresponde à da primeira sede da igreja (1942-80), em consonância 

com o período sanatorial na urbanização da cidade (1930-60); a segunda fase se correlaciona 

à segunda sede (1980-2002), que teria correspondências com o período de intensa urbanização 

e crescimento demográfico no município (1960-90); e, por fim, o atual projeto de construção 

da sede da PIBSJC, envolvendo grandes áreas junto às margens da Rodovia Presidente Dutra 

(que é uma das novas centralidades dos grupos hegemônicos em São José dos Campos e 

região, desde os anos 90), está em conformidade com os processos de planejamento 

estratégico de cidades em curso desde então. 
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No contexto do processo histórico de constituição dos batistas no Brasil, far-se-ão 

referências ao modelo de gestão eclesiástica da PIBSJC, no seu projeto atual desta primeira 

década do século XXI, de modo a oferecer uma determinada compreensão de alguns dos 

processos de formação de uma megaigreja, em consonância com os processos de produção do 

espaço urbano. 

Nessa primeira década do século XXI, a PIBSJC se transformou radicalmente em uma 

megaigreja, o que, de certo modo, e guardadas as devidas especificidades, possibilitaria o 

entendimento de algumas das relações socioespaciais envolvidas no projeto de poder de 

outras megaorganizações religiosas similares, em outros espaços urbanos e mesmo de outras 

expressões religiosas, correspondendo às pretensões analíticas mais gerais da tese desta 

pesquisa, a ser trabalhada no Capítulo 4. 

Nesta pesquisa, tais escolhas empíricas do município citado e de uma de suas igrejas 

justificam-se, tal como se apresentou no Capítulo 1, em parte pela projeção global da referida 

cidade, concomitante a um processo intenso de transformações sociourbanas. Nesse contexto, 

têm se constituído as práticas religiosas da PIBSJC, colaborando para sua projeção em nível 

local, regional, nacional e global, como se discutirá mais a seguir. 

Em relação à PIBSJC, sua projeção se deve, em parte, também, pela adoção de 

modelos profissionais de gestão eclesiástica, promovendo certo alinhamento com os espaços 

hegemônicos da cidade, nos quais o planejamento urbano também é essencialmente 

tecnocrata. 

A referida igreja se valeria de parte dessas hegemonias/centralidades socioespaciais 

desenvolvidas na cidade, ‘formando’ parte de seus espaços globalizados, que se estabelecem a 

partir de uma dinâmica específica de planejamento territorial aliada a investimentos públicos 

e privados, como se discutiu no tópico anterior. 

A PIBSJC representaria, portanto, um determinado tipo de organização eclesiástica 

contemporânea, permitindo uma discussão significativa e mais aprofundada acerca das 

relações teórico-empíricas entre as variáveis de pesquisa (religião/espaço/cidadania), 

justamente por apresentar nítidas imbricações entre as espacialidades que promove (espaço 

religioso) e aquelas em que se insere (espaço urbano/cidade), em que determinadas formas 
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hegemônicas de ação podem se tornar inibidoras de uma plena constituição e exercício da 

cidadania nessas múltiplas espacialidades. 

As estratégias de espacialização envolvidas a cada caso (religião/urbano/cidade) às 

vezes se convergiriam, e, às vezes se divergiriam, conforme os interesses e grupos envolvidos, 

mas, de todo modo, cerceariam o exercício de uma cidadania plena que implicasse no governo 

desses espaços. 

A análise de um caso concreto e significativo seria representativa das transformações 

atuais do campo religioso brasileiro, em que determinadas relações de poder religioso, 

político e econômico se refletiriam na produção social do espaço religioso, do espaço urbano 

e da cidade, com contradições e ambiguidades inerentes ao exercício da cidadania. 

A PIBSJC seria representativa de determinados processos que têm marcado o campo 

religioso brasileiro, como se salientou no parágrafo anterior, particularmente nas questões em 

torno da midiatização do fato religioso, da profissionalização do corpo gestor e dos 

ministérios eclesiásticos, e na ‘guinada pentecostal’, que tem encontrado eco nas ‘plateias 

religiosas urbanas’, de um modo geral. 

Na produção social do espaço urbano de São José dos Campos, haveria uma não-

participação popular no governo da cidade, que se faz presente em suas formas arquitetônicas 

e urbanísticas, e, entre essas, seus espaços religiosos, como a PIBSJC; e, como essa igreja é 

um ‘pedaço’ dessa cidade, tenderia a reafirmar seu caráter excludente, fragmentário e de crise 

dos espaços públicos, desde que seus fiéis seriam os mesmos ‘cidadãos alienados’ em termos 

socioespaciais. 

Essas características excludentes na cidade e na religião apontariam para algumas das 

ambiguidades e contradições inerentes aos espaços religiosos inscritos no espaço urbano em 

geral, auxiliando na formulação mais ampla de uma ‘sociedade do controle’. 

Esse processo de não-cidadania envolveria o ‘espaço urbano’ e, no interior desse, o 

‘espaço religioso’ reproduziria essas configurações socioespaciais de um modo geral, quer 

seja nesse município ou em outro qualquer em que se verifiquem processos de urbanização. 

Como se afirma nesta tese, as religiões tenderiam a ser conservadoras de uma 

determinada hegemonia socioespacial, redimindo-se de serem revolucionárias em relação a 
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essas fontes de poder instituídos, evitando outras formas de governo da cidade e da religião 

que impliquem em ampla participação daqueles que constroem ambas as realidades, o povo 

em geral, e os fiéis, em particular. 

Passa-se, a seguir, à apresentação das linhas doutrinárias gerais dos batistas, para 

embasar uma caracterização mais geral da PIBSJC que permita uma correlação entre esse 

espaço religioso, a cidade de São José dos Campos e as formas de não exercício da cidadania 

concernentes a ambas as realidades.  

 

3.2.1. Ética, identidade e práxis batista no Brasil 

 

Realizar-se-á, a seguir, a construção de um quadro da formação ética, da identidade e 

da práxis batista no Brasil, resgatando parte de sua história como igreja no país53 e, em 

particular, da PIBSJC, para daí focar algumas das transformações empreendidas por essa 

igreja ao longo de sua história e suas correlações com o processo de urbanização na cidade. 

As igrejas batistas são caracterizadas, em sua formação histórica no país, por sua 

doutrina baseada na ‘autonomia das igrejas locais’, fundada na ‘liberdade de consciência 

pessoal’ e na ‘responsabilidade individual perante Deus’, que são, em si, expressões de uma 

determinada ideologia religiosa. Entretanto, na práxis, as igrejas batistas promoveriam 

processos de gestão eclesiástica que eclipsariam a liberdade pessoal, o que limitaria o 

crescimento numérico desse grupo religioso no Brasil, em face de certa práxis autoritária das 

lideranças religiosas nessas comunidades de fé. 

Tem-se firmado uma liderança autoritária dos pastores batistas sobre os fiéis, os quais 

ficam sem muitas possibilidades de diálogo junto a um pequeno grupo de pessoas que de fato 

dirige a igreja, que seria formado por seus pastores e respectivas famílias, e por outras pessoas 

e outras famílias que orbitam em torno dessas “famílias eclesiásticas”, consideradas 

‘teologicamente esclarecidas’ e ‘autorizadas por Deus’ para o governo da igreja na Terra. 

O diálogo como estratégia de participação nas decisões da igreja implicaria em 

discordâncias e na produção de consensos negociados entre os grupos que comporiam uma 
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organização eclesiástica batista, em que todos os seus membros deveriam ser considerados 

como iguais no direito de expressar e de ter consideradas as suas opiniões e desejos. 

As práticas de gestão eclesiástica das igrejas batistas e suas formas de espacialização 

no Brasil remetem ao contexto histórico de suas origens durante a Monarquia brasileira, que 

era baseada no trabalho escravo e no latifúndio, e, aos quais, de certo modo, associar-se-ia 

certa conveniência de interesses recíprocos de tais igrejas, que tiveram, como seus 

representantes primeiros, grupos de norte-americanos do sul dos Estados Unidos, que 

migraram a partir da derrota frente às forças do norte daquele país. Cabe ressaltar que tais 

religiosos norte-americanos eram originários de uma sociedade similar à brasileira à época da 

monarquia, ou seja, baseada no trabalho escravo e no latifúndio monocultor. 

Por conta dessa origem e tradição histórica, na maioria das vezes, a participação nos 

processos de gestão das igrejas batistas é apenas um ‘discurso sem ação’, que se restringiria a 

uma forma de atuação “não-conflitiva” dos fiéis dirigidos e alinhados aos projetos pastorais e 

dos grupos de influência na igreja. 

Quando esse ‘alinhamento’ não ocorre, resulta em cisões, mas com a perpetuação de 

um ‘modelo mental excludente’ no nível da igreja local autônoma, reduzindo as 

possibilidades de exercício de uma cidadania plena dos membros da igreja, que reflita em sua 

participação no governo da religião que professam. 

Por outras vezes, dependendo dos atores envolvidos e das sensibilidades aos interesses 

em questão, não raro ocorrem múltiplos processos de “demonização” entre membros e líderes, 

que por muitas vezes se tornam estratégias subjetivas de controle e dominação, na medida em 

que processos de perseguição e de exclusão são postos em andamento no interior desses 

grupos religiosos. 

A atuação da Convenção Batista Brasileira (CBB)54 como uma organização 

representativa desse grupo religioso tende a dar certa legitimidade a esses tipos de ação 

pastoral, apesar da tendência fragmentária que ocorre entre as próprias igrejas batistas, a partir 

de determinadas variantes de interpretação bíblica, de elementos doutrinários e de formas de 

organização e gestão eclesiástica, que marcariam a ‘autonomia’ da igreja local, mas com a 

‘submissão’ dos fiéis às lideranças dessas ‘igrejas autônomas’. 
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Dito de outro modo, ‘autônomas’ são as lideranças em relação aos fiéis, os quais são 

‘submissos’ aos modelos teológicos e eclesiásticos que lhes são impostos, caracterizando sua 

alienação diante do fato religioso que constroem, mas que os submete à vontade de outros. 

As igrejas batistas, ao terem a Bíblia como sua ‘única fonte de verdade’ e ao 

defenderem uma falsa ‘autonomia da igreja local’, acabariam por permitir um modo de 

constituição doutrinária autoritária, baseado na ‘hermenêutica oficial dos pastores’ na ‘gestão 

do rebanho’. Mas o modelo ‘pastor/rebanho’ nunca é tocado em sua essência, e representaria 

uma forma básica de gestão eclesiástica das igrejas batistas e de outras formas de religião 

cristã em geral. 

Haveria, portanto, um ‘modelo de subjetivação’ que caracterizaria esse grupo religioso 

no país, em todas as suas variantes doutrinárias e eclesiásticas, que se pautaria por certo 

“biblicismo”, diante do qual uma “responsabilidade individual” e “consciência pessoal” 

seriam aferidoras das ações e decisões, que deveriam trazer ‘paz de espírito’, ou, do contrário, 

‘culpa’, formando uma determinada ética batista55, que teria como uma de suas características 

certa dificuldade em articular suas diversas igrejas em projetos coletivos, para além de uma 

comunidade local, apesar da construção de uma identidade compartilhada entre essas 

comunidades de fé. 

Essa incapacidade de articular projetos coletivos caracterizaria certa alienação relativa 

à dimensão pública de ação dessas igrejas no conjunto da sociedade (cidade), e marcaria 

alguns dos limites dessa ética batista, impondo, antes, um modelo de igreja de indivíduos 

alienados em relação à atuação social, e favorável à imposição de lideranças locais 

autoritárias em suas respectivas comunidades religiosas. 

Pode-se afirmar que a igreja batista brasileira possui certa identidade partilhada entre 

seus membros, firmada a partir de um determinado modo de existência56, que acabaria por 

reduzir as possibilidades de realização da cidadania e por marcar certa dificuldade para que os 

batistas pensem a si próprios57 como sujeitos autônomos e como um coletivo que promova a 

liberdade pessoal e coletiva, como proposta social, teológica, doutrinária e de gestão 

eclesiástica. 

Tais dificuldades de organização conjunta das igrejas batistas, face às inúmeras 

divergências entre elas, têm conduzido a soluções particularizadas, que, em um primeiro 
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momento, refletiriam opções de uma determinada comunidade de fé, mas reforçariam certas 

linhas de ação autoritárias nos modelos de gestão eclesiástica das igrejas batistas. 

Pode-se ir percebendo que, para uma ‘cidade autoritária’, como São José dos Campos, 

conforme demonstrado anteriormente, uma ‘religião autoritária’, tal como a dos grupos 

batistas, reforçaria modelos alienantes e não-participativos, cerceando, mais uma vez, o 

exercício de cidadania já negado no espaço urbano. 

Nessa consonância entre ‘governo da igreja’ e ‘governo da cidade’, uma das soluções 

adotadas pela PIBSJC em seu atual projeto é o modelo eclesiástico das “igrejas com 

propósitos”, advindo de uma igreja batista situada na Califórnia, nos Estados Unidos da 

América (EUA), em sintonia com um “movimento mundial de crescimento (numérico) da 

igreja” 58, baseado em práticas de gestão profissional e de planejamento estratégico 

eclesiástico, que se põe em consonância com as transformações socioespaciais advindas da 

onda neoliberal predominante desde a década de 1990, em termos globais, a qual, em termos 

espaciais, tem como referência o planejamento estratégico de cidades, o que também ocorre 

no município de São José dos Campos, como foi analisado anteriormente. 

Essas soluções para ‘crescimento numérico de igrejas’ corresponderiam a um modelo 

de gestão eclesiástica que garantiria às lideranças pastorais sua hegemonia, a partir de 

transformações doutrinárias e de gestão eclesiástica baseadas na comunicação de massa, que é 

também a solução adotada para o governo, na cidade, dessa mesma massa. 

De certo modo, pode-se afirmar que as megaigrejas são uma resposta, no plano 

socioespacial e no plano teológico-doutrinário, às transformações advindas de uma 

determinada condição pós-moderna59, a ser analisada no Capítulo 4. 

A PIBSJC lidera, no Brasil, a implantação desses modelos de “igrejas com 

propósitos”, e promoveria, desse modo, um relativo intercâmbio e alinhamento com a 

propagação de teologias pentecostais que se consolidam nas cidades brasileiras, a partir de 

estratégias de governo das massas. 

Um dos resultados desse esforço é a propagação de uma ‘linguagem religiosa popular’ 

veiculada nos meios de comunicação de massa, com implicações eclesiásticas e doutrinárias 

para uma (re)produção de uma determinada identidade batista60, descaracterizando-a 

enquanto ‘comunidade local autônoma’, ainda que restrita, em favor de uma nova identidade 
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de ‘megaigreja’ que alienaria os fiéis ‘dirigindo-lhes a fé’, tal como se tem observado na 

realidade atual do campo religioso brasileiro em suas transformações. 

Visando a aprofundar essa análise, segue-se com uma apresentação do processo 

histórico de constituição da PIBSJC, entre 1942-2010, relacionando-o ao processo de 

urbanização da cidade nesse período, permitindo uma análise teórico-empírica dos nexos, 

ambiguidades e contradições entre religião, espaço e cidadania. 

 

3.2.2. PIBSJC 

 

O caso da PIBSJC é apenas um dos exemplos em que tais relações entre religião, 

espaço e cidadania se verificam, em termos sincrônicos e diacrônicos, apresentando os nexos, 

ambiguidades e contradições entre as variáveis da presente pesquisa. 

Durante sua história no município, a PIBSJC tem buscado uma estratégia de 

localização de suas sedes e de direcionamento de sua ação na cidade e na região, de modo a se 

alinhar com as hegemonias socioespaciais advindas do processo de urbanização em São José 

dos Campos. 

Apresenta-se, a seguir, uma caracterização da PIBSJC em termos históricos, 

doutrinários, de modelos de gestão, do perfil de seus fiéis, de suas práticas religiosas, em suas 

localizações na cidade, em três etapas da história dessa igreja em São José dos Campos. 

 

3.2.2.1. Primeira sede da PIBSJC (1942-1980) 

 

A PIBSJC teve origem na década de 1940, a partir das atividades de missionários da 

igreja batista norte-americana no Brasil61, sendo que muitas dessas igrejas brasileiras mantêm 

laços com essas comunidades cristãs estadunidenses até os dias atuais. 
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A primeira sede dessa igreja na cidade, fundada em 27 de dezembro de 1942, ficava 

em um prédio em uma região nobre e central à época, em um endereço denominado Praça 

Presidente Kennedy (anteriormente Praça da Bandeira), onde atualmente funciona uma grande 

escola de computação pertencente a uma rede de ensino com grande inserção comercial e 

educacional no país, o que demonstra a importância funcional desse edifício até os dias atuais 

na cidade. 

Para se ter uma noção da localização da primeira sede da PIBSJC no contexto do 

processo de urbanização de São José dos Campos, o ANEXO 2 – figura 2 demonstra o 

alinhamento com a referida centralidade do espaço urbano do município que esse templo 

possuía, à sua época, na cidade. 

Esse templo, quando de sua inauguração, em 1942, já representava um espaço 

religioso importante, localizado no centro urbano de uma cidade ainda de perfil rural, mas que 

já apresentava certa relevância econômica como estação climática e hidromineral desde os 

anos de 1935, sendo centro de referência no tratamento da tuberculose à época, conforme 

abordado na seção anterior deste Capítulo. 

Foi, portanto, no auge do período sanatorial e no início do processo de industrialização 

no município que a PIBSJC estabeleceu sua primeira sede, em uma área central e mais 

próxima das áreas nobres da cidade e de diversos sanatórios existentes à época, entre estes um 

denominado “Sanatório dos Samaritanos”, mantido por uma associação de igrejas 

evangélicas. 

É importante salientar que outras denominações evangélicas do mesmo porte também 

se situavam nessas regiões centrais, e que as de menor porte iam se direcionando para as vilas 

operárias populares na São José dos Campos das décadas de 1940-60, de certo modo 

apontando para uma correlação entre classe social, tamanho da igreja e centralidade urbana. 

Em 1961, a PIBSJC contava com cerca de 140 membros e possuía uma obra 

evangelística no bairro de Santana62, um local marcado pela presença de migrantes do sul do 

Estado de Minas Gerais, que se caracterizavam por fortes laços de parentesco e por uma 

maioria de fé católica, além de manterem relação com seus locais de origem, favorecendo 

redes de solidariedade entre esses migrantes mineiros trabalhadores da nascente indústria 

joseense dos anos 40-60. 
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De certo modo, é possível afirmar que a PIBSJC, desde sua instalação na cidade em 

1942 até o fim da década de 1960, praticamente atendia às demandas religiosas de uma 

parcela reduzida da população joseense, e sua imagem pública associava-se, na cidade, ainda, 

à questão sanatorial pela via religioso-assistencialista. 

O ANEXO 1 apresenta que, em 1970, São José dos Campos e Taubaté assumiram uma 

concentração demográfica maior em relação às demais cidade da região, e, também, em 

termos nacionais, que se correlaciona à expansão da atividade socioeconômica e do espaço 

urbano nesses municípios no período considerado. 

Relativamente ao crescimento demográfico, houve um intenso fluxo migratório para 

São José dos Campos, representado por um avanço numérico de uma população de cerca de 

30 mil habitantes, em 1920, para algo em torno de 145 mil, em 1970, conforme ANEXO 1 – 

gráficos 2 e 3, representando, nesse período de industrialização, um incremento demográfico 

da ordem de 383%. 

Com essa significativa transformação demográfica, industrial e urbana, na década de 

1970, em São José dos Campos, a PIBSJC, tal como as demais organizações religiosas na 

cidade, entraria em sintonia com os novos valores, legitimando esse projeto político-

econômico. 

Relativamente à PIBSJC, as transformações dos significados desse espaço religioso ao 

longo das décadas seguintes atuariam na formação moral de uma parcela reduzida da 

população joseense, mas influente no contexto da cidade, dada a centralidade urbana dessa 

igreja, (con)formando um tipo de cidadania, também alinhada a esses projetos 

modernizadores em São José dos Campos. 

Os fiéis da PIBSJC projetavam a ‘importância’ desse espaço religioso, na medida de 

sua inserção socioespacial, com relativa ‘visibilidade’ na cidade, desde sua fundação em 

1942, em uma primeira sede que foi utilizada por essa igreja até 1980, quando uma nova sede 

foi inaugurada, com uma ‘arquitetura’ apropriada para um templo religioso evangélico, 

reafirmando sua centralidade urbana, conforme se discute a seguir. 
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3.2.2.2. Segunda sede da PIBSJC (1980-2002) 

 

Ao fim da década de 70, a PIBSJC partiu de sua primeira sede, com um espaço de 

cerca de 800 metros quadrados, para um novo espaço mais amplo, ainda na região central de 

São José dos Campos, quatro vezes maior, com cerca de 2.400 metros quadrados. Essa 

mudança refletia a prosperidade de seus membros à época, em consonância com a riqueza 

produzida na cidade. 

A PIBSJC ‘projetava’, assim, no espaço, ‘uma esperança de crescimento’, em termos 

de novas adesões de fiéis, dado o enorme crescimento demográfico e urbano no município, 

concomitante ao intenso processo de industrialização ocorrido entre 1950 e 1980, quando 

dessa mudança para a segunda sede, na Rua Euclides Miragaia, no centro de São José dos 

Campos (ver ANEXO 2 – figura 3). Essa rua era uma das principais vias de circulação da 

cidade, projetando mais uma vez essa igreja como um dos espaços hegemônicos que 

compunham o centro urbano do município, ao longo das décadas de 80 e 90, até os anos 2000. 

Pelo ANEXO 2, pode-se ver que, comparativamente à mancha urbana do município de 

São José dos Campos no ano de 1961 (Figura 2), em 1985 a estrutura urbana da cidade 

cresceu significativamente (Figura 3), de modo que tal espaço assumiu novos significados. 

Essa estratégica de inserção socioespacial da PIBSJC, a partir dessa nova 

espacialidade assumida pela segunda sede, visou, mais uma vez, a área nobre central da 

cidade, e se alinharia mais uma vez à centralidade dos grupos hegemônicos, ganhando certa 

visibilidade, em função da projeção do município no contexto regional e global, dada a 

natureza científico-tecnológica de suas indústrias, institutos de pesquisa e a presença de um 

grande complexo militar aeronáutico. 

Essa nova espacialidade da PIBSJC refletiria, portanto, parte da prosperidade 

econômica de um período, e continuaria marcando uma forma de inserção social, política, 

religiosa e espacial dessa igreja batista na cidade, em consonância com os espaços 

hegemônicos que compunham o centro urbano de São José dos Campos à época. 

Como se apontou, tal fato daria certa visibilidade aos fiéis da PIBSJC na paisagem 

urbana, trazendo à cena os interesses de um grupo evangélico de classe média, também 
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interessado em se projetar na cidade, através do pertencimento a uma igreja cravada no centro 

urbano, em uma área nobre do município. 

Deve-se salientar que, em 1961, a PIBSJC possuía cerca de 140 membros e não mais 

que 300 fiéis em 1980, o que, ainda assim, nesses 21 anos, significou um crescimento de mais 

de 100% dessa igreja, o que indicaria uma ‘ideologia do crescimento numérico’ da igreja, 

projetando-a nos espaços hegemônicos da elite joseense, dada a sua centralidade urbana, 

apesar de ser uma igreja das classes médias na cidade. 

Essa segunda sede foi um dos maiores templos, à época, no município e na região, e, 

no decorrer das décadas seguintes, permitiria outro grande crescimento numérico dos 

membros, já que, comparativamente, a PIBSJC, em 1980, possuía cerca de 300 membros, e, 

em 2002, viria a ter cerca de 600 fiéis, novamente dobrando o número de seus integrantes em 

22 anos. 

Desse modo, pode-se afirmar que a PIBSJC ‘acompanhou’ as intensas transformações 

urbanas e demográficas em São José dos Campos, entre 1960-80, que se constituíram a partir 

das intervenções do planejamento estatal em seus vários níveis, associadas aos investimentos 

do capital nacional e estrangeiro, alterando, dessa forma, o perfil produtivo da cidade. 

A PIBSJC, em termos percentuais, atendeu, a seu modo, a esse incremento 

populacional do município, como apontado, dobrando o número de seus membros no período 

de 1960-80, de 140 para cerca de 300 fiéis; e, depois, de 1980-2002, quando atinge 

aproximadamente 600 adeptos, o que representa, nos 40 anos considerados, um crescimento 

numérico em torno de 329%, o que não é um resultado automático, mas, de certo modo, 

encontra-se associado com suas estratégias de espacialização, partindo da primeira para a 

segunda sede. 

Não há dúvida de que, para essa organização religiosa, suas estratégias de crescimento 

numérico refletiram o crescimento demográfico da cidade. Esses números representariam para 

a PIBSJC a concretização de um ‘ideal missionário’, apontando para um relativo sucesso de 

suas iniciativas de evangelismo na cidade, desde que é uma igreja evangélica identitária e de 

missão, e, para tornar-se seu membro, é necessário um processo de conversão63, que implica 

um determinado agenciamento do desejo do fiel, que se expressa em um processo de 

desterritorialização face às crenças e atitudes anteriores à nova conversão religiosa, e a uma 
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nova reterritorialização a partir de um projeto eclesiástico, que, muitas vezes, é mais em 

termos de gestão e de doutrina do que de uma ética da liberdade política e religiosa64. 

Essa forma de ação de desterritorialização/reterritorialização é típica de um 

protestantismo de missão, que busca pessoas de certo modo afetas a esses processos 

socioespaciais excludentes, e de espacialidades religiosas também excludentes, indivíduos que 

passam a crer que, no melhoramento de si próprias, à luz dessa ética protestante, virão a 

promover o melhoramento da sociedade65. 

Esse tipo de processo de conversão é uma expressão das crenças que torna um grupo 

religioso alienado da vida pública, o que acaba por dar lugar a processos clientelistas, ocultos 

e cujos conteúdos ideológicos66 são difíceis de discernir, de modo que possam ser 

instrumentais, e geralmente o são, ao governo autoritário da cidade e da igreja. 

A segunda sede da PIBSJC refletiria uma imagem de seu sucesso religioso, expresso 

nesse novo templo e na continuidade de sua localização em uma área nobre do centro de São 

José dos Campos, em uma das principais vias de circulação do centro urbano. 

Esse novo templo representou também uma arquitetura mais adequada a um ideário 

estético de um ‘igreja imponente’, que se destaca na paisagem urbana até os dias de hoje, 

expressando os interesses de visibilidade religiosa e social pretendida pelos batistas no 

município e na região. 

A arquitetura da segunda sede, além de sua imponência na paisagem urbana e de 

simbolizar materialmente um relativo sucesso das iniciativas evangelísticas dessa igreja, 

marcaria, no imaginário do fiel da PIBSJC, certa necessidade de dar continuidade a esses 

resultados de crescimento numérico de seus membros, conforme uma ‘ideologia do 

crescimento numérico’. 

A PIBSJC consolidaria, de certo modo, seu alinhamento com os espaços hegemônicos 

do município de São José dos Campos no período considerado, oferecendo à cidade um 

templo imponente para os padrões urbanísticos do município à época, captando, entre seus 

fiéis, parte daqueles que afluíram à cidade entre 1980 e 2000. 
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3.2.2.3. Terceira sede e projeto atual 

 

No início do século XXI, o espaço urbano central da cidade de São José dos Campos 

apresentaria seus limites ao crescimento, de modo que novas centralidades representativas das 

novas riquezas produzidas na cidade viriam a se formar a partir de novos bairros das elites 

locais, e de uma importância material e simbólica de novos empreendimentos às margens da 

Rodovia Presidente Dutra, sobretudo no trecho do município de São José dos Campos. 

Mais uma vez, a ‘ideologia do crescimento numérico’, típica a uma práxis batista, e 

característica marcante da PIBSJC, viria a conduzir profundas transformações nessa igreja, 

em termos de uma nova inserção na paisagem urbana, alinhada com essa nova centralidade 

representada pela Rodovia Presidente Dutra. 

A PIBSJC constituiria sua terceira sede, na cidade de São José dos Campos, à beira da 

rodovia, nas proximidades com os entroncamentos que ligam ao Centro Tecnológico da 

Aeronáutica (CTA) e à Rodovia dos Tamoios, via de acesso ao Litoral Norte Paulista, 

aumentando com isso a visibilidade dessa igreja na cidade, na região, no país e no exterior. 

Desde o fim da década de 1990, adentrando a primeira década do século XXI, algumas 

das características do campo religioso na cidade se alteraram com o processo de urbanização 

de São José dos Campos, de modo a se perceber algumas correlações entre a emergência de 

uma periferia urbana e a criação de igrejas pentecostais nesses bairros, aliada à manutenção 

do número de fiéis e da localização central das igrejas evangélicas tradicionais. 

Nas áreas de exclusão social, em São José dos Campos, foi evidente a presença 

majoritária das igrejas pentecostais, como em praticamente todas as áreas urbanizadas e 

excludentes do país, sobretudo como uma forma de enfrentamento contra a violência que tem 

envolvido, principalmente, as populações jovens nos municípios brasileiros. 

No mesmo período, nas áreas centrais de São José dos Campos, as igrejas evangélicas 

praticamente mantiveram-se estáveis em termos de crescimento de membros, de origem 

majoritária das classes médias, ao longo da história dessas igrejas evangélicas no município. 
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Tais evidências empíricas são correspondentes com os dados estatísticos do censo de 

2000 para o país, que apontou um quadro de crescimento pentecostal concomitante a uma 

estabilidade numérica de membros das igrejas evangélicas e de relativo declínio no número de 

católicos, além da emergência significativa dos que se declararam sem-religião, para o Brasil, 

em geral. 

No entanto, no contexto de São José dos Campos, a PIBSJC apontou, na primeira 

década do século XXI, para uma direção singular, porém significativa, para os estudos do 

campo religioso brasileiro. 

No início deste século, a PIBSJC mudou novamente sua sede, dessa vez para as 

proximidades da Rodovia Presidente Dutra, no eixo Rio – São Paulo, uma das novas áreas de 

hegemonia socioespacial no município, como apresentado e representado graficamente nas 

Figuras 2 a 4 do ANEXO 2, que apresentam, ainda, as diversas localizações da PIBSJC, 

respectivamente, para os anos de 1962, 1985 e 2005. 

A mudança para sua terceira sede deu-se em 2002, quando a PIBSJC alugou um 

galpão nas proximidades da rodovia, que havia sediado as instalações de uma antiga 

concessionária de automóveis. Nesse imóvel, foi adaptado um templo para 2000 pessoas, com 

estacionamento e outros espaços coletivos para acomodar restaurante, livraria, além de outros 

espaços intermediários para públicos menores, em torno de 200, 100 e 50 pessoas. 

Essa nova espacialidade da terceira sede, além de possibilitar um novo crescimento 

numérico da igreja, deu maior visibilidade à PIBSJC na paisagem urbana, desde que a própria 

rodovia, por seu intenso tráfego, proporciona uma associação de estratégias de marketing 

religioso, político e espacial, ao mesmo tempo. 

Esse fato tem apontado para um alinhamento da igreja com essa nova centralidade da 

Rodovia Presidente Dutra, desde que grandes empresas também se posicionam ao longo dela, 

formando uma referência importante para as esferas de produção/consumo de mercadorias na 

região e no país. Grandes marcas como Carrefour, Wallmart, grandes hotéis internacionais, 

grandes indústrias e empreendimentos comerciais, bases militares, encontram-se ao longo da 

Rodovia Presidente Dutra, relativamente concentradas no trecho de São José dos Campos. 

A terceira sede, em termos arquitetônicos e urbanísticos, assemelha-se à paisagem de 

um shopping center, com seu pátio de estacionamento, o movimento de grande número de 
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pessoas, que praticamente não se dirigem abertamente a palavra, marcando um determinado 

tipo de cidadania restrita que se estabelece nessas condições, favorecendo a uma cultura do 

silêncio67. Isso pode ser verificado até nas formas de se caminhar e de se ocupar o espaço 

interno da igreja, marcado pela quase ausência de lugares para abrigar confortavelmente 

pequenos grupos para conversas livres68. 

Ao contrário, na PIBSJC, é predominante a presença de lugares de culto para grandes 

grupos e massas, que são dispostas em fileiras, o que, de certo modo, constrangeria a 

comunicação livre entre os participantes das celebrações religiosas. 

Essas espacialidades religiosas demonstram certo caráter não participativo e 

controlador, para a produção do fato religioso, impondo dependência dos fiéis relativamente 

aos seus líderes, impedindo, de certo modo, a formação e o exercício da cidadania no nível da 

igreja, e, por conseguinte, para o âmbito da cidade, refletindo certas características 

excludentes típicas do espaço urbano, que se expressam em segregação socioespacial e crise 

dos espaços públicos, pela ausência de uma voz plural do debate político e de um livre 

diálogo entre todos. 

Associada a essa opção de espacialidade, a gestão eclesiástica da PIBSJC tornou-se 

um ‘sistema administrativo profissionalizado’, em que se passou a adotar estratégias 

agressivas de propaganda e marketing em suas várias modalidades69. 

A esse sistema profissionalizado de gestão eclesiástica, adotado plenamente pela 

PIBSJC a partir dessa primeira década do século XXI, denomina-se “igreja com propósitos”. 

Além de pioneira nesse processo de gestão eclesiástica no Brasil, a PIBSJC também é um 

pólo difusor dessa forma organizacional de igrejas, que tem se estendido a outras igrejas 

batistas e de outras denominações, desejosas de certa ‘autonomia gerencial’, visando a um 

‘crescimento numérico’ de suas respectivas comunidades de fé. 

Tal modelo de gestão eclesiástica tem se dado à custa dos processos participativos, 

desde que há uma centralização de poder em um pastor/líder e a formação de espaços 

religiosos que refletem um governo autoritário da igreja70, conduzindo também à 

restrição/obstrução da participação no governo da cidade71. 
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Nas relações interpessoais e nos processos comunicativos, tais modalidades 

autoritárias de gestão do poder, em geral, conduzem a manipulações de falas, construções de 

imagens estereotipadas, entre outras ações que podem ferir a ética e a moral. 

O modelo de “igreja com propósitos” realiza mudanças em certos preceitos 

doutrinários batistas ‘clássicos’, tidos como anacrônicos e responsáveis por certa ‘doença’ que 

tem afetado as igrejas evangélicas nos dias atuais, impedindo-as de ‘crescer em termos 

numéricos’, pois a forma ‘tradicional’ de gestão eclesiástica teria duas características básicas: 

1) os desgastes dos poucos que trabalham e 2) a estagnação pessoal e espiritual dos que são 

feitos objetos de ação dos primeiros72. 

No entanto, a ‘nova’ forma de gestão eclesiástica chamada de “igreja com propósitos” 

não tem resolvido esses dois impasses apontados. 

Reformas estatutárias e doutrinárias foram realizadas na PIBSJC, tornando-a ‘mais 

pentecostal’, sobretudo em identificação com o pentecostalismo midiático, com a gestão 

profissional associada à propaganda e marketing agressivos. 

A reforma do estatuto da PIBSJC caminhou em direção inversa à tradição de gestão 

eclesiástica entre os batistas, que prezam pela autonomia da igreja local e pelo comando 

através de um colegiado. Passou-se, com a reforma do estatuto, de um modelo mais 

participativo para um mais restritivo, fundado a partir de plenos e amplos poderes de decisão 

e estabilidade ‘perene’ ao seu ‘pastor sênior’73, que já atuava, desde 1999, preparando-se e se 

posicionando para a execução de um ‘projeto eclesiástico de poder’. 

Essa liderança eclesiástica submeteu ‘estatutariamente’ seu ‘rebanho’ e outras 

‘lideranças da igreja’, ironicamente sob a permissão destes, de modo que esse ‘pastor sênior’ 

passaria a requerer total autoridade espiritual na vida desses fiéis. 

Uma parcela do voluntariado passou a ser assalariada pela igreja, com o ‘pastor sênior’ 

representando o empregador (a PIBSJC), de modo a ‘comandar’ uma estrutura de 

funcionários conforme seus projetos de poder, de forma a não admitir, muitas vezes, críticas e 

discordâncias, sob pena do desemprego e/ou da ‘demonização’ por ato de ‘rebeldia’ contra a 

‘hierarquia estabelecida por Deus’ na terra para o governo de sua igreja. A ‘insubmissão 

espiritual’ seria a ocorrência de um dos mais graves pecados na ótica cristã, desde que o Anjo 
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Lúcifer, foi lançado do céu e da presença de Deus justamente por ser insubmisso e desejar o 

poder de Deus. 

Em algumas pregações dos pastores da PIBSJC e em suas publicações e discursos, há 

certa ênfase na questão da centralização do poder eclesiástico em torno de um líder com 

estabilidade no cargo por longo tempo, apto a nomear e a demitir a qualquer tempo seu corpo 

pastoral, além de ser responsável por todas as decisões eclesiásticas da referida igreja, sem 

que haja instâncias reguladoras para o processo decisório, que possam atuar autonomamente 

sem interferências desse líder. São modelos de gestão eclesiástica, em si, excludentes e 

centralizadores. 

Tal forma de liderança pastoral garantiria certa subserviência por parte dos pastores e 

líderes de ministérios eclesiásticos e demais membros da igreja, atitude que também é 

justificada teologicamente por este grupo religioso, na forma de ‘submissão a Deus e às 

autoridades constituídas’ na igreja e fora dela. 

Não haveria espaço para a crítica e nem para a discordância onde impera uma 

autoridade totalitária, como nesse caso, abrindo caminho para a emergência de todo tipo de 

fundamentalismos. 

Com essas reformas, a PIBSJC obteve um salto no número de adesões de novos 

membros, passando de cerca de 600 fiéis, em uma cidade em torno de 500 mil habitantes em 

2000, para algo próximo de 4800 no ano de 2010, em um município com aproximadamente 

600 mil habitantes. 

Ou seja, em 2000, essa igreja capitaneava aproximadamente 0,12% da população 

joseense, e, em 2010, 0,8% dessa população, o que faz despontar a PIBSJC no campo 

religioso evangélico no município, e, de certo modo, também em termos nacionais, diante do 

quadro mais geral da realidade religiosa apontada pelo censo do IBGE em 2000 para todo o 

país. 

De 2000 a 2010, houve um crescimento numérico de 600%, representando, para o 

campo religioso do município, uma particularidade a ser notada, e, em termos de Brasil, um 

interessante ponto fora da curva, em se tratando de igrejas evangélicas de missão. 
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No caso da PIBSJC, parte desses resultados numericamente expressivos de conversões 

se deve a um modelo profissionalizado de gestão eclesiástica e a estratégias de marketing 

religioso, aliados às novas espacialidades religiosas e a seus significados no contexto da 

gestão urbana do município. 

Evidentemente, essa igreja não reconhece seu crescimento numérico a partir dessas 

ações e em alinhamento ao processo de urbanização, antes proclamando a ação de Deus no 

‘milagre’ de tal aumento expressivo no número de fiéis, fazendo dessa igreja uma espécie de 

santuário, um lugar de ‘peregrinação religiosa urbana’74. 

Alimentando essa ‘ideologia do crescimento numérico’, em 2004, a PIBSJC adquiriu 

um terreno para sua futura nova sede, também estrategicamente posicionado próximo à Dutra. 

A metragem do terreno gira em torno de 100.000 metros quadrados, tendo custado cerca de 

R$ 4 milhões de reais à igreja, sendo que a transferência cartorária para posse definitiva da 

PIBSJC envolveu, além dos trâmites legais e compromissos financeiros usuais, uma ação 

jurídica de usucapião da área, em que certos processos clientelistas se fizeram presentes, já 

que os prazos legais previstos pela legislação urbana foram ignorados e a ocupação parece 

distante da função social prevista para a propriedade urbana nesses casos. 

Os poderes públicos locais das três esferas (executivo/legislativo/judiciário) 

‘produziram’ uma situação em que a legalização da propriedade se deu na forma de 

usucapião, o que foi celebrado, no melhor modo da ‘espetacularização da política’, como um 

dos ‘grandes feitos de Deus’ por essa igreja. 

No momento, a PIBSJC está empenhada na construção dessa nova sede, a partir de um 

projeto arquitetônico arrojado, feito por arquitetos de um escritório internacional localizado 

nos EUA, projetando o poder das lideranças da igreja no ato de nomear novos lugares75. 

No caso da PIBSJC, no plano da religião ocorreria um espelho do que acontece na 

política, onde há uma massificação, a partir de um processo de urbanização excludente e 

autoritário. Espaço religioso e espaço urbano, no caso da PIBSJC e do município de São José 

dos Campos, têm contribuído para a formação de um joseense não-participativo, alienado 

politicamente, e também religiosamente, apoiando acriticamente ‘sua própria servidão’ nesses 

domínios da cidade e da religião. 
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Que tipo de cidadão tem se tornado membro da PIBSJC? Um fiel que é alienado e 

massificado na constituição de sua expressão religiosa, e que guarda certa relação com esses 

mesmos processos que se verificam no município. Desse modo, pode-se afirmar que, no plano 

político, a democracia, e no plano do imaginário, a religião, têm domesticado as pessoas em 

face de projetos de hegemonia de determinados grupos. 

Esse ‘sacrifício da autonomia’ das pessoas tem impedido a formação de uma prática 

de cidadania legítima em relação aos poderes políticos e econômicos. E, em relação aos 

poderes religiosos, faz com que os fiéis se submetam, ironicamente, de ‘modo voluntário’ à 

autoridade eclesiástica. 

Essas transformações urbanas e eclesiásticas demonstram a tese desta pesquisa para o 

caso da PIBSJC, apontando para o caráter ambíguo e contraditório do espaço religioso, que, 

ao compor parte do espaço urbano da cidade, passaria a legitimar e a promover uma 

espacialidade que, em si, é excludente, produtora de hegemonias do capital e do Estado sobre 

a população, impedindo um exercício autônomo de cidadania, na forma de participação no 

governo da cidade e da religião. 

 

 

3.3. Um espaço religioso de massa 

 
 

“O arquiteto não apresenta nem um estado dionisíaco, nem 
um apolíneo: aqui é o grande ato de vontade que remove 

montanhas, a embriaguez da grande vontade que possui o 
afã pela arte. Os homens mais potentes sempre inspiraram 

os arquitetos; o arquiteto esteve frequentemente sob a 
sugestão da potência. Na edificação, o orgulho, a vitória 

sobre o peso, a vontade de potência devem se tornar 
visíveis; a arquitetura é uma espécie de eloquência da 
potência através das formas; ora convincente, mesmo 

lisonjeadora, ora meramente ordenadora”. 
 

NIETZSCHE76 
 

A partir dos ANEXOS 1 e 2, tendo-se em vista as seções anteriores deste Capítulo, é 

possível uma síntese de algumas das correlações entre espaço urbano e espaço religioso, 

considerando-se o município de São José dos Campos e a PIBSJC. 
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A partir dos gráficos do ANEXO 1, percebe-se, em termos regionais, a importância 

demográfica, e, por decorrência, econômica e produtiva, que São José dos Campos foi 

assumindo ao longo do século XX e início do século XXI. 

Na virada do século XIX para o XX, a cidade possuía em torno de 17 mil habitantes, 

em um contexto de certo equilíbrio demográfico em relação a outras cidades do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte Paulista, tais como Guaratinguetá, Taubaté, São Bento do Sapucaí, 

Bananal e Pindamonhangaba. 

Na segunda década do século XX, São José dos Campos e Pindamonhangaba 

contavam com cerca de 30 mil habitantes, sendo que Guaratinguetá e Taubaté despontavam 

no cenário socioeconômico no Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista, com uma população 

50% maior do que a de São José dos Campos, algo em torno de 45 mil pessoas. 

Como foi apresentado na seção 3.1, na década de 1930, São José dos Campos se 

tornou estância climática e teve consolidada sua liderança em termos da cura da tuberculose, 

sendo que, desde o início do século XX até meados da década de 70, o município abrigou 

diversos sanatórios mantidos por instituições religiosas, entre essas uma associação de igrejas 

evangélicas na cidade, marcando uma determinada função social das igrejas no município, 

ligada, sobretudo, às ações de assistência social. 

É nesse contexto que a PIBSJC é inaugurada na cidade, vindo a ocupar um endereço 

em uma das áreas nobres no centro de São José dos Campos, como foi apresentado na 

subsseção 3.2.2.1, e que pode ser visualizado na Ilustração 2 do ANEXO 2, que mostra, na 

parte superior, a mancha urbana da cidade, e, em uma ampliação, a localização da PIBSJC em 

uma das áreas centrais do espaço urbano. 

Conforme o Gráfico 3 do ANEXO 2, na década de 1970, São José dos Campos 

despontou no Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista em termos socioeconômicos e 

demográficos, com uma população de cerca de 150 mil habitantes, sendo que, entre 1920-70, 

essa população cresceu algo em torno de cinco vezes (400%), sobretudo devido ao intenso 

processo de industrialização e a processos migratórios, como foi apresentado na seção 3.1 

deste Capítulo. 

Tais características de São José dos Campos transformaram radicalmente sua inserção 

regional na década de 70, representando, à época, uma das cidades mais relevantes na região, 
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junto com Taubaté (cerca de 110 mil habitantes), Guaratinguetá (70 mil habitantes) e Jacareí 

(cerca de 60 mil habitantes), todas situadas às margens da Rodovia Presidente Dutra, que fora 

inaugurada em 1950. 

Através da Ilustração 3 do ANEXO 2, pode-se perceber, no detalhe no canto superior 

esquerdo, que a mancha urbana de São José dos Campos ampliou-se consideravelmente face 

às transformações que se processavam na cidade, particularmente desde a década de 1960, 

com o intenso processo de industrialização que alavancou a migração e a urbanização nas 

duas décadas seguintes. 

Em 1980, a PIBSJC mudou-se para sua segunda sede (1980-2002), conforme 

apresentado na subseção 3.2.1.2, e representado na ampliação da Ilustração 3 do ANEXO 2, 

optando por um templo maior, ainda localizado em uma área nobre do centro de São José dos 

Campos, denotando mais uma vez certo alinhamento entre a espacialidade da PIBSJC e a 

centralidade urbana, para o período considerado. 

Já no início do século XXI, o município de São José dos Campos assumiu uma nova 

centralidade em termos socioeconômicos, em termos regionais, contando com uma população 

de cerca de 550 mil habitantes em 2000, o que representou um crescimento em torno de 167% 

em relação a 1970, mais uma vez em função de transformações na estrutura econômica e de 

processos migratórios, conforme pode-se constatar no Gráfico 4 do ANEXO 2. 

Ainda nesse contexto do início do século XXI, outras cidades também passaram a 

apresentar uma estrutura socioeconômica relevante em termos regionais e nacionais, tais 

como Taubaté (cerca de 250 mil habitantes), Jacareí (pouco menos de 200 mil habitantes), 

Pindamonhangaba (em torno de 125 mil habitantes) e Guaratinguetá (cerca de 100 mil 

habitantes), além de cidades orbitando em torno de 80 mil habitantes, como Caraguatatuba, 

Caçapava, Lorena e Cruzeiro, o que demonstra uma importância da região não apenas em 

termos nacionais, mas também globais. 

Diante desse contexto urbano e regional de São José dos Campos, a Rodovia 

Presidente Dutra passaria a representar uma nova e importante centralidade socioespacial para 

o município e a região, conforme tratado na seção 3.2, e, diante dessa nova realidade, desde 

2002 a PIBSJC decidiu alugar um prédio à beira da rodovia, constituindo sua terceira sede na 
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cidade, e, ainda, comprar, em 2004, um terreno também às margens da Presidente Dutra, para 

edificação de sua futura sede, conforme Ilustração 4 do ANEXO 2. 

Mais uma vez, tais opções da PIBSJC apontariam para certo alinhamento 

socioespacial com a realidade urbana de São José dos Campos, com uma importante diferença 

dessa vez, pois essa nova centralidade tem projetado a cidade e os empreendimentos situados 

nessas novas áreas nobres em termos regionais, nacionais e globais. 

A PIBSJC é um dos novos empreendimentos (religiosos) que optou por compor essa 

nova paisagem urbana de São José dos Campos, e, de certo modo, todas essas organizações, 

em face da importância desse novo espaço urbano, possuem certas características comuns, 

como administração profissional da gestão organizacional, estratégias agressivas de 

propaganda e marketing, além de canais privilegiados junto aos poderes públicos. 

Nesse novo cenário, sem dúvida, todas as organizações religiosas que optaram por 

compor essa nova paisagem urbana de São José dos Campos são grandes empresas, o que se 

aplica plenamente à PIBSJC. 

Portanto, o que se pode observar, para o caso apresentado, é que, à medida que o 

espaço urbano de São José dos Campos foi se tornando mais ampliado e denso, a PIBSJC 

buscou, concomitantemente, fazer parte dessa paisagem urbana, desde sua inauguração, em 

1942, aos dias atuais, marcando presença nos ‘espaços centrais’ da cidade. 

Tal fato caracterizaria esse grupo religioso, singularizando-o face às demais 

organizações religiosas, e, desde a primeira década do século XXI, tem possibilitado à 

PIBSJC se projetar em termos regionais, nacionais e globais, a partir de um novo modelo de 

gestão eclesiástica, denominado “igreja com propósitos”, como foi apresentado na subseção 

3.2.2.3. 

Ao apresentar tal alinhamento socioespacial com o espaço urbano de São José dos 

Campos, a PIBSJC tenderia, portanto, a afirmar essa espacialidade da cidade fragmentada, 

excludente e também caracterizada por uma crise de seus espaços públicos. 

Desse modo, a PIBSJC, a partir de suas opções de espacialização, tem contribuído 

para uma não constituição de uma plena cidadania, e tem se configurado como uma 
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organização religiosa que tem impedido a plena participação de seus fiéis na própria gestão da 

igreja. 

Esses breves apontamentos demonstram, para o caso analisado, a tese desta pesquisa, e 

apontam para alguns dos nexos entre as variáveis de pesquisa, a partir de uma situação 

empírica, pois, ainda que haja certo processo de inclusão no âmbito da igreja, essa é restrita 

aos cultos e não garantiria nem a participação no governo eclesiástico, nem no governo da 

cidade, tornando a PIBSJC uma igreja que se constitui a partir de uma arquitetura de massa. 

Pretende-se, no próximo Capítulo, explorar um pouco mais essa realidade atual da 

PIBSJC, que a caracteriza como uma ‘megaigreja’ nos dias atuais, procurando dar maior 

clareza aos nexos entre religião, espaço e cidadania, conforme a tese desta pesquisa. 
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José dos Campos – SP (1921-1973). Dissertação. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), 2009. 

9 SILVA, Antônio Carlos Oliveira da. Em cena: Teatro São José, um patrimônio, múltiplos significados (1905-
1940). Em: ZANETI, Valéria (Org.). Os campos da cidade: São José revisitada. São Paulo: Intergraf, 2008. 

10 “O Vale Médio em pouco estaria equipado com o incremento na produção de energia elétrica e na implantação 
de novas infraestruturas de transporte, como a Rodovia Rio-São Paulo (1928), processo que se manteve, apesar 
das crises sucessivas que marcaram o contexto internacional, como a quebra da bolsa de Nova Iorque (1929), a 
grande depressão da década de 1930 e a II Guerra Mundial (1939 – 1945).” MOREIRA NETO, Pedro Ribeiro; 
MELLO, Leonardo Freire de. Desenvolvimento econômico, população e impactos ambientais: mudanças 
contemporâneas no extremo leste paulista. XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, 
Caxambu – MG – Brasil, de 20 a 24 de setembro de 2010. 

11 Conforme texto de BERTOLLI FILHO, Carlos. Sérgio Buarque e Cassiano Ricardo: confrontos Sobre a 
cultura e o estado brasileiro, texto disponível em http://www.unicamp.br/siarq/sbh/Bertolli_C_F-
SBH_Cassiano_Ricardo-Confrontos_Cultura_Estado.pdf (consultado em 01/08/2010), em que o pesquisador 
afirma: “A apresentação pública das ideias de ambos os autores dominou o período, concorrendo com os debates 
produzidos em torno de Casa-Grande & Senzala. A leitura do artigo de Cassiano oferece a sensação de que ele 
respondia, através da ótica oficial, ao artigo de Sérgio Buarque. Seria natural se esperar que o autor de Raízes do 
Brasil respondesse de imediato ao seu opositor, mas parece que Sérgio não se sentia motivado para tanto, 
sobretudo porque, como funcionário do DIP, Cassiano se tornara conhecido como avesso à crítica aos seus 
textos, proibindo a publicação de pronunciamentos que polemizassem com suas ideias (...) Para além do debate 
sobre a dimensão cultural, sem contudo dele desvincular-se, nos subterrâneos deste confronto, permanecia 
praticamente intocada a questão política, que talvez mais do que a referente ao caráter da cultura brasileira, fosse 
o ponto central da discórdia entre estes dois intérpretes do país: as relações entre Estado e Sociedade no contexto 
nacional. Para Sérgio Buarque, ambas as instâncias mostravam-se tão afastadas que somente um governo 
caudilhesco poderia atuar como instrumento de uma ilusória ligação. Ligação que, por ser falsa, impunha a 
recorrência a estratégias que iam da violência física à censura, do autoritarismo aos arremedos de populismo. Em 
outro sentido, Cassiano Ricardo empregou - e continuou empregando, mesmo com sutis nuanças após a queda de 
Vargas - a concepção platônica de ‘povo’ como uma categoria destituída de contradições internas, assumindo 
também, como propunha a lógica imperante no Estado Novo, ‘a identificação do 'povo' com a 'nação', 
representada pelo Estado’”. 

12 “De Vila à cidade, São José dos Campos passou por uma economia quase inexpressiva, entre o caos e a 
desordem de uma administração limitada pela Coroa, buscando mecanismos para sua autonomia. Nesse cenário 
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de mudanças, na passagem do século XIX para o século XX, a industrialização, a urbanização e os surtos 
epidêmicos dos grandes centros urbanos, possibilitou à cidade voltar-se para o tratamento da tuberculose em 
razão das ideias e propaganda referentes a seu clima e seus ares. Nesse sentido, por meio da captação de recursos 
para a modernização de sua infraestrutura urbana, São José dos Campos passou por transformações que 
mudaram o rumo da sua história e da sua economia marcando um período que ficaria conhecido como a ‘fase 
sanatorial (1900 – 1954)’ responsável pelo impulso econômico e estrutural da cidade no século XX” MARTINS, 
Nara Rúbia et al. São José dos Campos: vila, cidade, administração política e sujeitos sociais (1803 - 1929). IX 
Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 
2009. Ver também: SANTOS, Leonardo Silva. Campo, pobreza e doença: visões de cidade em São José dos 
Campos por meio do Correio Joeense (1920-1921). Monografia. São José dos Campos, Faculdade de Educação 
e Artes – Curso de História, Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2008. 

13 Este inventário se encontra no documento GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO. Plano preliminar de São José dos Campos – SP. São Paulo: Departamento de Obras 
Sanitárias da Secretaria de Serviços e Obras Públicas do Estado/ Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 1961. 

14 “São José dos Campos, portanto, estruturou-se sobre a tuberculose antes que uma política específica de 
controle da doença a erigisse como núcleo. No momento da oficialização da estância, a eficácia da terapia 
climática era questionada internacionalmente e debatida pela comunidade científica brasileira. Em 1935, no 
município predominantemente urbano, embora distinto da imagem atual de cidade, a indústria já se destacava, e 
gradativamente absorvia a população economicamente ativa. O ideário progressista permeava as relações sociais 
e, na inusitada combinação da tuberculose e indústria, imbricava ação social e perspectiva econômica no desenho 
da cidade que crescia.” VIANNA, Paula Vilhena Carnevale; ELIAS, Paulo Eduardo M. Cidade sanatorial, cidade 
industrial: espaço urbano e política de saúde em São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Caderno de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 23(6): 1295-1308, junho de 2007. Ver também: BOFFI, Sandra Aparecida Nogueira de 
Oliveira; RICCI, Fábio; OLIVEIRA, Edson Aparecido de Araújo Querido. Análise histórica da região do Vale 
do Paraíba como atrativo para a implantação da indústria de base (1930-1980). VI Encontro Latino Americano 
de Pós-Graduação, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2006. 

15 “Ainda durante o Governo Getúlio Vargas, a Aeronáutica resolve implantar no país um centro de pesquisa e 
tecnologia de alto nível e a preferência de localização volta-se para São José dos Campos. A nova rodovia em 
estudo, as condições favoráveis de clima e topografia, a facilidade de comunicações, obtenção de energia e a 
proximidade de São Paulo seriam fatores determinantes. A proximidade do porto de São Sebastião, ponto 
logístico de máquinas e ferramentas, também constituía condição importante para a montagem dos futuros 
laboratórios. Mas, havia, também, o grande interesse do governo municipal e da comunidade com a perspectiva 
de concessão dos terrenos necessários, além das evidentes promessas de desenvolvimento futuro. Com o polo 
incentivador, abriam-se novas possibilidades de pesquisa e desenvolvimento nos campos da indústria mecânica, 
física, química, eletrônica e engenharia aeronáutica, vantagens competitivas que transformariam o modelo de 
ocupação urbana em todo o Vale do Paraíba e fariam de São José dos Campos a nova metrópole regional.” 
(MOREIRA NETO, Pedro Ribeiro; MELLO, Leonardo Freire de. Desenvolvimento econômico, população e 
impactos ambientais: mudanças contemporâneas no extremo leste paulista. XVII Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais, ABEP, Caxambu – MG – Brasil, de 20 a 24 de setembro de 2010) 

16 “As mudanças na cidade em função da presença de projetos estatais e suas consequências foram: a nova 
agropecuária, o CTA, novas fábricas, novos bairros, a Dutra, tudo isso levando a transformações da forma 
urbana; fomentando as migrações e o crescimento da cidade. A construção do CTA e da Via Dutra marcou o 
início da transformação da indústria no Vale do Paraíba. A Via Dutra, uma das primeiras estradas de tráfego 
pesado no país, começou a ser construída em 1950 e se transformou no principal corredor industrial do país com 
sua duplicação. Este contexto tinha como eixo a nova geopolítica de dispersão industrial partindo da Capital para 
o interior paulista, prática esta em consonância com o processo de expansão do sistema capitalista no período da 
Guerra Fria. Nesse momento agregou-se ao enfoque do planejamento urbano a perspectiva regional. O 
planejamento regional colocava como campo de problematização o território.” (LESSA, idem, p. 135) 

17 Tomou-se, nesse sentido, a seguinte definição: “Cidades médias – Grupos de cidades cujo tamanho 
demográfico varia de acordo com sua posição e importância relativa na rede urbana. Essas cidades funcionam 
como nós de conexão na rede urbana e reproduzem, não apenas em escalas geográficas menores, mas com 
articulação mais próxima entre os atores econômicos, jurídicos e sociais, aspectos da urbanização criados e 
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recriados nas metrópoles, que se apresentam com características próprias nas cidades médias.” (SPOSITO, 
Eliseu Savério. Redes e cidades. São Paulo, Editora da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2008, p. 150). 

18 CANDIOTO, Fábio Zanutto. À Luz da modernidade joseense: a Light em São José dos Campos. Em: 
ZANETI, Valéria (Org.). Os campos da cidade: São José revisitada. São Paulo: Intergraf, 2008. 

19 “Os modelos econômicos das eras Vargas e Kubitschek se diferem pela maior ou menor presença do Estado na 
coordenação do processo de industrialização e por sua escala de atuação. No primeiro caso se caracteriza a 
produção de bens de capital e a presença determinante do Estado como agente de planificação. Já no segundo, a 
produção se dirige aos bens de consumo duráveis e em termos de reorganização do território, apesar do ponto de 
germinação representado pela construção de Brasília, principal intervenção nessa escala, em nível local o modelo 
econômico se entregava ao laissez-faire liberal que abria o mercado brasileiro à instalação das novas indústrias. 
Este fato seria determinante na definição das vantagens locacionais de alguns centros em detrimento de outros, 
fatores que seriam reforçados consideravelmente a partir dos governos militares. No Vale do Paraíba, as 
melhores opções se dirigiam preferencialmente para São José dos Campos, onde se conjugavam a oferta de mão 
de obra especializada, programas de pesquisa em ciências e tecnologia, uma farta oferta de terrenos bem 
localizados e de topografia favorável, além de incentivos do Governo Municipal, principalmente a isenção 
temporária de impostos” (MOREIRA NETO & MELLO, idem). 

20 A questão da problemática social apareceu já nos estudos dos planejadores da cidade representados pelas 
equipes técnicas da USP. “Nas décadas de 50 e 60 foram feitos estudos para o planejamento da região e da 
cidade. O Plano do Cpeu – Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos da Fauusp, começou a ser feito no final da 
década de 50 e se beneficiou de estudos que vinham, mesmo que morosamente, sendo feitos ao longo dessa 
década (...) Dois problemas foram ressaltados: o excesso de verticalização, circulação, saneamento e o problema 
social das favelas (...) O plano de Cpeu foi o primeiro a colocar a questão socioeconômica como central. Ele 
remontou o histórico dos problemas sociais de São José dos Campos desde o período sanatorial, quando apontou 
o problema do menor desassistido como um dos mais graves.” (LESSA, idem, p. 139-141). 

21 “De 1940 a 70 a questão regional vai ganhando vulto com grandes investimentos em infraestrutura, 
principalmente em transporte rodoviário, na produção de energia elétrica e no setor petroquímico e 
automobilístico. O Vale do Paraíba, com a instalação Ford/Volkswagem em Taubaté, foi incluído nessa 
tendência, que se acentuaria nas décadas posteriores. Em São José dos Campos instalaram-se a General Motors 
(EUA) e a Eaton (EUA) em 1957, do setor automotivo. Surgiu a Bendix Aplicances do setor de 
eletrodomésticos, que fabricava fogões e geladeiras e, representando a modernização do setor têxtil, surgiu a 
Kanebo. Também em 1957, foram instaladas a Avibrás – Aviação Brasileira, o Inpe – Instituto de Pesquisa 
Espacial no ano de 1961 e a Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica em 1969, marcos de transformação da 
cidade de São José dos Campos. A cidade se especializou nos setores aeronáutico, bélico e espacial, o que 
estabeleceu uma nova identidade para São José dos Campos. À cidade sanatorial, industrial e moderna veio se 
juntar a produtora de tecnologia e conhecimento, completando, assim, o projeto modernista e 
desenvolvimentista.” (LESSA, idem, p. 142). 

22 COSTA, Paulo Eduardo Oliveira. Legislação urbanística e crescimento urbano de São José dos Campos. 
Dissertação. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Fauusp), 2007. 

23 “As cidades médias brasileiras apresentaram um dinamismo demográfico considerável nas últimas décadas. 
Entre 1970 e 1996, essas cidades experimentaram um ritmo de crescimento superior ao observado para o 
conjunto dos centros urbanos do país, tendo ampliado a sua participação na população urbana de cerca de 9% 
para 14% nesses 26 anos.” (ANDRADE, Thompson Almeida; SANTOS, Angela Moulin Simões Penalva; 
SERRA, Rodrigo Valente. Fluxos migratórios nas cidades médias e regiões metropolitanas brasileiras: a 
experiência do período 1980/96. Texto para Discussão n. 747. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 2000). 

24 O relato pessoal desse pesquisador denota esta ignorância do joseense em relação à sua cidade. “Moro em São 
José dos Campos há trinta e oito anos. O município no qual vivi praticamente toda a minha vida apresentava-se 
para mim, até há pouco tempo, a ser desvendado. O desconhecimento da história da cidade sempre esteve 
presente no meu meio, talvez pela velocidade de nossa vida cotidiana, que não nos deixa tempo para a 
observação e contemplação da paisagem urbana que nos cerca; ou talvez pelo próprio desinteresse em conhecê-
la. Todavia, o pouco que me coube observar durante esses anos apresentava-se como fragmento de uma página 
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que não me permitia lê-la em sua totalidade. As lacunas dessas páginas me inquietavam me impulsionando a 
procurar pelas respostas. Sempre que percorria as ruas do centro da cidade de São José dos Campos, na maioria 
das vezes com um andar apressado, aquela paisagem, embora apresentasse certa homogeneidade, continha 
peculiaridades que me chamavam a atenção” (MACHADO, João Rodolfo Nunes. São José dos Campos: uma 
cidade a ser lida. Em: ZANETI, Valéria (Org.). Os campos da cidade: São José revisitada. São Paulo: 
Intergraf, 2008). 

25 Ver, nesse sentido, a pesquisa de NOGUEIRA, Dayana Melo. Urbanização dispersa, mercado de trabalho e 
dinâmica industrial do complexo aeroespacial de São José dos Campos – SP. Dissertação. São José dos 
Campos, Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2006. 

26 Com estas palavras, o jornalista Drumond, ao resgatar parte da história da aviação brasileira, aponta para o 
caráter alienado do ‘cidadão joseense’ em relação aos acontecimentos políticos advindos com os governos 
impostos pelo regime militar no Brasil, pois este ‘cidadão’ estava alinhado ao projeto desenvolvimentista dos 
governos militares na cidade de São José dos Campos: “O chamado ‘milagre econômico’ já estava em curso. Em 
julho de 1967, quatro dias antes do acidente aéreo no Ceará que matou o ex-presidente Castello Branco – quando 
o avião em que ele viajava se chocou com um jato de treinamento da FAB –, o governo anunciou o Programa 
Estratégico de Desenvolvimento, cujos objetivos principais eram combater a inflação, melhorar a produção 
nacional e habilitar ‘o homem brasileiro para o processo de desenvolvimento do país’. Em 1968, enquanto nas 
ruas das principais cidades recrudescia a luta contra o regime militar e o governo não se cansava de listar 
dezenas de cassações de direitos políticos, no Vale do Paraíba o projeto Bandeirante já vivia na esteira dos testes 
de vôo.” (DRUMOND, Cosme Degenar. Asas do Brasil – uma história que voa pelo mundo. São Paulo: 
Miriam Paglia Editora de Cultura, 2004, p. 216-217).  

27 “O inconsciente estético, consubstancial ao regime estético da arte, manifesta-se na polaridade dessa dupla 
cena da palavra muda: de um lado, a palavra escrita nos corpos, que deve ser restituída à sua significação 
linguageira por um trabalho de decifração e de reescrita; do outro, a palavra surda de uma potência sem nome 
que permanece por trás de toda consciência e todo significado, e à qual é preciso dar uma voz e um corpo, 
mesmo que essa voz anônima e esse corpo fantasmagórico arrastem o sujeito humano para o caminho da grande 
renúncia.” (RANCIÈRE, Jacques. O inconsciente estético. São Paulo: Ed. 34, 2009, p. 41).  

28 São José dos Campos foi objeto de diversas intervenções urbanísticas que visavam a lhe conferir certo ar de 
modernidade, sendo que diversos dos urbanistas que se envolveram com o projeto da cidade também 
colaboraram na estruturação do projeto urbanístico de Brasília. Ver, nesse sentido: JORGE, Vinie Pedra. Além 
do jardim: o parque na cidade de São José dos Campos. Dissertação. Campinas, Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-Campinas), Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, 2007. 

29 Entre as pesquisa que apontam nesse sentido então: SEABRA, Augusto Messias. O mercado aeroespacial e 
de defesa, sua influência para a região do Vale do Paraíba. Dissertação. Taubaté, Universidade de Taubaté 
(UNITAU), 2007. / RODRIGUES, Edson. Planejamento Estratégico em pequenas empresas do setor 
aeroespacial de São José dos Campos. Dissertação. Taubaté, Universidade de Taubaté (UNITAU), 2008. / 
SANTOS, Teresinha Gomes dos. Indicadores de produção científica: o caso do Vale do Paraíba Paulista. 
Dissertação. Taubaté, Universidade de Taubaté (UNITAU), 2007. / JANUÁRIO, Ednei Augusto. A importância 
dos institutos de pesquisa para o surgimento do empreendedor de base tecnológica no polo aeroespacial de 
São José dos Campos. Dissertação. Taubaté, Universidade de Taubaté (UNITAU), 2007. 

30 MEDEIROS, Mônica Xavier de. “Bom mesmo é ser metalúrgico”: vivências de trabalhadores 
metalúrgicos de São José dos Campos – SP. Dissertação. Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 
2006. 

31 MOURA. Eliseu Ribeiro. Sistema de circulação e de transporte e o espaço urbano na cidade de São José 
dos Campos: um estudo multitemporal. Dissertação. São José dos Campos, Universidade do Vale do Paraíba 
(UNIVAP), 2006. 

32 LOBÃO, Isabella Guimarães. O processo de planejamento na vigência do Estatuto da Cidade: os casos 
dos Planos Diretores de 2006 de São José dos Campos e Pindamonhangaba. Dissertação. Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Fauusp), 2007. 
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33 Relativamente ao município de São José dos Campos, VIANNA e ELIAS (idem) destacam: “Não menos 
importante é a questão subjetiva: a cidade industrial, caracterizada pelo conhecimento e pela tecnologia 
específicos que a possibilitaram, imprime no território o novo, mantendo, da era anterior, o ideário da ordem e 
do progresso, num movimento facilitado pela condição política de estância, mantida durante o regime militar. A 
apropriação desse espaço e sua (re)produção, pautada pela questão econômica, deu-se sob a égide do 
desenvolvimento. O manto tecnológico encobriu as questões sociais. O crescimento econômico, 
simultaneamente concreto e mítico, e as relações sociais, apaziguadas sob a hierarquia e disciplina que regiam a 
construção do espaço, deram um sentido racional ao projeto de modernidade que se consolidava, ao qual se 
atribuía o sentido do novo, do progresso, do futuro.” 

34 “É bem verdade que o crescimento recente das cidades do Vale Médio do rio Paraíba do Sul se deu em moldes 
bastante distintos da maioria das regiões metropolitanas. Enquanto estas se desenvolveram com o crescimento 
urbano e populacional a partir de sua cellula mater, geralmente a capital, ou seja, um movimento de dispersão, a 
metrópole valeparaibana surge a partir de um movimento de concentração, inicialmente partindo dos centros do 
Alto Vale, para os centros do Vale Médio e mais tarde deste para o entorno de São José dos Campos. Neste 
processo tardio, se observado o crescimento da região do entorno da capital, configuraram-se grandes vazios 
urbanos que caracterizam o espraiamento das cidades valeparaibanas.” (MOREIRA NETO & MELLO, idem). 

35 BERNARDES, Roberto; OLIVEIRA, Alberto de. Novos Territórios Produtivos, Mudança Tecnológica e 
Mercado de Trabalho: O Caso de São José dos Campos. DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 
Vol. 45, n. 1, p. 99-137, 2002.  

36 Conforme LOBÃO (Idem). Para se compreender em maior profundidade esses processos socioespaciais para a 
cidade de São José dos Campos, ver também: PRADO, Alice Pereira. Estudo da concentração empresarial em 
São José dos Campos: um enfoque no desenvolvimento regional. Dissertação. Taubaté, Universidade de 
Taubaté (UNITAU), 2006. / LAVOR, Edméa Medeiros. São José dos Campos: o desenvolvimento industrial, 
seus efeitos sobre os setores econômicos urbanos e a concentração regional. Dissertação. Taubaté, 
Universidade de Taubaté (UNITAU), 2007. 

37 “(...) o quadro que produziu os vazios urbanos em São José dos Campos pode ser compreendido pela 
identificação de alguns fatores mais relevantes como: o isolamento de algumas áreas diante de barreiras naturais 
e artificiais; a implantação de grandes indústrias ao longo da Via Dutra, em torno das quais foram sendo 
implantados novos loteamentos; a falta de uma política habitacional para as camadas mais pobres da população, 
a qual se vê obrigada a ocupar loteamentos clandestinos nas franjas urbanas; a não implantação de instrumentos 
tributários e urbanísticos, como o IPTU progressivo no tempo, a contribuição de melhoria e o solo criado, 
capazes de coibir a especulação imobiliária e promover uma redistribuição indireta de renda.” (FREITAS, 
Rosângela Nicolay; COSTA, Sandra Maria Fonseca da. Aplicação de técnicas de geoprocessamento na avaliação 
dos vazios urbanos existentes na cidade de São José dos Campos, SP, em 2000. Anais XII Simpósio Brasileiro 
de Sensoriamento Remoto, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Goiânia, Brasil, p. 3763-3770, 
16 a 21 de abril de 2005). 

38 SIQUEIRA, Luciana de Menezes. Um setor urbano em transformação: a região oeste de São José dos 
Campos – SP. Dissertação. São José dos Campos, Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2007. 

39 FEITOSA, Flávia da Fonseca. Índices espaciais para mensurar a segregação residencial: o caso de São 
José dos Campos. Dissertação. São José dos Campos, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2007. 

40 MARIA, Mateus de Godoi. Novas formas de ocupação urbana: os loteamentos fechados em São José dos 
Campos. Dissertação. São José dos Campos, Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2008. 

41 FEITOSA, idem. 

42 “No início da década de 1980, a cidade havia crescido vertiginosamente e estava plenamente inserida no 
desenvolvimento metropolitano paulista. Os poderes político e econômico se deslocaram para o dinâmico eixo 
empresarial da Via Dutra, que levou o centro de decisão para além do território local, permeando-o ao capital e 
interesses externos.” (VIANNA & ELIAS, idem). 

43 LOBÃO, idem. 
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44 “Em que pese a espetacular receita do governo municipal de São José dos Campos, de mais de dois mil reais 
por habitante, seu entorno e mesmo bolsões em sua estrutura intraurbana ainda conservam situações de pobreza 
incompatíveis com tais números.” (MOREIRA NETO & MELLO, idem). 

45 Ver, nesse sentido, as pesquisa desenvolvidas por: ROSA FILHO, Arthur; OLIVEIRA, José Oswaldo Soares. 
As políticas públicas do Poder Executivo na reurbanização e/ou remoção de favelas no município de São José 
dos Campos – SP. Revista UniVap, São José dos Campos, Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), v.9, 
n.17, 2002. / VASCONCELOS, Tatiana da Silva; ROSA FILHO, Arthur. As políticas públicas do poder 
executivo municipal no tocante à remoção de favelas em S.J.C. - SP: uma avaliação da pós ocupação da 
população no jd. São José II. VII Encontro Latino Americano de Pós-graduação. São José dos Campos, 
Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2007. / SANTOS, Cíntia Ribeiro dos; ZANETTI, Valéria; KOJIO, 
Nádia C. Del Monte. Um caso de desfavelização em São José dos Campos. IX Encontro Latino Americano de 
Pós-Graduação. São José dos Campos, Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2009. / FORLIN, Luiz 
Gustavo; COSTA, Sandra Maria Fonseca da. Urbanização e segregação socioespacial na cidade de São José dos 
Campos - Caso Pinheirinho. VI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do 
Paraíba (Univap), São José dos Campos, 2006. 

46 LOBÃO, idem. 

47 Como uma forma de exemplo do que se afirma no texto, é interessante considerar que, nas formas como o 
planejamento territorial tem ocorrido na cidade de São José dos Campos, particularmente nessa revisão do PDDI 
de 2006, os conflitos agrários praticamente foram ‘apagados’ nas formalidades técnico-jurídicas do plano, de 
modo que a presença de um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) passaria 
praticamente ‘despercebida’ aos ‘olhos da população joseense como um todo’, e estrategicamente ao ‘olhar do 
planejador’. Ver, nesse sentido, a pesquisa de RIECHELMANN, Cláudio Callado. Rurbanização, 
desenvolvimento e vida: o caso do assentamento Nova Esperança I, do MST, em macrozona de expansão 
urbana de São José dos Campos – Perspectivas para o planejamento urbano e regional. Dissertação. São 
José dos Campos, Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2006.  

48 PAIVA, Cristiane de Lima. Análise multitemporal da distribuição espacial dos edifícios de escritórios na 
perspectiva do planejamento urbano em São José dos Campos – SP. Dissertação. São José dos Campos, 
Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2005. 

49 SILVA, Diva Dias da. Desigualdade social no Brasil: a questão habitacional em São José dos Campos – 
SP. Dissertação. São José dos Campos, Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2008. 

50 “(...) o mapeamento das áreas mais pobres de São José dos Campos aponta que a lógica da sua segregação 
socioespacial não é o “centro x periferia” mas parece determinada pela oposição entre a cidade legal x cidade 
ilegal (ou ‘cidade oculta’) (...) Esta observação combinada com a constatação de que a população pobre é 
constituída, proporcionalmente, muito mais por jovens indica a necessidade de grande investimento na área da 
educação e de geração de renda direcionado à juventude, a fim de romper com o ciclo de reprodução da 
pobreza.” BORGES, Luciana Suckow. Mapa da pobreza urbana de São José dos Campos / SP – 2000. XIV 
Encontro Nacional de Estudos Populacionais (ABEP), Caxambu - MG - Brasil, 20 a 24 de setembro de 2004. 

51 Há “a dificuldade de constituição da memória afetiva das pessoas em relação ao espaço em decorrência de dois 
aspectos: a maioria dos bairros de São José dos Campos foi constituída há poucas décadas e a sociabilidade 
contemporânea não é construída no entorno da residência e sim na relação entre grupos sociais relacionados aos 
ambientes de trabalho ou de entretenimento (...) As experiências culturais relacionadas às práticas e hábitos 
culturais e seu impacto na constituição e desenvolvimento das relações de trabalho não tem relação direta com o 
espaço da moradia. O bairro, muitas vezes, mantém apenas a condição de espaço de moradia. Trabalho, estudo e 
comunicação virtual são experimentados sem conexão com o bairro de residência (...) a memória social 
desenvolvida nos bairros de São José ocorre sem o estabelecimento de uma conexão afetiva e efetiva com o 
espaço de moradia (...) Nos bairros pesquisados de São José dos Campos os entrevistados não forneceram 
informações precisas sobre a história destes locais. A percepção dos entrevistados sobre a trajetória histórica dos 
bairros tem em comum a valorização do aspecto imobiliário. Para os entrevistados a formação ou a 
transformação dos bairros decorre de iniciativas de exploração imobiliária. A existência e consolidação dos 
bairros é identificada como resultado da expansão da cidade. No entanto, não há nos relatos a menção a 
experiências culturais ou religiosas associadas aos bairros dos entrevistados.” PATTO FILHO, Urbano Reis et al. 
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O conhecimento dos moradores sobre a história de quatro bairros de São José dos Campos – SP. IX Encontro 
Latino Americano de Pós-Graduação, Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 2009. Ver também, para 
se aprofundar a respeito dessa visão das características de alienação socioespacial do joseense: CARNIELO, 
Monica Franchi. Comunicação e espaços urbanos: a imagem dos bairros concentradores de lançamentos 
imobiliários de São José dos Campos – SP. XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Curitiba – PR, 04 a 07 de 
setembro de 2009. 

52 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano – Um livro para espíritos livres. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000, p. 85. 

53 “A entrada e estabelecimento da denominação batista no Brasil está intimamente ligada com as possibilidades 
que se lhe abriram, na época, em razão da conjuntura político-ideológica, e também religiosa (...) Em 1882, 
quando oficialmente foi fundada a primeira igreja batista na Bahia, o trabalho batista já contava com pelo menos 
20 anos de ação efetiva. Sobre o contexto da época, é preciso ter em mente que a declaração de independência do 
Brasil, em 1822, não marca uma ruptura com o país colonizador, nem significa independência de fato. Sem 
entrar nos pormenores históricos, vale lembrar, pelo menos, três elementos que destacam esse período, como 
favoráveis ao estabelecimento do protestantismo. São eles: o liberalismo do II Império, a crise do padroado e a 
liberdade de consciência (...). A luta dos liberais, muitos deles pertencentes à Maçonaria, consistia em questões 
em torno da liberdade. Assim, o catolicismo, antes religião oficial, entrou em conflito com o Império, em razão 
das divergências no padroado em relação ao poder exercido pela Maçonaria. A solução do conflito veio a 
enfraquecer o Império e resultou no rompimento do catolicismo como religião oficial. O protestantismo, com a 
bandeira de separação entre igreja e estado, trazida dos seus países de origem, servia de modelo ideal quanto ao 
relacionamento igreja-estado. Eram, desse modo, portadores do ideal liberal da época, e encontraram apoio 
daqueles que viam na influência da igreja católica sobre o Estado um entrave para o progresso fundamentado nos 
ideais de liberdade (...) Diferentemente do protestantismo de imigração, cujos limites de atuação permanecia no 
território dos imigrantes que trouxeram sua própria religião, o protestantismo de missão, como é o caso dos 
batistas, empreendeu esforços para se constituir e estabelecer-se como denominação, aproveitando o contexto 
favorável da época. Sua teologia conversionista, embora pudesse parecer agressiva a outros grupos e à sociedade 
em geral, por sua ênfase na liberdade de consciência do indivíduo e na responsabilidade individual perante Deus, 
talvez justamente por isso, encontrou espaço na sociedade brasileira. Contraditoriamente, são esses mesmos 
componentes que fazem limites ao seu campo de expansão.” (ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. A Identidade 
Batista e o "espírito" da Modernidade. Em: Protestantismo em Revista. Revista Eletrônica do Núcleo de 
Estudos e Pesquisa do Protestantismo da Escola Superior de Teologia - São Leopoldo (RS). São Leopoldo, 
Volume 06, Ano 04, n. 1 – Tema da Edição: Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, janeiro-abril de 2005. 
2005, p.19-21). Cabe considerar que, em termos de espacialidades, no que tange à Primeira Igreja Batista na 
Bahia, este estado sediava a capital do Império, o que aponta para determinado alinhamento com a centralidade 
em relação aos poderes constituídos, através das espacialidades religiosas envolvidas em certo projeto de poder 
entre os batistas. 

54 “De acordo com a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, os princípios batistas são assim 
resumidos: 1) aceitação das escrituras sagradas como única regra de fé e conduta, 2) O conceito de igreja como 
uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, 3) 
separação entre igreja e Estado, 4) absoluta liberdade de consciência, 5) responsabilidade individual diante de 
Deus, e 6) autenticidade e apostolicidade das igrejas. Importante observar que as cisões nas igrejas batistas, 
motivadas por divergências de interpretação bíblica, estão presentes desde sua origem e acompanham todo o 
desenvolvimento de sua história, parecendo representar, desse modo, mais do que um traço que caracteriza esse 
grupo. A tendência às cisões estabelece-se como elemento que lhe é constitutivo. A "bibliocracia", aliada ao 
‘livre exame das escrituras’, e a forma de governo não hierarquizada, mas de congregações autônomas, 
possibilita com relativa facilidade e com grandes prejuízos à denominação, as incontáveis divisões advindas do 
exercício do livre exame das escrituras. Divisões estas, presentes, desde sempre, em seu processo histórico.” 
(ESPERANDIO, idem, p. 24). 

55 “A ética batista evidencia-se nas várias faces de seu corpo doutrinário: 1. O biblicismo leva os batistas a 
pautarem suas decisões e escolhas éticas na Bíblia. A bíblia é o aferidor externo. Tomada como único manual de 
conduta e fé, o crente batista parece encontrar na bíblia explicações, respostas e justificativas para toda e 
qualquer situação. O real construído por vontade humana é percebido de forma espiritualizada, como se fosse o 
espaço de configuração da luta espiritual que se dá no campo do invisível entre as forças do bem e do mal. 2. A 
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ética é de caráter individualista, porquanto nasce da ênfase na decisão (conversão) individual. É do indivíduo a 
responsabilidade por seu destino. Cada indivíduo, no exercício de sua racionalidade, é livre para decidir sobre 
sua própria vida à luz das verdades eternas (...), por outro lado, o coletivo, representado pela congregação da 
qual é parte, funciona como confirmação da própria crença pessoal. A comunidade serve como doadora de uma 
identidade, produtora de um modo singular de ser e pensar (...) Contudo, não há mobilização desse coletivo para 
a construção conjunta de uma realidade social que seja comum a todos. 3. Esta ética individual, sustentada no 
aferidor externo que é a bíblia, possui também um aferidor interno: a consciência. Esta última é norteada pelo 
Espírito Santo que habita aquele que aceita, pela fé, a salvação em Cristo. É o Espírito Santo ‘quem convence o 
homem do pecado, da justiça e do juízo’. 4. A fé para salvação é o chão onde a ética se constitui. Ela é condição 
para a modelização da subjetividade. É possível verificar aquele que tem, ou não, fé, através de, pelo menos, três 
elementos: 1) pela certeza subjetiva do próprio crente. Esta pode ser adquirida mediante contínuo exercício de 
submissão da vontade pessoal à vontade divina. A vida passa a ser regida pela busca de submissão à vontade 
divina em cada detalhe da vida cotidiana, sobretudo, no exercício da vocação profissional; 2) através das obras, 
pois, ‘pelos frutos os conhecereis’. Se o indivíduo leva uma vida disciplinada, moralmente regrada, ‘diferente do 
mundo’ pois norteia-se pela vontade de Deus, comprovará, por esse comportamento ético que é possuidor da fé 
para salvação; 3) pela pertença em uma congregação de salvos. A frequência e pertencimento a uma congregação 
(na qualidade de membro, pela via do batismo por imersão) faz parte do processo de santificação que tem início 
na conversão, através da fé em Jesus. A desistência de alguns, no processo de santificação, é explicada com o 
versículo: ‘Saíram de nós, mas não eram de nós; porque, se fossem de nós, ficariam conosco: mas isto é para que 
se manifestasse que não são todos de nós’ (I João 2. 19)”. (Ibidem, p. 25-26). 

56 “O modo de existência batista se expressa na forma como o grupo compreende e organiza a sua 
existencialidade a partir de sua crença numa vida ‘fora’ desta, uma vida ‘espiritual’ com poder absoluto sobre 
esta vida. Os mínimos detalhes ou fatos vividos têm uma explicação que se sustenta numa forma específica de 
racionalidade: a ‘vontade de Deus’ – vontade esta, passível de alcance por todas as pessoas que, 
‘individualmente’ e ‘conscientemente’, estiverem certas de sua salvação (...) A produção subjetiva que se opera 
na/pela denominação batista resulta no tipo identitário porque há a captura do desejo por um território que 
oferece poucas possibilidades de singularização, havendo assim, mais subjetividades homogêneas em relação ao 
modo de pensar, sentir e organizar a vida. A angústia própria da existencialidade humana, ao ser vivida como 
uma intensidade, uma sensação (ainda sem representação simbólica), pode se deparar com uma explicação 
racional que cria sentido e fornece um apaziguamento deste mal-estar. Esta explicação racional funda-se numa 
concepção (biblicista) de sujeito forjada no contexto da Modernidade: ‘racional’, ‘livre’, ‘consciente’ (para a 
igreja, ‘consciente de seu estado pecaminoso’, ‘carente de salvação’).” ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. A 
produção de sentido no âmbito religioso: o modo de subjetivação Batista. Em: Protestantismo em Revista. 
Revista Eletrônica do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Protestantismo da Escola Superior de Teologia - São 
Leopoldo (RS). São Leopoldo, Volume 01 (Ano 01, n. 1), janeiro-dezembro de 2002, p. 17-19. 

57 “A denominação batista no Brasil conta, atualmente, com cerca de um milhão de fiéis. Marcada por constantes 
cisões, encontra dificuldade, hoje, para manter esse mesmo número de membros. Os batistas reconhecem que nas 
primeiras décadas de sua existência sua mensagem encontrava uma resposta diversa da que encontra hoje na 
sociedade (...). Percebe-se a dificuldade, própria dos batistas, em pensar teologicamente sobre si.” 
(ESPERANDIO, 2005, p. 27). 

58 “Do liberalismo para o neoliberalismo, é só um passo. Não é surpresa que os batistas da atualidade, bem como 
outras igrejas mais recentes do Brasil, tenham se deixado seduzir por ideias neoliberais (...). Alguns slogans 
neoliberais são facilmente absorvidos pelas igrejas batistas, já que são heranças do liberalismo. Questões como 
despolitização do social e demonização do público já fazem parte do repertório batista há muito tempo (...). Já a 
ênfase no gerenciamento eficaz é fenômeno mais recente e traz consigo muitas consequências, entre elas, o 
surgimento do que podemos chamar de neoclericalismo, ou seja, um enfoque muito centrado na figura do/da 
líder. Nota-se nas igrejas batistas, cuja tradição sempre foi de um governo democrático e congregacional, uma 
tendência à centralização de poder na figura de um pastor ou de um pequeno grupo de líderes (...) Fascinados e 
fascinadas pelo crescimento explosivo de algumas igrejas norte-americanas, pastores e pastoras estão recebendo 
de forma acrítica ideias de autores evangélicos norte-americanos. No afã da eficácia e dos resultados rápidos, 
muitos princípios caros dos batistas estão sendo sacrificados, dentre estes, a prática democrática das igrejas de 
tomar suas decisões.” ESPÍRITO SANTO, Eliseu Roque do. A Práxis Pastoral Batista à luz de uma pedagogia 
libertadora. Em: Protestantismo em Revista. Revista Eletrônica do Núcleo de Estudos e Pesquisa do 
Protestantismo da Escola Superior de Teologia - São Leopoldo (RS). São Leopoldo, Volume 17 (Ano 07, n. 3 – 
Tema da Edição: Práticas Religiosas), setembro-dezembro de 2008, p 14-15. 
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59 Como aponta David HARVEY: “Vem ocorrendo uma mudança abissal nas práticas culturais, bem como 
político-econômicas, desde mais ou menos 1972. Essa mudança abissal está vinculada à emergência de novas 
maneiras dominantes pelas quais experimentamos o tempo e o espaço (...) há algum tipo de relação necessária 
entre a ascensão de formas culturais pós-modernas, a emergência de modos mais flexíveis de acumulação do 
capital e um novo ciclo de ‘compressão do tempo-espaço’ na organização do capitalismo. Mas essas mudanças, 
quando confrontadas com as regras básicas da acumulação capitalista, mostram-se mais como transformações de 
aparência superficial do que sinais do surgimento de alguma sociedade pós-capitalista ou mesmo pós-industrial 
inteiramente nova.” (HARVEY, David. Condição pós-moderna – uma pesquisa sobre as origens da 
mudança cultural. 9ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 7). 

60 “A racionalidade batista levou à construção de uma identidade específica. O uso dessa mesma racionalidade 
tem servido de critério para ajuizar questões morais e teológicas. O efeito disso é que o seu uso, de modo sempre 
radicalizado, engolfa o princípio da liberdade individual, configurando-se, de certo modo, uma tirania da 
racionalidade. Sem espaço, por um lado, para as emoções e sensações, como parte legítima da experiência 
religiosa, e, por outro lado, com um espaço bastante restrito e restritivo quanto à elaboração da experimentação 
empírica da fé, abre-se um vácuo nesse modo de religiosidade, permitindo, por essa brecha, a entrada e 
estabelecimento do modo vivido e divulgado pelo pentecostalismo, movimentos carismáticos, neo-
pentecostalismo, e outras religiões dessa natureza. Esse novo panorama religioso contemporâneo, por si só, 
coloca em questão o futuro e lugar do tipo de evangelização identitário e da própria denominação batista.” 
(ESPERANDIO, 2005, p. 27-28). 

61 “Precisar a origem dos batistas é (...) uma tarefa um tanto complexa. Isto porque, além de ser um grupo que 
começou a se espalhar geograficamente desde o início de sua existência, criando ramos independentes, os 
fundamentos da prática religiosa batista foram sendo constituídos sob a influência de dois grupos distintos: os 
separatistas do continente europeu e os anabatistas da Inglaterra, durante a segunda metade do século XVI 
(embora já houvesse existência de separatistas desde o século XIV) (...) dessa infusão separatista/anabatista que 
os batistas se formam na Holanda e na Inglaterra (...). A doutrina batista foi levada para os Estados Unidos, em 
1631, por um inglês chamado Roger Williams que se exilou por causa de opiniões separatistas e dissensão com a 
Igreja Anglicana. E, assim, em 1635, foi fundada a primeira Igreja Batista nas Américas (...). Por causa da 
distância e da situação religiosa na Inglaterra, estas primeiras igrejas batistas começaram a divergir em questões 
de prática doutrinária (...). No Brasil, os batistas chegaram entre 1871-1881, através dos missionários norte-
americanos que vieram do Sul dos Estados Unidos. Os primeiros missionários (...) enfatizavam a conversão 
individual e faziam uso de uma hermenêutica fundamentalista (...). A prática batista brasileira é ‘nitidamente 
norte-americana’ e caracteriza-se por ser uma doutrina a-histórica, acultural e sectária.” (ESPERANDIO, idem, 
p. 21-23). 

62 Conforme GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Plano 
preliminar de São José dos Campos – SP. São Paulo: Departamento de Obras Sanitárias da Secretaria de 
Serviços e Obras Públicas do Estado/ Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, 1961. 

63 “Os elementos doutrinários, articulados à experiência de conversão, modelam uma maneira específica do ser 
humano entender-se a si e se relacionar com a alteridade. Constrói-se, assim, uma cosmovisão que favorece o 
aparecimento de processos de exclusão dos espaços da comunidade de fé, de tudo o que se apresenta como 
diferença.” (ESPERANDIO, 2002, p. 23-25). 

64 “A experiência de conversão sustenta-se numa concepção específica de pecado e de salvação. O pecado é 
compreendido como ‘inclinação para o mal’, sendo esta uma herança recebida de Adão. A explicação 
Agostiniana sobre pecado original, assumida pelos batistas, é fundamental para compreender a forma como a 
existencialidade adquire sentido com a aceitação do plano salvífico de Cristo (...). Esta experiência é marcada, 
via de regra, como um momento de ‘quebrantamento’ do ‘indivíduo’ diante de Deus, onde ele/a reconhece seus 
pecados, chora/sofre suas culpas e opta pelo caminho da verdade – converte-se do caminho do mal, do pecado, 
para o caminho do bem, da salvação. Opera-se um agenciamento do desejo. A desestabilização, vivida 
internamente como angústia, encontra no exterior uma explicação racional que carrega a promessa de dar conta 
do mal-estar. Assim, marca este momento, simultaneamente, o abandono de algo ‘sem sentido’ para assumir um 
paradigma que vem dar sentido à existência pessoal e organizar a subjetividade num novo território. É uma 
experiência vivida por uma desterritorialização e uma reterritorialização, e se configura como expressão da 
produção de sentido que se dá no domínio do sensível, em um processo de pensamento sem imagem, sem 
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representação. O novo território, porém, delineia-se como forma de expressão (agora nomeado) do que se 
processou naquela dimensão a-simbólica. Tal território se distingue tão fortemente do anterior que o sujeito 
passa a ter como autorreferência, o ‘antes’ e o ‘depois’ da conversão. O antes refere-se à velha forma de vida – 
ignorante da verdade. O depois refere-se à nova vida – conhecedor da verdade (...). A reorganização desse novo 
território desenvolve-se pela fuga da angústia vivida em sua experiência fundante. Assim, a ‘certeza da salvação’ 
alcançada no momento da conversão se constitui na marca, ou ‘prova’ da experiência. A dúvida seria sinal de 
que a desestabilização não fora resolvida. Ter a ‘certeza da salvação’ constitui-se, então, no elemento que 
atravessa e dá sustentação ao novo território que se organiza: um território assentado em verdades prontas (corpo 
doutrinário que rege a instituição) que são apre(e)ndidas (...). Tem-se, também, acesso a um programa 
organizador do comportamento que garanta a ausência dos medos, através da obediência a uma moralidade 
constituída como regimes de verdade pela instituição (...). No processo conversional, a igreja funciona como 
prova e produção das verdades divinas. A verdade divina principal é a necessidade de reconhecimento da culpa 
do pecado e ‘aceitação de Cristo’. O ato de ‘aceitar Cristo’ constitui-se na essência da conversão. No entanto, a 
ênfase não está no modo de existência singularizado de Cristo como fonte de inspiração para a construção 
criativa de um referencial ético. O Cristo é compreendido em sua dimensão individual e tomado como 
‘modelo/modelador’ da produção subjetiva.” (Idem, p. 21-23). 

65 “A denominação batista tem uma função missiológica e entende-se como portadora de uma mensagem 
transformadora, ‘centrada no indivíduo’: ‘transformando o indivíduo a sociedade será transformada’ (...). As 
estruturas injustas, as condições socioeconômicas não são problematizadas. Elas são entendidas como resultado 
do pecado – responsável por toda ordem de mal, pelas injustiças, misérias, imperfeições e doenças. Não importa, 
na missão da igreja, a criação de outras formas de organização social que possam ser mais justas. Importa, sim, a 
restauração/cura da alma, a ‘salvação do que estava perdido’. As estratégias de evangelização que de alguma 
forma se relacionam com o social, como por exemplo, as práticas de assistência social, são justificadas e 
planejadas menos por intencionalidade de potencialização da existência e expansão da vida, do que pela 
responsabilidade assumida pela salvação espiritual da humanidade.” (Idem, p. 26-27). 

66 “Os batistas não creem numa mudança no mundo (humanidade) pela via da política ou de mudanças 
estruturais. Na verdade, os batistas em geral são muito pessimistas quanto ao futuro. Creem que o mundo avança 
para uma destruição que culminará com a segunda volta de Cristo (parousia). O que os crentes devem fazer é 
pregar e viver o evangelho. É esse compromisso de viver o evangelho que o leva a alguma ação no campo social 
(...). A perspectiva da espera e o sentido da esperança, foi, mais uma vez, distorcida pela Igreja. Segundo Jesus, o 
tempo de espera deve ser de luta e trabalho (Mt 24.42-51; Lc 12.35-40) e, em vez da Igreja se ocupar com o 
tempo do fim, deve se ocupar da missão (At 1.6-8) (...). A escatologia precisa ser um motor que empurra a Igreja 
para o futuro, construindo-o a partir de sua ação no presente. Para isso, a Igreja precisa olhar o futuro como algo 
a ser construído e não como algo já determinado. Nesse sentido, a escatologia pode colaborar à práxis pastoral. 
Ela possui uma força, um atrativo; ela, ao impulsionar a igreja para o futuro, transforma o seu presente (....). 
Desse modo, uma determinada ação não será considerada eficaz por resultados quantitativos (número de 
batismos, de pessoas atendidas em trabalho social, frequência nos cultos, etc.), mas sua eficácia será avaliada na 
medida em que homens e mulheres se engajem de forma crítica na luta pela libertação sua e de seus 
companheiros e companheiras. O uso da palavra, a visão social, o ensino e discipulado e a própria escatologia 
cristã devem servir ao projeto de libertação. A Igreja e seus líderes devem, em diálogo, à luz da Palavra de Deus, 
encontrar os caminhos legítimos para vivenciar sua fé, revê-la e atualizá-la sem perder de vista onde se quer 
chegar. Costumamos dizer que os fins não justificam os meios e isso é verdade porque os meios determinam o 
fim. Como nos afirma Freire: não se liberta com as armas da opressão.” (ESPÍRITO SANTO, idem, p. 19-21). 

67 “O fato do ministério pastoral ser tido como essencialmente ministério da palavra não é nenhum problema (...). 
O problema é quando o ministério da palavra se converte em monopólio da palavra, quando o uso da palavra 
passa a ser direito de uns poucos. Quando isso acontece, a palavra passa a ser arma de opressão. Para a tradição 
batista, o monopólio da Palavra é exclusividade do Espírito Santo, que sopra onde quer (Jo 3.8).” (ESPÍRITO 
SANTO, idem, p. 7-8). Este pesquisador, retomando Paulo Freire, afirma que tal monopólio de uns poucos sobre 
a palavra é parte de uma cultura do silêncio, que se fundamenta em uma desconfiança do povo, de que este seja 
capaz de pensar, de saber e de querer por si mesmo. “(...) quando o povo silencia (...) independente de estar 
compreendendo ou não o que estamos lhe falando, o objetivo maior que buscamos deixa de ser alcançado, que é 
seu engajamento na ação libertadora. A questão fundamental para nós pastores e pastoras é construirmos uma 
visão clara de nossa missão. O que queremos de fato? Queremos que o povo se torne um verdadeiro grupo de 
discípulos de Jesus ou apenas ouvintes da palavra (de Deus e a nossa)? Se queremos que o povo se torne 
realmente um grupo de discípulos, precisamos devolver-lhe a palavra (...). Constitui-se, portanto, em grande 
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desafio para a tarefa pastoral (...) dialogar com o povo sobre a importância de unir a palavra à ação e reflexão, 
ensinar sem prescrever, acreditar na capacidade do povo e desafiar o povo para que pronuncie sua palavra.” 
(Idem, p. 8-9). 

68 “A interpretação da paisagem religiosa, como um produto da cultura, exige a compreensão de como as pessoas 
imprimem seus valores e crenças em formas arquitetônicas.” (ROSENDAHL, Zeny. Hierópolis: o sagrado e o 
urbano. Rio de Janeiro, Editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 2ª ed., 2009, p.77). 

69 “George Barna, um desses escritores norte-americanos que muito tem influenciado a geração dos pastores-
administradores (...) afirma categoricamente que a visão do que deve ser feito, ou seja, do que vai nortear o 
planejamento da igreja, Deus dá aos líderes, mais propriamente ao pastor. É enfático em afirmar que a visão não 
deve ser resultado do consenso. Depois que o líder recebe a visão de Deus, deve passá-la para a igreja. Seguindo 
esse mesmo princípio, Josué Campanhã, influente líder batista (...) afirma: ‘a visão vem de Deus para o líder, 
para ser compartilhada com a igreja’. Ao afirmar que a visão de Deus para sua igreja vem ao líder para depois 
ele ou ela compartilhar com a igreja é uma visão sacerdotal nos moldes do Antigo Testamento, em que os 
sacerdotes pertenciam a uma casta de religiosos superiores ao povo, e fere um dos principais princípios batistas, 
que é o sacerdócio do crente. O sacerdócio do crente, portanto, significa que todos os cristãos são iguais perante 
Deus e na fraternidade da igreja local. Cada cristão, tendo acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, é seu 
próprio sacerdote e tem a obrigação de servir de sacerdote de Jesus Cristo em benefício de outras pessoas. Essa 
onda neoliberal, cuja marca principal é seu pragmatismo, também tem trazido para o campo eclesiástico uma 
nova terminologia. Palavras com conotações mercadológicas hoje fazem parte do vocabulário comum das 
igrejas, tais como: gerenciamento, produtividade, concorrentes, planos de ação, estratégias, entre outras (...). 
Quais desafios se apresentam à práxis pastoral batista à luz dessa onda neoliberal? Parece-nos que o grande 
desafio é primeiramente a reflexão crítica.” (ESPÍRITO SANTO, Eliseu Roque do. A Práxis Pastoral Batista à 
luz de uma pedagogia libertadora. Em: Protestantismo em Revista. Revista Eletrônica do Núcleo de Estudos e 
Pesquisa do Protestantismo da Escola Superior de Teologia - São Leopoldo (RS). São Leopoldo: Volume 17 
(Ano 07, n. 3 – Tema da Edição: Práticas Religiosas), setembro-dezembro de 2008, p 14-15). 

70 “Todo esforço pastoral que pretende a formação de discípulos maduros e responsáveis deve preocupar-se com 
a participação de todos na ação libertadora. No entanto, essa ação deve ser acompanhada de reflexão, senão se 
transforma em ativismo e termina servindo à opressão. Caminha junto com o ativismo o fanatismo. Ambos têm 
uma causa em comum: falta de reflexão e inserção crítica (...). Uma práxis pastoral libertadora terá que seguir 
pela senda mais difícil, porém necessária, do diálogo democrático, da reflexão junto com o povo, da confiança 
nos homens e mulheres iniciantes na vida cristã, da confiança nos mais antigos mesmo presos a tradições, 
algumas já caducas inclusive.” (ESPÍRITO SANTO, idem, p. 18-19). 

71 “A luta pela cidadania não se esgota na confecção de uma lei ou da Constituição porque a lei é apenas uma 
concreção, um momento finito de um debate filosófico sempre inacabado. Assim como o indivíduo deve estar 
sempre vigiando a si mesmo para não se enredar pela alienação circundante, assim o cidadão, a partir das 
conquistas obtidas, tem de permanecer alerta para garantir e ampliar sua cidadania.” (SANTOS, Milton. O 
espaço do cidadão. São Paulo, Studio Nobel, 5ª ed., 2000-a, p. 80). 

72 “Os batistas dão bastante ênfase ao ensino e ao discipulado. Tradicionalmente uma igreja batista da CBB é 
dividida em organizações voltadas a instruir seus membros de acordo com sua faixa etária. Há organizações para 
crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Além das organizações divididas por faixa etária, há as 
que são divididas também por gênero. Há também a Escola Bíblica Dominical (EBD) que é a maior organização 
e congrega todos os grupos em classes de aula. Os cultos também são voltados ao ensino e discipulado. A 
maioria das igrejas tem pelo menos dois cultos semanais, o culto de domingo e quarta-feira (ou meio de semana). 
Algumas igrejas acrescentam às atividades das organizações e dos cultos, reuniões nos lares através de pequenos 
grupos. O problema não está na falta de atividade, mas em como tudo é feito. Geralmente, a responsabilidade é 
dividida entre um pequeno grupo de membros mais comprometidos e a grande maioria termina como 
espectadores ou assistidos. Esse fenômeno gera pelo menos duas graves conseqüências: o desgaste dos poucos 
que trabalham e a falta de crescimento pessoal e espiritual dos que são feitos objetos da ação” (ESPÍRITO 
SANTO, idem, p. 17-18).  

73 “Para os batistas, os nomes ‘bispo’, ‘presbítero’ e ‘pastor’ designam o mesmo ofício. Suas funções são: 1. ser 
um mestre espiritual, público ou particular, 2. administrar as ordenanças (Ceia e Batismo) e 3. superintender a 
disciplina e presidir as reuniões da igreja. Na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no 
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capítulo XI que trata do ‘Ministério da Palavra’, refere-se ao pastor como homem chamado e separado por Deus 
para o ministério da palavra.” (ESPÍRITO SANTO, idem, p. 7). “As igrejas batistas tendem a seguir a orientação 
de seus pastores e pastoras. Logo, a prática social das igrejas é reflexo, na maioria dos casos, da visão social de 
seus obreiros e obreiras” (Idem, p. 10). 

74 ROSENDAHL (2009) tem assinalado as relações entre poder, igreja e Estado presentes no processo histórico 
de formação da nação brasileira, nítidos nos estudos relativos a lugares de peregrinação e santuários. 
Contemporaneamente, pode-se falar também de outros espaços de grandes ajuntamentos que acabam por passar 
por um modelo cultural típico de nossa formação histórica. “Uma análise histórica dos santuários nos faz entrar 
em contato com a expressiva forma triangular de poder, cujos vértices são Povo-Igreja-Estado, que 
frequentemente tem caráter dramático, com desavenças e brigas. Entretanto, o catolicismo popular sobreviveu e 
luta continuamente pela liberdade e autonomia de expressão religiosa nos espaços sagrados dos santuários 
católicos (...). A prática de ‘fazer’ e ‘pagar’ promessas em santuários, o caráter do ut des [toma-lá-dá-cá] para 
obtenção das graças, ou seja, a busca de bens materiais pelo devoto através do favor divino (...) Os santuários 
exprimem a verdade socioeconômica do povo. Os pedidos de saúde, emprego e amor ocorrem com maior 
frequência; os romeiros vão buscar ajuda sobrenatural para resolver suas necessidades materiais.” (Idem, p. 51-
52).  

75 “A toponímia não é apenas um traço identitário, mas também um importante meio pelo qual articulam-se 
linguagem, poder e território. Nomear a natureza e lugares é um exercício de autoridade e evidência de poder, 
sendo ainda instrumento de identidade de um grupo ou instituição e autenticação da apropriação territorial.” 
(CORRÊA, 2008, p. 26). 

76 NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos Ídolos [ou como filosofar com o martelo]. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2000, p. 82. 
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4. MEGAIGREJA, URBANIZAÇÃO E MASSA 
 
 
 
 

A filosofia, unicamente a filosofia, irmã da 
religião, desarmou as mãos que a superstição havia 

ensanguentado por tanto tempo; e o espírito humano, ao 
despertar de sua embriaguez, assombrou-se ante os 

excessos a que o havia lançado o fanatismo. 
 

VOLTAIRE1 
 

O Capítulo 4 é um balanço teórico-empírico do que foi discutido até o momento nos 

capítulos anteriores, de modo a oferecer uma contribuição para uma compreensão dos 

processos sociais que envolvem as práticas religiosas, buscando discernir o que há de 

particular e o que aponta para um amplo universo das religiões e das sociedades em geral. 

O processo de formação da cidadania e as espacialidades do município e da igreja 

analisada na verificação empírica realizada no Capítulo 3 apontaram para alguns dos nexos 

teórico-empíricos, por vezes contraditórios e ambíguos, entre as variáveis de pesquisa. Não se 

tratou de um estudo de caso de uma igreja/religião/cidade, mas de discriminar algumas das 

relações que se estabelecem entre um processo de urbanização específico, as espacializações 

de uma dada organização eclesiástica nesse contexto urbano, e as implicações para a 

construção/obstrução à cidadania na situação discutida. 

No entanto, tal verificação empírica permite localizar com mais precisão as questões 

teóricas abordadas, e contribui para apontar dimensões mais gerais e amplas da realidade 

social brasileira, a partir de suas práticas religiosas, de suas cidades e de seus cidadãos. Mas, 

por outro lado, possibilitaria também uma compreensão das práticas religiosas de uma 

maneira abrangente, quando pensadas no contexto das cidades e de seus habitantes, em outras 

sociedades, a partir dos espaços religiosos que estas constroem. 

Assim, outras verificações empíricas poderão realizar-se, devendo apresentar 

resultados específicos e outros de cunho mais geral, conforme a experiência religiosa 

analisada, o espaço em questão e as formas de cidadania associadas. 

Mas, de uma maneira geral, tem-se que as religiões tenderiam à manutenção de 

determinadas hegemonias, tanto no governo eclesiástico, quanto na cidade, em exclusão de 

uma maioria governada e silenciada de não-cidadãos. As práticas religiosas no contexto da 
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cidade moderna tenderiam a ser ambíguas e contraditórias em relação à cidadania, 

promovendo-a, por vezes, timidamente, mas, como regra mais geral, tolhendo e restringindo 

toda forma mais ampla de participação na gestão do poder, seja no âmbito do governo 

eclesiástico ou da cidade, sobretudo, nas espacialidades aí envolvidas. 

Parte das ambiguidades e contradições dos espaços religiosos se daria devido ao fato 

de que, mesmo ao promover algum nível de interação entre seus praticantes internamente às 

organizações eclesiásticas, essa interação tenderia à construção de uma cidadania 

incompleta, desde que não permitiria a plena participação no governo eclesiástico, e, menos 

ainda, na condução da cidade. 

Nas sociedades regidas pelo mercado, essas práticas religiosas não-cidadãs teriam sua 

correspondência em uma afirmação do ‘consumidor mais que perfeito’, desde que o fiel se 

faria silenciado, alienado e conformado, de acordo com interesses hegemônicos do capital e 

do Estado, que se afirmariam através do espaço urbano e religioso na cidade. 

Assim, nesta tese, até o momento, partiu-se de um quadro teórico e dos dados 

empíricos apresentados, e desenvolveu-se uma análise das relações entre as dinâmicas 

socioespaciais do processo de urbanização de São José dos Campos e seus desdobramentos 

em termos das ‘centralidades/periferias’ envolvidas, da diversificação dos perfis 

socioculturais de seus habitantes e das transformações das estruturas produtivas na cidade. 

Em seguida, apontou-se, nesse contexto sociourbano, para os nexos dessas realidades 

com as opções de espacialização da PIBSJC, na criação de seus espaços religiosos, que, ao 

longo de sua presença no município, migrou sua sede nitidamente em função das 

transformações socioespaciais na cidade e na região. 

Ao longo da segunda metade do século XX e da primeira década do XXI, em São José 

dos Campos, viria a se configurar uma determinada ‘condição pós-moderna em termos do 

espaço-tempo’2, como teoriza David HARVEY, em que a presença da acumulação capitalista 

cada vez mais reforçaria as estruturas de mercado como principal via de realização da vida, à 

qual se associaria uma ‘religião pós-moderna’3, como define BAUMAN, conceito que se 

aplicaria à PIBSJC, isso desde uma dimensão hipertrofiada de aconselhamento pastoral até as 

faces de um fundamentalismo totalitário baseado em uma interpretação rígida da existência, 

por vezes contrária à vida. BAUMAN aponta que, em sociedades que se fragmentam, tais 
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como na atual ‘modernidade líquida’, o fenômeno religioso atuaria como um novo aglutinador 

das relações humanas, mas que ainda estaria sujeito aos interesses de grupos hegemônicos 

autoritários, limitando a religiosidade enquanto forma de pensamento e ação libertária. 

Tais associações teórico-empíricas acabariam definindo um determinado quadro da 

‘realidade joseense’ e de parte de seu ‘campo religioso’, mas apontariam, também, para uma 

‘realidade mais geral e ampla’ da sociedade brasileira e de outras sociedades, guardadas as 

devidas especificidades e correlações a cada caso. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as megaigrejas, como a PIBSJC, são uma 

resposta, no plano socioespacial e no plano teológico-doutrinário, às transformações 

advindas de uma determinada condição pós-moderna, que fragmenta o espaço e as relações 

sociais, sendo que tais tipos de sociedade não possuem ainda uma forma organizacional que 

permita uma superação dessa fragilidade em relação à vida, sendo incapazes de criar 

alternativas de relacionamento que não venham a favorecer novamente o distanciamento entre 

as pessoas, para submetê-las ao controle da organização, como tem se verificado com o 

fenômeno religioso, em geral. 

O controle social por parte de determinados grupos hegemônicos nas sociedades 

contemporâneas tem-se valido dos fenômenos da segregação socioespacial e da crise dos 

espaços públicos para materializar uma determinada forma de vida humana nas cidades; e, 

nesse contexto, como uma de suas expressões arquitetônicas e urbanísticas, os espaços 

religiosos tenderiam à reprodução dessas hegemonias, particularmente, quando se edificam 

arquiteturas religiosas monumentais para abrigar as massas urbanas religiosas, construções 

que seriam formas de materialização da alienação, como componentes arquitetônicos e 

urbanísticos das cidades, como espaço urbano e religioso. Tal alienação deve-se, sobretudo, 

ao fato de não permitir a participação ativa na construção tanto desses espaços, quanto de si 

mesmo. 

A edificação de espaços religiosos, como uma linguagem socioespacial da 

contemporaneidade, tem no símbolo um elemento promotor de segregações, que apontariam 

para processos de alienação e niilismo presentes nas sociedades humanas em geral, desde que 

tenderiam a afirmar uma ‘realidade metafísica’ que negaria as relações sociais que de fato 

estruturam a realidade social; os espaços religiosos seriam, nesse sentido, expressões de parte 

de um inconsciente coletivo que não se conhece em sua essência, apenas em suas 
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manifestações, e sobre as quais se poderia agir em direção a uma relativa expressão de 

liberdade diante do que não se conhece, visando à ‘construção de um ser humano’ que 

pudesse expressar suas potencialidades mais livremente, desde que deixando a si mesmo uma 

possibilidade de superar seus ‘erros’ sem ter de torná-los ‘verdade única’, tal como tem se 

dado, nas atuais condições em que se estruturam a religião, a cidade e a cidadania4. 

A religião continuaria marcada pelo controle e dominação de massa, dando novo 

fôlego a esta expressão humana, que, apesar de reunir os grupos humanos, mantém-nos 

alienados e niilistas diante da vida, negando-a em favor de uma metafísica que escraviza. Nos 

lugares onde a cidadania não se efetivou e nem é exercida, uma lógica socioespacial da não-

participação tem se reproduzido, compondo os espaços da cidade, marcando as formas de 

religiosidade e de cidadania que lhes são associadas, permitindo que posturas 

fundamentalistas e autoritárias lhes sejam suas marcas características. 

 

 

4.1. Espaço religioso, organização e massa 

 
 
 

“Uma outra convalescença, que sob certas 
circunstâncias é para mim ainda mais desejável, consiste 

em auscultar ídolos... Há mais ídolos do que realidades no 
mundo: este é meu ‘mau olhado’ em relação a esse mundo, 

bem como meu ‘mal ouvido’... 
(...) – em última análise, não há de forma alguma 

ídolos mais antigos, mais convencidos, mais insuflados... 
Também não há de forma alguma ídolos mais ocos... Isto 

não impede que eles sejam aqueles em que mais se 
acredita; diz-se também, sobretudo no caso mais nobre, que 

eles não são de modo algum ídolos...” 
 

NIETZSCHE5 
 

Uma realidade histórica firmou-se ao longo do século XX e início do XXI, que aponta 

para a permanência do fato religioso no mundo contemporâneo, de modo diverso do que 

FREUD sugeriu ser ‘o futuro de uma ilusão’6, de que a religião estaria fadada a se extinguir 

nas sociedades ocidentais, o que, no entanto, não se verificou. O que talvez FREUD não 

pudesse antever, à sua época, é que justamente o potencial de alienação proveniente das 
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religiões em geral continuaria a favorecer projetos de poder e de hegemonias por meio de 

formas de governo excludentes nas sociedades contemporâneas. 

Essa permanência e papel das religiões na contemporaneidade brasileira também são 

verificados nos projetos de poder político e religioso em São José dos Campos e na PIBSJC, 

conforme demonstrado no Capítulo 3. Assim, quando se analisa a religião através de seus 

espaços e das formas de comportamento político, percebe-se que eventos específicos ao 

campo religioso em uma dada sociedade, desde que guardadas as devidas especificidades, 

apontariam para fenômenos presentes nas sociedades em geral, sobretudo quando essas se 

organizam na forma de cidades, nas quais se localizam suas respectivas religiões. 

O espaço religioso reflete uma determinada forma de organização eclesiástica, suas 

formas de gestão organizacional e doutrinária do fato religioso, com implicações relativas ao 

exercício de poder, que se materializa a partir dos tipos de vínculos que são estabelecidos 

entre as pessoas na composição dessa realidade de vida. Sendo assim, o espaço religioso é 

também uma organização das falas, das escutas, do diálogo e do silêncio, que são partes 

integrantes das relações entre as pessoas, no estabelecimento do fato religioso enquanto 

relações sociais, suas formas de exercício político e composição de um poder, cultura e 

metafísica, dos quais as organizações eclesiásticas são típicas representantes7. 

CLASTRES demonstra que a constituição de uma ‘palavra de ordem’, de uma 

‘palavra de mando’ é uma experiência estranha às ditas ‘sociedades contra o Estado’, que, ao 

organizarem a fala nesse sentido, procuram impedir que uma pessoa ou grupo domine sobre 

todo o corpo da sociedade. Desse modo, tais sociedades buscam afirmar que o poder deve ser 

indivisível e exercido por toda a coletividade, dirigido a e por esse todo. A não existência de 

uma palavra de comando emitida por uma pessoa ou parte da coletividade, no sentido de 

domínio e controle do todo, é garantida pelos usos da fala e da escuta, fundando, portanto, 

uma ‘geo-grafia’, uma escrita no espaço, necessariamente mais libertária. Essa é uma das 

experiências mais estranhas às sociedades hierárquicas, a inexistência de uma palavra de 

mando e de espaços que não reflitam uma determinada organização desse tipo de poder8. 

O espaço religioso é uma escrita, uma geo-grafia, feita de carne e pedra, desde que 

corresponde a uma determinada estrutura de relações entre as pessoas, a partir de uma 

determinada realidade simbólica, que tem contribuído antes para certo aprisionamento, do 

que para uma composição de relações mais libertárias entre as pessoas. 
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As religiões têm sido marcadas por ‘metafísicas do controle social’, que se 

materializam em símbolos que compõem um determinado espaço religioso, de modo que não 

haveria uma essência9 dessa realidade, senão a própria humanidade das relações sociais que a 

compõem. 

Procurou-se demonstrar isso no caso de São José dos Campos e da PIBSJC, na medida 

em que, primeiro, a própria cidade tem se estruturado visando a um determinado controle 

social sobre seus habitantes, em função de um projeto contínuo e crescente de geração de 

mais-valia; e, nesse contexto, as religiões na cidade, e em particular a PIBSJC, têm 

contribuído antes para afirmar essa realidade de domínio do capital e do Estado na forma de 

cidade, do que, ao contrário, contestá-la, ainda que indiretamente, através da proposição de 

formas alternativas de organização da vida que componham ‘espaços de esperança’, tal como 

propõe David HARVEY, ao afirmar que nenhum imaginário é inocente, desde que, ao 

produzir o seu espaço de existência, o ser humano produz-se a si mesmo, de modo que cada 

um de nós, sem nenhuma exceção, tem algo a pensar, a dizer e a fazer quanto ao tipo de 

mundo que mais deseja, de modo que toda reflexão crítica quanto a esse processo coletivo de 

construção da realidade pode fazer com que nos apresentemos como atores importantes ou 

impotentes no tocante a essas dimensões da vida10. 

No entanto, HARVEY deixa claro que toda utopia carrega sempre algo de autoritário 

em si, desde que é ‘um sonho dentre outros’ que se realizaria em detrimento das demais 

possibilidades11, e assim procederia também a todo tipo de espaço religioso. Na 

contemporaneidade, com o incremento das desigualdades sociais e econômicas, a religião, 

que deveria se tornar uma alternativa de vida, torna-se, em geral, uma afirmação metafísica 

das desigualdades, na medida em que posturas autoritárias e excludentes estejam presentes. 

No caso do município de São José dos Campos, da PIBSJC e dos joseenses, haveria 

submissão ao controle social imposto pelos poderes públicos e pelo mercado, e, para uma 

parcela da população, isso se daria também através da religião. Esses munícipes buscariam ser 

‘bons cidadãos’, ‘cumpridores de seus deveres’ e ‘ávidos por gozarem de seus direitos’, mas 

também estariam construindo parte das próprias condições de seu sofrimento, constituindo um 

dos paradoxos de uma não-cidadania nesses respectivos espaços. 

O que se verifica no caso em tela é uma projeção mútua de modelos organizacionais e 

de gestão, que criam determinados espaços favoráveis ao comando de um rebanho, 
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permitindo seu manejo conforme interesses de grupos de poder. É nesse esteio que a religião 

tem se transformado, na contemporaneidade, em um dos meios eficazes para esse tipo de 

manejo da massa, sobretudo, silenciando-a em face de seus sofrimentos constantes na vida 

cotidiana, que seriam aliviados e ressignificados a partir da religião, mas não transformados 

em nova realidade libertadora dos ciclos da miséria material e simbólica da vida cotidiana, o 

que seria impossível, em sua plenitude, na prática. 

O caso da PIBSJC deixa patente essa imbricação de modelos organizacionais e de 

gestão eclesiástica, e da cidade, pois se tratariam de formas similares de ‘escritas sobre carne 

e pedra’12, que configurariam um dado espaço religioso e urbano, nos quais as pessoas seriam 

conduzidas em seus comportamentos, visando a um dado efeito, que é uma expropriação 

material e simbólica de parte de suas atividades criativas, seja na realização coletiva da cidade 

ou da religião. 

De um modo geral, a cidade não tem se constituído como um lugar de justiça em 

termos de oportunidades de vida, desde que há um desequilíbrio sistêmico em favor do 

exercício de poder de grupos hegemônicos, em detrimento da maioria da população. O mesmo 

se processaria na criação de espaços religiosos, em que um grupo lideraria religiosamente 

uma massa de fiéis, e lhes organizaria suas formas de representar a vida a partir de uma 

metafísica que se quer fazer ‘verdade absoluta e imutável’, terminando, por fim, por ditar as 

formas de um viver. 

Tais associações teórico-empíricas podem ser mais bem situadas no caso da PIBSJC, 

que a caracterizaria como um caso significativo para tornar mais nítidas algumas das 

correlações entre religião, construção social de espaço e exercício da cidadania. Para o caso 

de verificação empírica desta tese, constataram-se as seguintes correlações apresentadas na 

forma da tabela a seguir, que permitem melhor pensar as variáveis de pesquisa em seus nexos, 

contradições e ambiguidades. 
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Ano Número de 
membros da 
PIBSJC (1) 

População de 
São José dos 
Campos (2) 

Percentual de 
crescimento de 
membros na 
igreja (3) 

Percentual de 
crescimento 
populacional na 
cidade (3) 

1961 140 78 mil Ano de referência Ano de referência 

1980 300 288 mil 114% 269% 

2002 600 560 mil 100% 94% 

2010 5.200 600 mil 767% 7% 

(1) Dados de pesquisa de campo. 
(2) Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo demográfico de 1940 a 2010. 
(3) Em relação ao período anterior. 

 

 

Esta tabela aponta para um crescimento demográfico no município e um 

correspondente crescimento no número de fiéis da PIBSJC. Partindo do ano de 1961, percebe-

se uma explosão demográfica no município no período que vai até 1980, sendo que a PIBSJC 

dobra seu número de fiéis nessa faixa de tempo, o que já é um dado significativo em termos 

de uma ideologia do crescimento numérico no número de membros dessa igreja, que vai se 

construindo e se consolidando desde essa fase de sua história no espaço urbano do município 

de São José dos Campos. 

De 80 a 2002, também houve um grande crescimento populacional no município, e 

novamente a igreja dobra seu número de membros, confirmando a ideologia acima apontada, 

e, de certo modo, tornando-a um dos pilares de existência dessa comunidade de fé. 

E, nesta última década, o crescimento populacional no município se arrefeceu 

drasticamente em relação aos períodos anteriores, o que não se verificou com o aumento no 

número de membros da PIBSJC, que, pelo contrário, apresentou uma taxa percentual de 

crescimento de 767% no período considerado! Um índice que vai muito além das próprias 

expectativas de crescimento das igrejas evangélicas e pentecostais neste e em outros 

municípios brasileiros e fora do país, no período considerado, ainda que se tome em conta 

todo o avanço pentecostal no Brasil. 
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Esse fato chama a atenção em termos do cenário religioso brasileiro, indicando a 

emergência de uma megaigreja neste período recente da primeira década do século XXI, 

possibilitando uma discussão a respeito de parte dos vários fatores presentes na construção 

social dessa ‘realidade religiosa’ típica dos dias atuais, entre estes: 

• As transformações no campo religioso brasileiro nas últimas duas 

décadas, que apontam para um crescimento pentecostal, que tem atraído uma 

diversidade de fiéis que se identificam com as propostas dessa forma de religiosidade, 

sobretudo marcadas por suas fortes características fundamentalistas e pela presença de 

uma dimensão de aconselhamento pastoral que lhe é associada; sendo que a PIBSJC, 

como se ressaltou no Capítulo 3, transformou parte de sua doutrina de igreja batista 

tradicional em direção a ‘matizes pentecostais’, tanto em sua formulação doutrinária, 

quanto no estilo de culto e de gestão eclesiástica centralizada; 

• Essa atual onda pentecostal conta com ampla inserção midiática e 

conduz a uma necessária forma de administração profissional da oferta de ‘serviços 

religiosos’ por parte das igrejas que representam tais formas de religiosidade, tal como 

a PIBSJC tem realizado; esses dois fatores associados, inserção midiática e gestão 

profissional, no caso desta igreja, são muito importantes, por serem ‘vetores indutores 

de massa’, que, de certo modo, garantiram o crescimento verificado no número de 

seus membros na última década, em relação à média das igrejas desse tipo; 

• No tocante às formas de espaço religioso, particularmente à PIBSJC, 

como se destacou no Capítulo 3, suas mudanças de sede, ao se alinharem com as 

centralidades hegemônicas do espaço urbano, favoreceram a um incremento no 

número de membros; e especificamente sua terceira sede, em termos arquitetônicos e 

urbanísticos, permitiu a atração e a acomodação de um número muito maior de 

pessoas, eventos que, associados a transformações doutrinárias que atualizam o 

discurso religioso em relação aos desafios impostos pela vida urbana atual, aliados a 

estratégias de marketing e de gestão empresarial da organização eclesiástica, 

conduziriam, entre outros fatores, à gênese de uma megaigreja em São José dos 

Campos, nessa última década. 

Desse modo, no caso da PIBSJC, parte de seu ‘sucesso’, em termos de crescimento no 

número de seus adeptos, deu-se em função de transformações na visão doutrinária dessa 
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igreja, pendendo para um pentecostalismo com feições fundamentalistas, associado a uma 

gestão eclesiástica mais centralizada e autoritária, e com a adoção de práticas de gestão 

profissional e de propaganda e marketing, vinculadas a transformações em suas formas de 

expressão socioespacial, passando de uma pequena igreja de pouco mais de uma centena de 

membros na década de 1960, para uma igreja de massa, com mais de 5.200 pessoas, em 2011. 

Uma fala do líder espiritual da PIBSJC explica, do ponto de vista da igreja, esse 

sucesso, que passa, em sua ótica, pela adoção das ideias de um dos doutrinadores de 

megaigrejas, o pastor norte-americano Rick Waren13, expostas em um livro intitulado Uma 

igreja com propósitos14: 

“Eu pastoreava havia dois anos em São José dos Campos, quando li este livro em 
1998. Fui tremendamente impactado, porque vi o resgate do equilíbrio dos propósitos de 
Deus para a igreja e a aplicação de princípios fundamentais, que, ao longo do tempo, em 
razão do tradicionalismo, foram perdendo lugar na vida dos cristãos. Ler o livro foi como 
‘o abrir das cortinas’ para ver algo grande que Deus faria em nossa igreja e em todo o 
Brasil. Graças aos princípios apresentados neste livro, saímos de 800 para 2,7 mil 
membros em menos de oito anos; um crescimento forte e consistente, tendo como alvo 
batismos e vidas transformadas. Nossa igreja nunca mais foi a mesma: ganhamos 
agilidade, contextualização e foco (...) Adotado em quase todos os seminários e 
faculdades teológicas como livro-base de crescimento da igreja, administração 
eclesiástica e eclesiologia, Uma igreja com propósitos tornou-se, em dez anos, um livro 
de referência para milhares de seminaristas, pastores e líderes cristãos de todo o Brasil e 
em outros países (...) Certamente, historiadores, ao escreverem sobre a igreja e a transição 
histórica para a chamada pós-modernidade, na virada do século XX para o XXI, não 
deixarão de indicar a influência desta obra, e do movimento gerado por Deus na 
instrumentalidade de seu autor, Rick Waren, bem como de sua igreja, a Saddleback Vally 
Community Church. Rick Waren é um dos homens que Deus tem levantado para escrever 
este capítulo da igreja evangélica neste tempo tão desafiador da globalização.”15 

Essas considerações são importantes para permitir afirmar que ‘o futuro de uma 

ilusão’ não se confirmou no caso brasileiro, tal como FREUD previa no início do século XX 

para as sociedades ocidentais em geral. Ao contrário, essa ‘ilusão’ se tornou parte de uma 

solução às mazelas da vida para uma população marginalizada em termos socioeconômicos, 

mas continuaria a submeter parte dessa massa aos desígnios de determinados grupos 

hegemônicos, na religião, na economia e na política. 

Para o caso da PIBSJC, parte desse seu ‘sucesso’ refletiria uma mentalidade de 

‘crescimento e progresso’ da igreja e da população dessa cidade, associada às transformações 

socioespaciais em São José dos Campos. Tal ideologia seria parte de uma construção social de 

um determinado tipo de ‘cidadania passiva’, desde que não haveria interesse, tanto da massa, 
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quanto das elites, na transformação das relações sociais de exploração e expropriação, 

material e simbólica, que têm marcado o processo histórico dessa sociedade em particular, 

desde suas origens, e que se legitimam e se reproduzem, em parte, também, na vida cotidiana 

da PIBSJC. 

Pode-se considerar que o mesmo processo, guardadas as devidas especificidades de 

cada caso particular, ocorreria em outras situações de intensa urbanização e adensamento 

demográfico pela via migratória, criando, portanto, um território marcado pela segregação e 

por fracas referências de coletividade, em que propostas teológicas de cunho pentecostal 

favoreceriam o crescimento, em termos de membros, das organizações religiosas que se 

alinham em torno de uma gestão profissional e da comunicação empresarial, obedecendo a 

uma lógica urbanística e arquitetônica destinada para a massa, instituindo, desse modo, 

megaigrejas, tanto mais ‘fortes’ em seu sentido gregário e mais alienantes em seus 

significados, quanto mais se fizer presente uma crise dos espaços públicos em tais contextos. 

E, de modo inverso, seria tanto mais difícil constituírem-se megaigrejas em 

coletividades estruturadas a partir de expressões significativas à vida social, sobretudo quando 

se fizer presente, nos espaços públicos dessas coletividades, uma dimensão dialogal que 

considere as especificidades e singularidades de cada pessoa e contexto, permitindo uma 

participação ativa na construção de um espaço que edifica a cada um. 

No entanto, haveria um fulcro comum a cada uma dessas expressões de realidade, qual 

seja, de haver, em cada uma delas, uma dada linguagem em suas múltiplas espacialidades, 

assim como na arquitetura, no urbanismo, nos ritos, mitos, e assim sucessivamente, 

perpassando várias formas nas quais o símbolo se realizaria, como, ainda, na literatura, na 

imaginação, na língua e na gramática, nos devaneios, nos sonhos, e em toda forma de 

metafísica e religião. 

De certo modo, cada linguagem é parte ‘fundadora de’ e ‘fundada por’ uma dada 

realidade, sempre múltipla e fluida em suas possibilidades de significados, e, no entanto, 

sempre instituindo certa hierarquia entre os seres e as pessoas, muitas vezes expressa em 

coisas materiais, como nos espaços acima elencados, mas sempre remetendo a uma 

determinada ordem simbólica, que, no entanto, ordenaria em parte as relações das pessoas 

entre si, e entre elas e o mundo. 
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Pode-se afirmar, em certo sentido, que em cada um desses espaços, materiais e 

simbólicos, a linguagem é uma instituição criada pelo ser humano, e para a qual ele ‘deve ser 

educado’16, o que apontaria para alguns dos limites inerentes às instituições humanas, e o que 

requer certa criatividade para que essa limitação seja contornada sem que se caia em um vazio 

de significados em relação ao caráter fluido da existência, sobretudo ao querer afirmar-se 

institucionalmente em ‘uma verdade’, que, em si, é representação de uma realidade. 

Nesse sentido, toda crença é, antes de tudo, fruto e expressão de certa humanidade, de 

certo desenvolvimento coletivo, humano, demasiado humano; e que, na medida em que se 

institucionaliza, correria sempre o risco de querer fazer-se ‘eterna e verdadeira’, o que 

sempre, apesar da força da tradição, será objeto de ressignificações nas relações entre as 

pessoas e os espaços que as circundam, expressas em determinadas linguagens e criando uma 

determinada realidade17. 

No caso das megaigrejas da atualidade, para que se fixem como uma determinada 

realidade, dependeria de três elementos: uma releitura teológica, por vias ‘pentecostais’, que 

atualizaria a doutrina religiosa de um grupo a uma dada realidade social; uma estrutura 

organizacional que incluiria a profissionalização da gestão eclesiástica e o acesso a 

instrumentos de comunicação de massa, garantido por investimentos em propaganda e 

marketing; e um arranjo espacial específico para acomodar e manejar uma massa, que inclui 

estratégias de inserção urbana e uma solução arquitetônica específica. Esse conjunto de 

fatores fala por determinadas linguagens e funda realidades para as pessoas que se associam a 

esses espaços. 

Um dos vínculos entre as espacialidades da cidade e da religião se daria através dos 

respectivos modelos organizacionais e de gestão em cada uma dessas realidades socialmente 

construídas, e que induziriam a atitudes comportamentais de controle e de domínio, de um 

lado, e de resistência e submissão, de outro, permitindo a perpetuação de um dado poder ou 

sua superação18. 

A seguir, a partir dessas considerações, aprofunda-se uma discussão sobre cada um 

desses eixos a respeito das condições necessárias para a emergência de uma megaigreja como 

espaço religioso, no contexto de intensa urbanização e densidade demográfica. Seriam três 

esses eixos, o das transformações doutrinárias, o da gestão e comunicação eclesiástica, e o da 
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arquitetura e inserção urbana, que permitiriam lançar as bases de uma filosofia do espaço 

religioso na contemporaneidade. 

 

4.2. Megaigrejas e guinada doutrinária  

“Confiança”, “responsabilidade mútua”, 
“compromisso”, todas são palavras que acabaram sendo 
apropriadas pelo movimento chamado “comunitarismo”. 

Esse movimento quer fortalecer os padrões morais, exigir 
dos indivíduos que se sacrifiquem por outros, prometendo 

que, se as pessoas obedecerem a padrões comuns, 
encontrarão uma força e realização emocional mútuas que 

não podem sentir como indivíduos isolados. O 
comunitarismo, em minha opinião, tem um direito de posse 
bastante dúbio em relação à confiança ou ao compromisso; 

enfatiza falsamente a unidade como fonte de força numa 
comunidade, e teme erroneamente que, quando surgem 

conflitos, os laços sociais sejam ameaçados (...) Esse é o 
problema do caráter no capitalismo. Há história, mas não 
narrativa partilhada de dificuldade, e, portanto, tampouco 

destino partilhado. Nessas condições, o caráter se corrói (...) 
 
RICHARD SENNETT19 

 

Um dos elementos fundamentais para a emergência dos atuais espaços religiosos trata-

se de uma determinada guinada doutrinária, não necessariamente em certos pontos 

fundamentais de um dado sistema religioso, mas, sobretudo, em sua hermenêutica, por parte 

de seus praticantes e seus efeitos emotivos, de modo que uma atualização doutrinária se dá a 

partir de uma interpretação de cada grupo religioso em seu contexto sócio-histórico 

específico. 

É dessa maneira, que, por exemplo, o cristianismo e outros sistemas doutrinários 

possuem uma diversidade de formas interpretativas, em conformidade com os interesses 

vigentes em um dado contexto social. 

Na atualidade, o que se percebe relativamente ao ambiente urbano das cidades é que 

os atuais sistemas doutrinários religiosos têm apresentado uma hermenêutica que reflete uma 

atualização face aos desafios impostos pelas atuais formas de vida na cidade, oferecendo, 

nesse plano do pensamento, alternativas para tais dificuldades, e, no que tange aos diversos 

pentecostalismos que se encontram no cenário religioso, a todos importaria certo efeito 

emocional sobre os seus adeptos, por vezes impedindo toda e qualquer avaliação crítica da 
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vivência religiosa obtida por essa via e de suas implicações em termos da construção de uma 

dada realidade. 

Isso deve proceder necessariamente dessa forma, tal como com todo tipo de 

hermenêutica, que está necessariamente vinculada a uma determinada realidade histórica. No 

entanto, os significados de certas formas interpretativas pentecostais nem sempre estão 

imediatamente disponíveis para uma reflexão crítica acerca de como se compreende a 

existência e suas implicações para a vida cotidiana. Toda hermenêutica religiosa sempre será 

limitada por uma série de circunstâncias, e suas significações são relativas a uma série de 

outros fatores, entre estes, por exemplo, as lutas políticas pela construção de hegemonias em 

se ‘dizer’ o que é a vida, os seres, etc. 

Como interessa para esta pesquisa uma construção teórica que esteja em diálogo com a 

empiria, discutem-se a seguir certos aspectos da guinada doutrinária relativa à PIBSJC, 

visando a uma ampliação das referências teóricas mais abrangentes que se podem apreender 

do caso específico em tela. 

 

4.2.1. Uma concepção doutrinária de uma megaigreja 

 

Em termos das diversas variações hermenêuticas em torno da doutrina batista, uma 

determinada produção interpretativa norte-americana vem influenciando parte do cenário 

religioso brasileiro, no que diz respeito ao crescimento numérico de membros de uma 

determinada organização eclesiástica e à formação de megaigrejas. 

Um desses doutrinadores norte-americanos é George Barna, que tem construído uma 

concepção doutrinária de ‘pastores-administradores’. Nesse sentido, tal como nos manuais 

administrativos, embora em consonância com certa interpretação doutrinária religiosa, Barna 

afirma que uma ‘visão espiritual’ deve nortear o planejamento da igreja, sendo que Deus é 

quem ‘dá aos líderes’ essa ‘direção espiritual’ a sua comunidade de liderados na fé, sendo 

quase que um atributo de exclusividade do pastor ‘obter’ de Deus essa visão para um 

‘negócio’ que envolve a fé de sua comunidade. Essa visão não deve, portanto, ser resultado do 

consenso, de modo que o líder (pastor) ‘recebe a visão de Deus’, e deve depois transmiti-la à 
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igreja (os fiéis), os quais devem ‘prontamente obedecer’, sob pretexto de ‘se rebelar contra 

Deus’, isso desde que venham a desobedecer a seus líderes20. 

No Brasil, a partir desse princípio apregoado por Barna, Josué Campanhã, um 

influente líder batista e que foi o coordenador do planejamento estratégico da PIBSJC (2004-

2009), viria a afirmar que ‘a visão vem de Deus para o líder, para depois ser compartilhada 

com a igreja’. 

Assim, de acordo com essa concepção doutrinária, firma-se, na realidade, uma casta de 

religiosos superiores ao povo, o que entra em confronto com a doutrina eclesiástica e um dos 

princípios batistas, que é o ‘sacerdócio do crente’, isto é, de que cada fiel deve promover sua 

‘intimidade com Deus’, aprender a ‘conhecer seu Pastor, que é Jesus Cristo’, de modo que 

todos os cristãos deveriam ser considerados iguais perante Deus e na fraternidade da igreja 

local. 

No entanto, esse princípio batista é apenas um discurso que não se efetiva na prática, 

mesmo em pequenas igrejas batistas, pois os pastores dessas comunidades de fé gerenciam os 

fiéis a partir de modelos não-participativos e manipuladores, que, no caso das megaigrejas, 

segundo a proposta doutrinária e administrativa apresentada, tornar-se-ia uma regra de 

conduta das lideranças espirituais, desde que posta no cerne da vida religiosa dessas 

comunidades, como afirmado. 

Essa ‘variação hermenêutica’ seria, de fato, uma reforma de uma visão doutrinária 

batista, e apontaria para sérias limitações relativas à construção e ao exercício de uma 

cidadania ativa em nível eclesiástico, tratando-se, na prática, do afastamento dos fiéis da 

construção e gestão dos significados de sua própria fé, tornando-a alienada de antemão. 

Acaba-se construindo uma ‘fé cega’, em um campo marcado por metafísicas alienantes, o 

que, diante de sua imposição por parte das lideranças eclesiásticas aos fiéis, demonstra 

também um caráter ideológico-religioso, qual seja, o da ‘construção de uma verdade para 

dominar’. 

Outro exemplo de liderança religiosa formadora de uma hermenêutica para as 

megaigrejas é Bill Hybels, líder de uma dessas organizações nos Estados Unidos da América 

(EUA), a Willow Creek Church, no Estado de Illinois, em South Barrington. Veja-se, por 

exemplo, certas afirmações suas relativamente à ‘visão espiritual’ ‘dada por Deus para o 
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líder’, presente em uma de suas publicações doutrinárias21, mas que também poderia ser vista 

como um manual de administração de empresas eclesiásticas. 

“No cerne da liderança está o poder da visão, que, em minha opinião, é a arma 
ofensiva mais potente no arsenal do líder. Ela tem sido definida por dezenas de modos, 
mas, para mim, a articulação mais simples de visão é que ela é um “retrato do futuro que 
produz paixão nas pessoas.” (p. 39). 

“Qualquer que seja a visão, se ela produzir quantidade poderosa de paixão 
naqueles que a ouvirem, já estará em vias de ser conquistada.” (p. 39). 

“Apresente sua visão dada por Deus à família, aos amigos, aos colegas e 
estranhos, se eles escutarem. Apresente-a o mais colorida e apaixonadamente que puder! 
Apresente-a para que o coração das pessoas seja tocado o suficiente para gritar: ‘Conte 
comigo!’” (p. 41). 

Ainda acerca da ‘construção de uma visão inspirada por Deus’, também é significativa 

uma fala de Rick Waren22, líder espiritual da já mencionada Saddleback Valley Community 

Church, uma megaigreja na Califórnia (EUA). A inovação de Waren relativamente aos seus 

pares está em ser claramente propositor de uma ‘doutrina religiosa bíblica’ para as 

megaigrejas, que esse líder espiritual denomina “igrejas com propósitos”, em que a visão do 

líder deve se enquadrar em determinados princípios teológicos evocados por esse pastor, 

construindo um ‘modelo de gestão eclesiástica’ para essas organizações religiosas de massa. 

“Para usar um termo do mundo empresarial, podemos dizer que nossa igreja está 
no ramo de ‘desenvolvimento de discípulos’ e que nosso produto são ‘vidas 
transformadas’. Se o objetivo de toda igreja é desenvolver discípulos, então devemos 
pensar em um processo para alcançar essa meta. Sua igreja deve definir tanto os 
propósitos quanto o processo para alcançá-los. Fazer menos que isso é menosprezar a 
grande responsabilidade que nos foi dada por Jesus Cristo. Toda grande igreja define seus 
propósitos e então busca uma forma de atingi-los, por meio de um processo ou de um 
sistema.” (p. 97). 

“Não pense que apenas um sermão sobre propósitos da igreja mudará 
permanentemente a mentalidade da congregação. Não suponha que imprimir os 
propósitos no boletim é o suficiente para que todos os conheçam ou pelo menos os leiam! 
Uma conhecida lei da propaganda diz que uma mensagem deve ser comunicada sete 
vezes para que seja realmente absorvida.” (p. 104). 

“Muitos pastores não compreendem o poder do púlpito. Ele é como o leme do 
barco, determinando o rumo da igreja, de forma intencional ou não. Se você é pastor, use 
o púlpito com um propósito! Onde mais você consegue semanalmente a atenção de todos, 
sem distrações?” (p. 105) 

“A visão de qualquer igreja acaba se desgastando com o tempo, a não ser que seja 
renovada. Isso acontece porque as pessoas se distraem com outras coisas. Reafirme os 
propósitos regularmente. Ensine-os repetidas vezes. Utilize ao máximo meios diferentes 
para comunicá-los ao povo. Se você continuar abanando o fogo dos propósitos, poderá 
evitar que sua igreja se torne apática ou desencorajada.” (p. 107). 
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Em síntese, Barna, Hybels e Waren oferecem manuais de administração eclesiástica, 

que adequam o sistema teológico das igrejas reformadas para que se ajuste a essas regras de 

gestão profissional e de propaganda e marketing, que parecem ser, no plano religioso, uma 

adequação às transformações políticas, econômicas e socioculturais advindas de uma pós-

modernidade, tal como se assinalou anteriormente. A profissionalização da gestão eclesiástica 

e o emprego massivo de técnicas de propaganda e marketing passariam a ser o cerne da ‘vida 

espiritual’ dessas comunidades de fé. 

Carlito Paes é um dos líderes espirituais da PIBSJC, desde 1997, assumindo a 

liderança hegemônica no comando dessa igreja em 1999, com o título de pastor-sênior. Em 

2004, por intermédio de uma reforma estatutária, ele viria a se tornar líder absoluto dessa 

organização, com amplos poderes para formar um corpo colegiado de assessores, que podem 

ser destituídos por ele a qualquer momento. Em Uum de seus livros23, Paes sistematizou o 

pensamento de Barna, Hybels, Waren e de outro doutrinador evangélico das megaigrejas, 

Christian Schwartz, e cunhou uma expressão para essas organizações religiosas de massa, 

denominadas por Paes de “igrejas que prevalecem”. Algumas de suas afirmações nesse livro 

sinalizam o tipo de liderança que exerce sobre sua comunidade. 

“Em que parte da Bíblia está escrito que tudo na igreja deve ser decidido por 
voto? A igreja é uma congregação de irmãos ou um parlamento? Onde fica a visão dada 
por Deus aos líderes? Onde fica o consenso? Onde fica a unidade? Onde fica o papel do 
líder? Onde fica a liderança espiritual delegada pelo Senhor aos seus pastores e profetas? 
Uma clara visão de Deus não pode ser negociada simplesmente no voto democrático 
congregacional. Ele pode ser um recurso em vários casos, porém nunca uma regra para 
decisões de assuntos espirituais.” (p. 40) 

“Aprendi que visão é pessoal e intransferível. Deus me deu uma visão ministerial 
em minha igreja, e estou disposto a morrer por ela.” (p. 50) 

“O segredo do sucesso numa grande caminhada com Deus é a constância de 
propósitos, é manter o foco na visão, mesmo que você tenha de montar e remontar a 
igreja, como Rick Waren fez em sua comunidade.” (p. 77) 

“As estruturas devem ser o mais leves e o mais ágeis possível para não sufocar a 
vida na igreja, e não dificultar o processo para os novos na fé, tão cheios de vigor e 
entusiasmo.” (p. 82) 

“A atividade de um pastor ou de um líder de ministério na igreja é similar à de 
um técnico esportivo. Seu dever é treinar, preparar, capacitar muito bem sua equipe para 
que cada um exerça com zelo e responsabilidade a sua função. Com isso, a equipe poderá 
alcançar os objetivos propostos, com os melhores resultados.” (p. 126) 

“(...) todas essas características presentes nas igrejas que prevalecem em todo o 
mundo são norteadas naturalmente por uma boa administração, com claras estratégias de 
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crescimento. O planejamento estratégico é fundamental para viabilizar qualitativamente a 
ação da igreja, qualquer que seja o modelo adotado. Nossa comunidade neste ano [2009] 
está iniciando o processo de planejamento estratégico, com uma boa assessoria técnico-
ministerial, e já estamos vendo resultado no ministério. Mesmo com a visão definida e 
com muita dedicação, sem essa estrutura interna de apoio de consultores, sem 
planejamento, administração e clara estratégia, talvez a igreja não tome o caminho certo 
ou o líder se perca no processo.” (p. 165) 

Nesse sentido, tais formas de igreja referendam, no plano doutrinário, princípios 

seculares de administração de negócios, que seriam encaminhados pelas lideranças religiosas 

e dirigidos para o controle da massa que compõe tais megaigrejas. 

Torna-se evidente, nesse sentido, que essas qualidades de tal tipo de organização 

religiosa têm implicações para a formação dos respectivos espaços religiosos e da cidadania a 

ser exercida pelos fiéis, ficando patente uma divisão clássica e básica entre os que mandam e 

os que obedecem, isso também no plano da fé. 

Evidentemente, a dinâmica de relações entre líderes e liderados é bastante complexa, 

envolvendo diversos jogos de manipulação e controles recíprocos, mas o resultado final 

acabaria por promover a permanência e a adesão dos que se submetem a tais tipos de controle. 

Os que resistem e não se submetem são inicialmente estigmatizados e, de uma forma 

ou de outra, acabam por se afastar desses tipos de organizações, muitas vezes por processos 

que envolvem conflitos e que se traduzem em frustrações para estes que saem. 

E, mesmo os que se submetem e ficam percebem parte dos conflitos permanentes em 

torno de um discurso engessado das lideranças religiosas interessadas em controlá-los, e que 

os que questionam e apresentam visões diferentes para sua organização eclesiástica são 

estigmatizados e deixam a organização24. 

Nesse sentido, esses tipos de lideranças e de liderados passam a instituir um jogo 

cínico de mentiras institucionalizadas para criar uma ilusão de estabilidade doutrinária e de 

verdade absoluta, que se transforma em uma forma de ‘viver uma experiência espiritual 

significativa’ que, de fato, seria marcada e enviesada pela dinâmica política, relacional e 

psicossocial de uma organização autoritária, e que nega aos seus membros o pensamento e a 

reflexão críticos acerca do que fazem enquanto comunidade de fé, e do que, de fato, cultuam e 

adoram, que, no caso das megaigrejas, seria, ironicamente, a própria organização feita fetiche. 
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Seria isso uma religião? Talvez uma religião que tem na organização eclesiástica o seu 

deus. ‘Fora da organização não há salvação’ parece ser um apelo muito forte para a carência 

de vínculos institucionais que parte significativa da população urbana vivencia 

cotidianamente, tornando tais megaigrejas um fetiche para esses indivíduos, que, por sua vez, 

tornam-se ‘coisas’ a serem apropriadas em função desse deus-instituição. 

Eis uma formulação para o controle de massa e daí o fato de despertar interesses não 

apenas das lideranças religiosas, mas também de outros domínios em que esse controle é 

fundamental, principalmente na política representativa e nas estruturas da economia de 

mercado típicas das sociedades urbanas na contemporaneidade. 

 

 

4.3. Eclesiologia, gestão empresarial da fé e marketing religioso 

 
 

“Dessa maneira, o desencantamento do mundo, 
obra da civilização moderna, se vê às voltas com o 

misticismo do mercado e a violência da teologia política. 
Em outras palavras, com a barbárie interna à ação 

civilizatória.” 
 

MARILENA CHAUÍ 25 
 

A discussão do tópico anterior apresentou a opção doutrinária de uma determinada 

organização religiosa, a PIBSJC, em vir a ser uma megaigreja, apontando para o fato de que, 

nesse sentido, tornaram-se centrais na vida eclesiástica dessa comunidade a gestão 

profissional e as ações de propaganda e marketing. 

Tais opções tendem à construção de espaços religiosos autoritários e excludentes no 

que tange à participação dos fiéis em sua construção e gestão, portanto, restringindo também 

um pleno exercício da cidadania26. 

Uma megaigreja tende a reproduzir padrões de comportamento organizacional 

presentes em outros empreendimentos dessa magnitude, mas com a particularidade de que 

uma organização eclesiástica produz uma interpretação de como deve ser a vida, tanto no 
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plano terreno, como em uma suposta realidade pós-morte, com implicações para uma série de 

comportamentos das pessoas que se associam a tais organizações religiosas. 

As religiões são realizações humanas que reproduzem as ilusões inerentes à condição 

de ser humano, e transformam tais produtos da imaginação em verdades absolutas e 

imutáveis, o que conduziria tais organizações religiosas a uma condição de ‘lugar institucional 

de um engodo’, e, por fim, ao ‘transformar a mentira em uma verdade’, terminariam por ser 

organizações que produzem, de fato, ilusão, a qual é instrumentalizada para uma série de 

projetos de poder, tanto na religião, quanto na política, na economia e na cidade27. 

Concorrem para uma caracterização do tipo de espaço religioso que se produz nessas 

megaigrejas três ordens de fatores. Primeiro, o fato das religiões serem promotoras de ilusão e 

de ‘sacramentá-la’ na forma de doutrinas diversas. Segundo, o fato de que a ‘produção de 

consensos’, no contexto de toda organização, também envolve certa dose de ilusão e, 

eventualmente, engodo, ao se afirmar uma ‘instituição perfeita e verdadeira’. E, terceiro, o 

fato de que toda comunicação midiática, nos atuais moldes de mediação da propaganda e 

marketing, produz ilusão e vale-se dessa produção para a ‘promover’ determinada ideia, 

produto, visão de mundo, querendo veicular uma ‘verdade’. 

Esses três fatores juntos colocam sob suspeição o fazer de uma megaigreja. O que 

seria de fato seu produto e seus significados? Uma ilusão de como a vida deveria ser na Terra 

e no ‘além’, porém com algumas características peculiares, que tenderiam a fazer dessa ilusão 

uma verdade religiosa, que se quer absoluta na vida dos fiéis, sendo, portanto, fonte de 

alienação e de indução a determinados comportamentos, visando-se a um exercício de poder 

por parte das lideranças religiosas. 

A essa ilusão religiosa soma-se o engodo da ‘perfeição institucional’ que veicula tal 

mensagem de perfeição, ou seja, de que a igreja é verdadeira em todos os seus atos, e, 

portanto, legítima, desse ponto de vista, para propagandear e ‘vender’ suas ideias acerca da 

existência e do modo como as pessoas deveriam se comportar, não importando muito os 

meios para tal, como se constata nos usos de estratégias agressivas de propaganda e 

marketing. 

Passa-se a explorar esses dois fatores, que se associam à religião na 

contemporaneidade, que são, por um lado, a administração profissional da organização 
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religiosa e, por outro, as ações de comunicação social, tornando-se parte significativa das 

estratégias de sua formação e perpetuação, de modo particular e intenso, no caso das 

megaigrejas. 

 

4.3.1. Gestão empresarial da fé 

 

O ambiente profissional pressupõe certo amparo organizacional, de modo a formatar 

determinadas relações entre as pessoas, e entre elas e a instituição a que pertencem, formando 

uma série de elementos característicos de uma dada organização e sua cultura organizacional. 

Falar em profissionalização da gestão de uma organização eclesiástica soa um tanto 

estranho, e é um fenômeno relativamente recente na história das religiões, muito embora, no 

que tange às organizações religiosas, desde há séculos, em geral, há uma formação 

profissional de seus sacerdotes28, o que implicaria em certa profissionalização da religião. 

No entanto, o que se está a tomar como referência para se avaliar uma 

profissionalização da gestão da organização religiosa são os paradigmas das empresas 

capitalistas, o que de fato soa ainda mais estranho quando se aplicam à religião, mas, por 

certo, apontam para o fomento de uma ética religiosa construída a partir de um espírito 

capitalista, de modo inverso à proposição original de WEBER29. 

Desde que se trata de aplicações das modernas técnicas de administração de empresas 

às organizações religiosas, certamente se farão presentes determinadas características de 

gestão típicas das organizações que visam ao lucro, as quais se organizam em torno a 

determinadas formas de comando e de estrutura hierárquica. 

Uma dessas características das organizações empresariais que se aplicam às 

organizações religiosas é a direção pelo afetivo, uma ‘gestão das paixões’30, que leva em 

conta a vida psíquica e o imaginário dos indivíduos que compõem uma dada organização. 

Tais formas de direção propõem determinadas representações aos indivíduos acerca 

deles mesmos, e que deverão ser internalizadas, caso queiram continuar a pertencer à 

organização. Os processos de idealização sobre si mesmos podem promover ideologias, desde 
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que favoreçam a alienação dos indivíduos em função do exercício de poder por parte das 

lideranças religiosas. 

Caso se proceda dessa forma, haveria um risco em dificultar os processos de 

elaboração psicossociais, e, por decorrência, trazer certo empobrecimento da vida interior 

dessas pessoas e comunidades, fazendo com que os homens e mulheres dessas organizações 

acabem por ‘esquecer’ a complexidade de seu próprio psiquismo, se é que se fizeram 

despertos para tal fato ao aderirem a uma organização desse tipo. 

Ao agir dessa forma, uma organização na forma de megaigreja estaria, de certo modo, 

impedindo de aflorar o desenvolvimento psíquico das pessoas que a compõem, em nítido 

desfavor à plenitude da vida. 

Uma das consequências imediatas desses processos seria a constituição de pessoas que 

se evitam, empobrecendo a qualidade de interação entre elas, tornando-as mais vulneráveis ao 

comando autoritário, e, no limite, dispostas a se sacrificarem pela organização, em função de 

sentimentos de culpa e de vergonha, despertados por processos de individualização dos 

problemas e da atribuição de todo sucesso ou fracasso organizacional ao indivíduo31. 

Tais estratégias de ‘gestão da paixão’, quando muito, conseguem apenas o 

desencadeamento de um processo de idealização que poderá resultar em um “fanatismo de 

empresa”32, condição aplicável às megaigrejas, situação na qual as questões políticas relativas 

às escolhas de valores e objetivos não mais são importantes e, sim, apenas as questões 

técnicas ligadas à realização de objetivos e valores inquestionáveis, dados pelos líderes. 

Para que essas pessoas ‘aceitem’ se ‘fanatizarem’ por sua organização, devem estar 

sendo sistematicamente desclassificadas, geralmente por processos sutis, que envolvem 

constantes treinamentos, que continuamente afirmam em seus conteúdos uma dependência 

estrutural dos indivíduos, face à organização que os treina. 

Por exemplo, são nesse sentido as seguintes falas dos doutrinadores das megaigrejas: 

“Alguns líderes crêem que, se encherem uma vez os baldes de visão das pessoas 
até o topo, eles permanecerão cheios para sempre. Mas a verdade é que os baldes têm 
buracos de tamanhos variados em seus fundos. Você ou eu podemos comunicar no 
domingo uma mensagem sobre uma visão magnífica, empolgante, que honra a Deus e 
deixa todos entusiasmados para ir e mudar o mundo, mas, na terça, muitas pessoas 
esqueceram até que estavam na igreja no último fim de semana. Inacreditável, não é 
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mesmo? Algo que preciso constantemente lembrar a mim mesmo é que as pessoas em 
nossas igrejas têm uma vida real e compromissos outros que não a igreja (...) Quando 
você perceber que é tempo de repor uma visão, use todos os meios de comunicação 
disponíveis para repintar um quadro do futuro que encha a todos de paixão. E então dê 
um passo firme adiante ao reportar progresso na realização da visão. Confie em mim: 
quando você vincular uma pequena prova real à realização da visão da sua igreja e 
mostrar que o sonho verdadeiramente pode se tornar realidade, o nevoeiro começará a se 
dissipar e as pessoas acenarão com a cabeça em sinal de aprovação. ‘Ó sim!’, elas 
lembrarão repentinamente. ‘Entendi! Entendi! É para isso que existimos como igreja’.” 
Bill HYBELS33 

“Uma vez definidos os propósitos de sua igreja, você deve esclarecê-los e 
comunicá-los continuamente a toda a congregação. Não é uma tarefa para ser realizada 
uma vez e depois esquecida. Essa é a maior responsabilidade da liderança. Se você falhar 
em transmitir sua declaração de propósito aos membros, seria melhor nunca ter elaborado 
uma (...) Ensine a verdade bíblica a respeito da Igreja. Já mencionei que o maior livro 
sobre crescimento de igreja é a Bíblia. Ensine a doutrina sobre a igreja (eclesiologia) 
apaixonadamente e com frequência. Mostre que cada parte da visão está baseada na 
Palavra, por meio de versículos que expliquem e ilustrem seu raciocínio (...) Tome 
medidas práticas, claras e concretas para explicar como sua igreja pretende alcançar os 
propósitos. Apresente um plano detalhado para a implementação deles. Planeje 
programas, agende eventos, consagre prédios e contrate pessoal para alcançar cada 
propósito. Esses são os objetivos realmente importantes para o povo.” Rick WAREN34 

“Para liderar o rebanho, é preciso ser mais que um bom cristão; é necessário 
exercer com fé, visão e coragem o dom de liderança dado pelo Espírito Santo. As igrejas 
precisam ser dirigidas por líderes! Não estamos falando de pastores apenas com boa 
formação teológica, sinceros, bem-intencionados em sua fé e que manejam bem as 
escrituras. Vários deles, infelizmente, têm falhado muito na hora de conduzir e mobilizar 
o povo de Deus a abraçar os desafios que o Senhor nos apresenta: ‘Liderança é 
influência’.” Carlito PAES35 

“Igrejas que prevalecem encaram com naturalidade a prática constante da 
autoavaliação. Essas igrejas agem com uma pressão interna tão grande que não existe 
outro caminho do que se autoavaliarem constantemente. Elas exercitam o senso crítico 
com relação aos líderes e desenvolvem a capacidade de percepção sobre o que pode ser 
melhorado. Tanto obreiros e ministérios quanto programas, eventos e projetos passam por 
frequentes avaliações.” Carlito PAES36 

“Naturalmente, toda igreja é fruto de seu processo educacional e da visão de seu 
líder (...) Nas igrejas que prevalecem, pastores e ministros são os treinadores da 
membresia para a realização dos ministérios (...) Em minha equipe ministerial de tempo 
integral, tenho gestores que são homens de negócios aposentados, cuja formação é 
secular, não na área de teologia, mas seu coração é vocacionado para servir, e muitos são 
voluntários. Em todos, reconhecemos vocação. Mesmo que eles não tenham formação 
teológica até o presente momento, a igreja os aceita, os remunera e os ouve (...) Encontre, 
motive, treine e inclua as pessoas que Deus já colocou em sua igreja para ajudar você!” 
Carlito PAES37 

Ao adotar tais procedimentos, uma dada organização passa a fomentar parte de sua 

cultura organizacional a partir de um farto material de idealizações, sonhos, fantasias que 

compõem cada ser humano. 
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As organizações se fariam em ‘caixas de ressonância’ 38 às paixões humanas, 

utilizando-se desse material para se estruturarem, sobretudo, na medida em que as pessoas 

passem a ‘lutar’ por posições dentro dessas organizações, despertando relações de lealdade e 

deslealdade, aprovação e desaprovação, prazer e castigo, processos psicossociais 

desencadeados nas pessoas em função de sua vivência em organizações do tipo empresarial, e 

apropriadas em proveito da perpetuação da organização, a despeito das pessoas que a compõe. 

Para conseguir em parte legitimar os processos de ‘gestão das paixões’ diante de seus 

membros e da sociedade em geral, tais organizações de caráter empresarial, como as 

megaigrejas, buscam desenvolver um imaginário organizacional em torno de conceitos como 

organização ética e guardiã da moral, cidadã, excelente, eternamente jovem, comunitária39. 

Tal imaginário organizacional exploraria a fragilidade da construção de identidade das 

pessoas e de laços entre elas, sobretudo em uma sociedade marcada pela importância da 

aparência, da imagem, do consumo, da superficialidade, que formam um terreno fértil para 

que essas organizações se lancem como propositoras de uma forma de vida de sucesso, como 

uma missão nobre que têm a cumprir. No limite, essas organizações demandam de seus 

integrantes um amor e lealdade aos quais nunca poderão retribuir40. 

Instaura-se, desse modo, uma relativa coesão organizacional a partir de uma ilusão 

coletiva41, que pode conduzir da utopia ao fanatismo, situação em que é construída uma 

ideologia compartilhada pelos membros da organização, de que são os melhores, de que 

podem oferecer uma resposta aos sofrimentos e limitações da vida, instaurando-se, a partir da 

construção desse imaginário, ‘religiões de empresas’, que promoveriam muito mais em seu 

meio o conformismo do que o pensamento crítico. 

No caso das organizações religiosas, a adoção de modelos de gestão empresarial que 

conduzam a uma ‘religião da organização’ iria ao encontro de seu principal produto, que é a 

promessa de uma vida virtuosa, ainda que a expensas do logro, do engano e do engodo, uma 

vez que tal conduta seria irrealizável na prática, sob as circunstâncias em que é proposta 

nesses tipos de organizações. 

No caso das organizações religiosas que adotam os modernos modelos de gestão 

empresarial, outra contradição é introduzida em seu interior, entre as pessoas que as 

compõem. Essas empresas tendem a reforçar o individualismo para conseguir os resultados 
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que almejam, adotando como uma das estratégias a competição entre as pessoas que as 

integram; mas, contraditoriamente, essas organizações desejam que tais pessoas colaborem 

entre si para a consecução de um projeto que não é uma construção coletiva, e, sim, uma 

imposição organizacional. Diante do individualismo, a condição grupal se faz frágil, e duas 

possibilidades se abrem nesse caso, uma primeira que reforçaria o isolamento dos indivíduos, 

realçando uma ilusão de pertencimento de grupo; e outra, que seria a constituição de grupos 

coercitivos que submetem os indivíduos aos projetos da organização42. 

É interessante que, no caso da PIBSJC, a adoção de modelos profissionais de gestão 

empresarial reflete uma característica marcante da cidade de São José dos Campos, que é a 

presença de inúmeras empresas capitalistas, dentre essas diversas de grande porte e de 

projeção internacional, tais como a Embraer, a Petrobras, a GM, entre outras, de modo que 

parte significativa da população desse município possui ou possuiu, ou mesmo deseja possuir, 

uma experiência profissional em organizações desse tipo. Portanto, não seria à toa que os 

membros da PIBSJC se fizeram acolhedores a um modelo de gestão empresarial da fé. 

Tais tipos de organizações empresariais presentes em São José dos Campos 

caracterizam uma forma atual de flexibilização das estruturas produtivas e de trabalho que 

introduz incertezas e produz ansiedade em seus colaboradores, sobretudo quanto à 

continuidade de sua permanência em seu posto de trabalho, causando sérios impactos no 

“caráter” dessas pessoas, isso em um sentido ético, que se atribui aos próprios desejos e às 

relações com os outros, e no valor que se dá a si mesmo e que se busca como reconhecimento 

por parte de outras pessoas. 

No contexto da flexibilidade dos postos de trabalho, a formação do caráter ficaria 

comprometida pela falta de lealdade e compromisso entre as organizações capitalistas e seus 

colaboradores, e entre as pessoas no interior dessas empresas, de modo que se pode falar em 

certa ‘corrosão do caráter’43 como uma das consequências pessoais no atual ambiente de 

trabalho em cidades como São José dos Campos. 

Tal ‘corrosão do caráter’ se revelaria pela superficialidade com que se considera a 

própria pessoa a si mesma e aos outros, evitando conflitos internos e interpessoais, tornando-

as mais ‘flexíveis’ aos ajustes de estruturas atuais da organização da produção e do trabalho, 

traços marcantes nas empresas contemporâneas44 e que têm inspirado as megaigrejas. 
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Desse modo, tal como nas grandes empresas capitalistas, os fiéis dessas organizações 

religiosas são extremamente colaborativos em tarefas que não lhes são significativas em si, 

desde que emanam de uma palavra de comando das lideranças religiosas, sem a ampla 

participação de todos os membros da organização. Agindo assim, tais pessoas, apesar de 

serem colaborativas, evitariam uma profundidade da experiência de vida pessoal e coletiva, e 

tornariam ainda mais fácil o exercício da dominação. 

Um fato indicativo desse compromisso superficial entre as pessoas que se estabelece 

nas megaigrejas é que, apesar do grande número de fiéis que possuem, reúnem-se poucos dias 

na semana, e, quando o fazem, é sob o modelo de massa, sendo que, durante a maior parte da 

semana, o espaço de reuniões coletivas fica vazio. 

Outro fato indicativo desse compromisso superficial entre as pessoas é que, por 

constituírem uma massa, aceitam prontamente todos os processos comunicativos elaborados 

dentro desse modelo organizacional, o que pressupõe que as pessoas na massa não se 

comunicam entre si, apenas se limitam a ouvir e a obedecer aos comandos de uma voz 

centralizada, com a qual não se consegue estabelecer diálogo, portanto, implicando em um 

modelo de comunicação em que o pensamento e o intercâmbio de ideias não se faz presente. 

As organizações apoderam-se de seus membros ao lhes oferecer, já prontas, soluções 

mediadoras para os conflitos entre ideologia e vivência, reduzindo todas as contradições de 

ordem social a uma dimensão psicológica, que se expressaria em dimensões dicotômicas entre 

ameaça e angústia de um lado, e sedução e prazer de outro, tornando impotentes os 

indivíduos, no contexto da organização, para lutar contra as contradições econômicas, 

políticas e ideológicas aí presentes, tornando-os, mais uma vez, vulneráveis à aceitação das 

soluções prontas oferecidas pela organização45. 

Um exemplo disso vem de outra das falas dos doutrinadores de megaigreja: 

“Se membros da equipe estão fazendo seu trabalho realmente bem – 
correspondendo ou superando às minhas expectativas – então eu lhes dou mais liberdade 
e os fiscalizo menos. Explico a eles o meu espírito de liberdade, dizendo: ‘Vocês 
chegaram a esse ponto com um desempenho sólido. Sua persistência, esmero e percentual 
de ‘ganho’ compraram o privilégio de um estilo de gerenciamento mais solto.’ Mas, se  o 
desempenho começa a decair, o monitoramento aumenta – rapidamente. E, se continua a 
decair, investigações oficiais serão organizadas, reuniões especiais serão convocadas e 
chegaremos à raiz do problema logo. Mas o ponto é: quem faz a escolha é a equipe. 
Minha parte no trato é clara: o desempenho compra a liberdade.” Bill HYBELS46 
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Esse processo de apropriação dos membros de uma organização se daria de modo 

ainda mais intenso e profundo no caso das organizações religiosas, como se tem demonstrado 

ao longo desta tese. Haveria, nesses casos, uma retroalimentação curiosa entre modelo 

religioso e modelo empresarial de organização, desde que em ambos se deseja um domínio 

totalizante na vida de seus membros47. 

Essas imbricações entre modelos organizacionais empresarial e religioso apontam 

ainda para outra dimensão compartilhada por ambos, que diz respeito ao exercício do poder 

como uma dimensão do “desconhecido” dessas instituições48, desde que todo sistema social é 

sempre arbitrário, muito embora se deseje fundamentá-lo em algum tipo de conhecimento. 

Tal dimensão incognoscível das organizações se abre para toda ordem de crenças, 

ilusões, idealizações, disfarces, hipocrisias, recalcamentos e repressão, sem os quais a vida 

social e psíquica seria impossível, isso desde a família, perpassando as demais instituições 

humanas. Não há “explicação” para as organizações. Elas são o lugar de formação e exercício 

de um poder. Essa dimensão do “desconhecido” é por onde se formaria e se exerceria o poder 

no âmbito das organizações, e que se constituiria em fundamento de toda instituição humana, 

um poder que termina por ser divinizado, na tentativa de se fazer totalitário no âmbito da 

organização49. 

Uma organização religiosa, ao eleger como parte de sua ação doutrinária uma 

dimensão da gestão profissional da fé nos moldes das organizações empresariais, traria para 

dentro de si mesma um vazio de ordem e de obediência sem sentido, que muitas vezes é 

presente nas empresas, nas quais uma dimensão de sacralidade do humano, como parte de 

expressão de uma ética de respeito à vida e às diferenças, praticamente nunca existiu, em que 

o sagrado, nesse sentido, é substituído pelo útil, de modo que esse mundo empresarial não se 

edifica sobre o divino e, sim, sobre o utilitarismo. 

De todo modo, no âmbito de uma gestão empresarial da fé, um paradoxo permaneceria 

presente nas trocas simbólicas e mutuamente referenciais, em termos de modelos de 

organização. De um lado, observam-se as organizações religiosas que buscam uma face 

empresarial em suas formas de gestão eclesiásticas; e, de outro, as organizações empresariais 

que buscam ‘divinizar-se’, tornar-se ‘divinas’ aos seus colaboradores. 
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Em ambos os casos, o que se sacraliza é sempre a organização, a despeito das pessoas 

que a constituem, isso em parte em função do exercício de um poder de um grupo minoritário 

sobre uma massa de alienados no próprio processo de constituição e de adesão à organização 

a que servem, seja uma empresa, uma igreja ou ambas conjuntas, uma igreja-empresa ou 

megaigreja. 

 

4.3.2. Marketing religioso e mercado da fé 

 

Para uma compreensão do caso das megaigrejas, além das pesquisas organizacionais, 

as pesquisas advindas de uma análise e interpretação crítica do fenômeno da comunicação 

também dão aporte para entender o ‘tipo de religiosidade’ que se desenvolve nesses casos. 

As ‘religiões de massa’ comunicariam suas mensagens pelas vias dos meios de 

comunicação de massa e de outros artifícios da indústria cultural, mídias que possuem suas 

características peculiares, particularmente o fato de não serem participativas nesse processo 

comunicacional, e, por vezes, cultivarem jogos de sedução e de manipulação com o que os 

profissionais dessa área denominam de “público-alvo”. 

Uma das falas do pastor Carlito Paes, no livro Igrejas que prevalecem50 torna patente 

um determinado tipo de postura das megaigrejas no tocante à sua relação com os meios de 

comunicação e seus usos por esses tipos de organizações. 

“Igrejas que prevalecem não têm medo da mídia. Muito pelo contrário, tiram 
proveito dela, até porque usá-la é bíblico (...) Creio que, se Jesus estivesse 
presencialmente entre nós, ele utilizaria a comunicação em massa, pois em sua época 
usou o que havia de mais tecnológico para falar com uma multidão: ele subiu em uma 
montanha e começou a pregar a mensagem de Deus. Rádio, jornal, revista, TV, internet, 
cartaz, folder podem ser utilizados como estratégias para comunicar o evangelho, que 
nunca muda, a um mundo em constante mudança.” (p. 154) 

“Tenho certeza de que, se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, ele não só 
tiraria grande proveito da mídia em todas as suas modalidades, como teria feito mais 
viagens missionárias, teria escrito mais e seu ministério teria um alcance ainda maior.” (p. 
156) 
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Outro dos doutrinadores de megaigrejas, Bill Hybels51, também aponta para uma 

importância fundamental dos investimentos em comunicação para a estruturação desses tipos 

de organizações religiosas. Veja-se, por exemplo, algumas de suas afirmações: 

“Os melhores líderes que conheço lutam com as palavras até serem capazes de 
comunicar suas grandes ideias de um modo que capture a imaginação, catalise a ação e 
desperte os ânimos. Eles cunham credos e criam slogans e gritos de guerra, tudo porque 
entendem que a linguagem importa.” (p. 23) 

Essas formas de comunicação da experiência religiosa possuem uma característica 

fundamental nesse processo, que é o fato de que geralmente é um grupo de esclarecidos que 

detém o monopólio dessa fala52, constituindo-se em única fonte legitimada na organização 

para a interpretação e comunicação, junto aos fiéis, daquilo que julgam ser um fato religioso 

relevante para a vida dessas megaigrejas. 

Soma-se a essa constatação o fato de que, ao se adotarem os modelos de gestão 

empresarial, também se põem em prática determinadas formas de comunicação típicas a esses 

ambientes organizacionais, que se estruturam em torno de uma ‘palavra de ordem’ emanada 

de um centro de controle e comando na organização. 

Por exemplo, uma fala de Bill Hybels53 ilustra uma dessas formas de controle e 

manipulação. 

“Desenvolva um sistema de espionagem. Escolas de Administração 
frequentemente ensinam que líderes responsáveis permanecem dentro da cadeia de 
comando quando se trata de obter informações sobre o que está acontecendo no âmago de 
sua organização (...) Eu acredito que um líder responsável deve confiar em muitos canais 
de informação para averiguar o que realmente está acontecendo em sua organização. Por 
isso tenho trabalhado duro durante os anos para encontrar indivíduos confiáveis que 
amem a Deus, à igreja, me amem e sejam corajosos o bastante para me dizer a verdade, 
mesmo quando ela for dura de ser ouvida.” (p. 175). 

Tais formas de comunicação empresarial visam à adesão dos colaboradores aos 

projetos organizacionais, que são controlados por um determinado grupo, como parte de sua 

expressão de poder, de modo a obter a máxima participação com o mínimo de 

questionamentos e resistências. 

Já se apontou, no tópico anterior, para a formação de religiões de empresas e a 

construção de ideologias de organização, fenômenos que passam necessariamente por um 

determinado processo de comunicação que tende a limitar a formação e o exercício da 

cidadania. 
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No caso das organizações religiosas, deve-se, além das formas de veiculação, atentar-

se também para parte dos conteúdos veiculados. Por contraditório e ambíguo que possa 

parecer, uma das temáticas desenvolvidas por essas organizações e que tende a um uso 

instrumental para o exercício do poder é relativa ao amor. 

Esse ‘sentimento’, conforme se dê sua construção coletiva, pode conduzir à servidão 

voluntária dos fiéis relativamente à organização religiosa a que servem e a seus líderes, o que 

é típico às organizações de massa, tornando esses fiéis, em parte, suscetíveis à adesão aos 

projetos organizacionais com as menores resistências possíveis. 

O amor é uma construção social, que, no entanto, para o senso comum, parece ser um 

dado universal, tal como se tem com a noção de indivíduo, individualismo, intimidade, 

divisão entre público e privado, entre outras. 

A noção de amor é um tema que perpassa a indústria cultural e os meios de 

comunicação de massa, e, nesse sentido, sua formatação nessas mídias tenderia à obtenção do 

controle sobre os fiéis a quem se dirigem tais conteúdos54. 

Veja-se um exemplo dos usos instrumentais da categoria amor por parte de um dos 

doutrinadores de megaigrejas, o pastor Carlito Paes55. 

“Ao contextualizar a mensagem, portanto, lembre-se dos seguintes aspectos: 1. 
Todos querem ser amados. Pregue com amor. As pessoas já estão alquebradas pela 
crueldade e indiferença impostas pelo mundo. Pregue ‘pastoreando’, porque talvez o 
único cuidado pastoral que essas pessoas encontrem na semana seja sua mensagem. Elas 
precisam de misericórdia, de boas-novas! Aponte o pecado e diga a verdade, sim, mas 
com amor. Se elas não encontrarem amor na pregação da Verdade, poderão se deixar 
seduzir por mensagens heréticas, espíritas, da Nova Era ou qualquer outra filosofia que 
lhes ofereça amor, acolhimento.” (p. 49-50) 

O amor, ao ser continuamente veiculado na propaganda e no marketing como um 

‘discurso amoroso’, torna-se um dos mitos da contemporaneidade midiática, que supõe 

conhecer o que os indivíduos desejam e apontar para aquilo que deve ser desejado. 

Algumas afirmações dos doutrinadores de megaigrejas tornam patente como esse 

processo de captura do desejo pode ocorrer nesses tipos de organizações religiosas, como, por 

exemplo, quando Bill Hybels56 aponta para a “paixão” e seu uso instrumental na mobilização 

de voluntários para o desenvolvimento dos programas da organização que esse pastor dirige. 
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“O que o deixa entusiasmado? (...) Existe uma paixão – uma área de grande 
interesse – dada por Deus lá no íntimo de cada um de nós. Um dos objetivos da 
experiência de um voluntário é descobrir essa paixão. Associar nosso dom espiritual a 
uma área de paixão é a chave para maximizar a eficiência e a realização no servir. Ao 
servir numa área de paixão, ninguém precisa estimulá-lo a continuar; você será incapaz 
de parar. É como um intervalo: quando o sino toca, você vai fazer o que mais gosta.” (p. 
79) 

“Outras pessoas descobrem sua paixão quando respondem a uma área carente 
específica ou a uma questão social: crise conjugal, dor, desafios profissionais, vícios, 
abusos, injustiça, pobreza, divisão racial. Muitas vezes sua resposta a essas questões é 
estimulada pelas próprias experiências do passado, não raro experiências dolorosas.” (p. 
92-93) 

O amor, nesse sentido, torna-se um método que ensina a sentir57, e que é, entre outras 

construções sociais, também veiculado nas organizações religiosas com o propósito de 

estabelecer sua governança por parte de seus líderes. 

Particularmente ao Brasil, a midiatização do amor pelas instituições religiosas é parte 

integrante de um amplo processo de privatização da política, que apresenta suas faces 

despóticas na medida em que se torna um regime que se concretiza na liberdade de uns 

poucos em veicular um discurso de comando, em detrimento de todos os outros, que se fazem 

ouvintes de uma comunicação que lhes submete a vontade. 

Esse processo de privatização da política reduz as possibilidades de formação e 

exercício da cidadania, onde quer que se faça presente, nesse caso, nas organizações 

religiosas. 

Nesse tipo de processo comunicacional, o espaço público é reduzido à condição de 

marketing, merchandising e midiatização; e o espaço privado, a uma privacidade intimista, em 

que os limites entre ambos se torna tênue, abrindo portas para formas sutis de despotismo. 

A publicidade que é promovida a partir de tais relações não atua tanto no sentido de 

formar uma mercadoria, mas em formatar o gosto e a opinião, em que as imagens veiculadas 

disputam valores, tais como “credibilidade”, “confiabilidade”, “respeitabilidade”, “inovação”, 

“prestígio”58. 

A opção pela midiatização do fato religioso nesses moldes traz alguns paradoxos, 

entre os quais, primeiro, ao se dirigir a uma massa, o discurso religioso midiático torna-se 

autoritário e reforça as mais diversas faces do fundamentalismo e do radicalismo religioso. 



 Cap.4 – Megaigreja, urbanização e massa 

 

 

240 

Segundo, promove deslocamentos dos significados religiosos, multiplicando as 

possíveis imagens construídas da divindade e levando a um processo de pasteurização da 

mensagem religiosa, que reduz a comunicação religiosa a uma estratégia de conquista de fiéis 

e de recursos financeiros para ação organizacional. 

Terceiro, a relação de mistério típica ao fato religioso reduz-se à relação de mediação 

de massa, com apelos emocionais tanto mais distantes da divindade, quanto mais próximos 

das técnicas de propaganda e marketing religioso59. 

Nesse sentido, é importante salientar que tais processos comunicacionais se abririam 

para uma inquietude niilista, que se encontra associada ao desenvolvimento de um setor 

específico da indústria cultural, no caso, o da veiculação de produtos de um mercado religioso 

de bens simbólicos, que tenderia, nas formas como se desenvolve, dirigido para a massa, a 

desconsiderar a particularidade de cada ser, sobretudo em suas relações com a divindade. 

Assim, a midiatização da mensagem religiosa se abriria profundamente para uma 

dimensão de “ópio do povo”, narcótico que vincula a liberdade humana à produção de uma 

verdade que só se faz verdade por ser reproduzida exaustivamente como discurso dominante e 

dominador60. 

Veja-se, nesse sentido, por exemplo, outra fala do pastor Carlito Paes61. 

“O evangelho tem chegado de forma impressionante a lugares em que um 
pregador convencional não chegaria pelas vias convencionais. Igrejas e agências devem 
se valer dos meios de comunicação em todo o seu potencial, pois sabemos do seu poder e 
de sua penetração para influenciar a vida das pessoas, suas crenças e seus 
comportamentos.” (p. 154) 

“Em 2004, estive em Maputo, Moçambique, ministrando cursos sobre Igrejas 
com propósitos. Os missionários brasileiros que lá atuam disseram que a presença de 
evangélicos naquela cidade mudou de forma fantástica depois que uma denominação 
evangélica do Brasil comprou emissoras de rádio e TV naquele país. Antes disso, a 
pregação do evangelho com o uso de recursos da mídia nunca havia ocorrido em 
Moçambique, país dominado pelo catolicismo, depois pelo ateísmo e agora grandemente 
influenciado pelo espiritismo. Igrejas que prevalecem em todo o mundo utilizam vários 
tipos de anzol para pescar o seu peixe (somos pescadores de homens, não é?), e sem 
dúvida jamais deixaram de tirar grande proveito da mídia. Se você tiver oportunidade de 
levar o evangelho a algum lugar pela mídia, faça-o. Use todos os meios para alcançar 
alguns.” (p. 155) 

“Nosso desejo é expandir brevemente fazendo uso de muitos outros recursos para 
fazer Jesus conhecido e ganharmos nossa cidade para Cristo. Hoje, temos programa de 
TV, rádio, um jornal semanal, uma house interna de comunicação e estamos fazendo um 
grande investimento para lançar um portal na internet.” (p. 155-156). 
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Pensando-se nas expressões religiosas cristãs, poder-se-ia afirmar que o púlpito se 

transformaria em palco e que a homilética tenderia ao espetáculo. 

O discurso religioso se deslocaria de uma busca do significado da experiência 

religiosa, para uma afirmação exaustiva e autoritária do significante, estabelecido como uma 

forma rígida daquilo que seria identificado pelas lideranças religiosas como sendo uma 

experiência religiosa legítima em suas organizações. 

De uma busca do conteúdo, restaria uma neurose da forma da mensagem religiosa, que 

procuraria antes seduzir que persuadir, e, nesse sentido, tal ‘homilética espetacular’ se 

caracterizaria pela falácia, desinformação, falsificação, segredo, mercantização, saber-poder, 

redes de influência, promoção-controle, vigilância, loucura e sabotagem, cujos métodos são a 

exploração da experiência narcísica, os mecanismos de transferência e de identificação com as 

“estrelas do espetáculo religioso”, a recorrência aos estereótipos simplificadores, o emprego 

da redundância fática e enfática, todos esses recursos voltados para um mesmo fim, que são 

ambiguamente os seus próprios meios, e redundam na manutenção de um poder simbólico 

religioso por meio do entretenimento.62 

Uma das dimensões contraditórias desse tipo de comunicação religiosa seria que ela se 

afastaria justamente da experiência religiosa em sua dimensão simbólica, enquanto linguagem 

a ser elaborada pelo fiel como uma forma de refletir acerca de sua própria religiosidade. 

Os fiéis, nesse caso, seriam ‘alienados do fato religioso’, desde que este é apresentado 

já pronto pelos sacerdotes-comunicadores na forma de um não-pensar, portanto, sendo 

ambíguo enquanto ‘experiência do divino’, pois qual seria, nesse caso, o deus dessa práxis? 

Tal comunicação midiática da fé apontaria antes para um processo alienante presente 

nessas religiões, que desfavoreceriam a formação e o exercício da cidadania entre os fiéis, 

promovendo sua dominação por parte de uma casta de líderes religiosos. 

Outra dimensão a ser mais bem analisada no tópico seguinte corresponde às estruturas 

de espacialização que surgem desses processos de gestão profissional da religião e de 

propaganda e marketing religioso, que resultam em um dado ‘espaço religioso’ que é também 

responsável, em parte, pela estruturação de linhas de comando e de controle, francamente 

alienantes em relação aos fiéis e a sua participação na construção dos processos socioespaciais 

das megaigrejas. 
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Em nenhum dos casos envolvidos, seja na escala do arquitetônico, seja na do urbano, o 

espaço religioso é mero receptáculo para os processos de alienação discutidos até o momento, 

mas seria, em parte, também responsável por alguns dos resultados obtidos no controle e 

manejo da massa de fiéis por parte das lideranças religiosas, como se pretende discutir a 

seguir. 

Religião e espaço, no caso das megaigrejas, articular-se-iam de modo dialético, 

impedindo que processos de cidadania se desenvolvam, seja no âmbito das organizações 

religiosas, seja no domínio mais amplo da cidade, de cujo processo de urbanização o espaço 

religioso é parte integrante e ativa. Dessa perspectiva mais abrangente, tal espaço favoreceria 

a perpetuação de determinados grupos hegemônicos no exercício do poder, na cidade e na 

religião. 

 

 

4.4. Construção urbana e arquitetônica do espaço religioso de uma 
megaigreja 

 
“Obedecendo aos princípios de montagem, estas 

células que se ordenam num todo urbano vão se ajustando 
segundo leis e ritmos da lógica do consumo de massa. Não 

surpreende então que, ao término desse processo, as 
imagens arquitetônicas funcionem como imagens 

publicitárias.” 
 

OTÍLIA ARANTES63 
 

Diante da discussão desenvolvida nos tópicos anteriores, em que se apresentaram dois 

elementos que caracterizam a proposta doutrinária das megaigrejas, quais sejam, a gestão 

profissional da fé e o investimento em ações de propaganda e marketing religioso, este tópico 

pretende analisar esse tipo de espaço religioso a partir de sua construção urbana e 

arquitetônica. 

No Capítulo 3, apresentou-se parte do processo histórico de urbanização do município 

de São José dos Campos, explicitando-se como, nesse contexto, a PIBSJC, ao longo de sua 

presença na cidade, vem adotando como estratégia de espacialização uma correspondência 
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com a lógica de criação de centralidades no tecido urbano, de modo a se inserir junto aos 

grupos hegemônicos no município. 

Nesse sentido, apontou-se para uma correlação entre a criação dos espaços religiosos 

dessa megaigreja, a produção social do espaço urbano em São José dos Campos e as 

implicações para a formação e o exercício da cidadania nesse contexto, em que a alienação do 

fiel e do cidadão é parte integrante desses processos de criação de espaço, da cidade e da 

referida igreja. 

Partindo-se de um referencial analítico proposto por Milton SANTOS, poder-se-ia 

afirmar que os espaços religiosos, no contexto do processo de urbanização atual, seriam antes 

espaços instrumentais à formação de grupos hegemônicos e ao seu exercício do poder, de 

modo que as organizações religiosas se distanciariam de sua configuração como espaços 

orgânicos, isto é, de vida64. 

No caso das megaigrejas, essa tipologia é ainda mais evidente, pois, dada a presença 

da organização empresarial da fé e de ações de propaganda e marketing religioso, os espaços 

religiosos que correspondem a tais projetos seriam instrumentais ao exercício de um dado 

poder por um grupo de representantes desse tipo de organização religiosa de massa, em franco 

detrimento da totalidade de fiéis na participação na gestão desse processo social de construção 

da fé. 

O espaço de vida (isto é, orgânico) dos cidadãos é outro, identificado com o acontecer 

cotidiano do bairro, das relações de vizinhança, da casa e das relações familiares, ao passo 

que, no contexto das sociedades hierarquizadas, diversos espaços instrumentais serviriam 

como uma das formas de controle de uma população, seja por parte do Estado ou dos 

representantes do capital, e, no caso que se está a discutir, também das organizações religiosas 

que se organizam a partir de certa racionalidade de empresa. 

Assim, relativamente a esta tese, poder-se-á afirmar que os espaços religiosos que se 

aproximariam dos espaços de vida tenderiam a construir modelos mais participativos de 

gestão e de comando, desde que focados em garantir a expressão das necessidades de uma 

diversidade de interesses pessoais que tenderiam a se igualar em suas potencialidades e forças 

em fazer valer um determinado interesse particular, e, ainda que de modo frágil, haveria a 

construção de espaços de consenso coletivo, conformando um abrigo mínimo para a vida. 
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E, ao contrário, os espaços religiosos que são projetados como instrumentais ao poder 

buscariam uma alienação das pessoas que participam dessa realidade, isso por meio da 

imposição de um modelo racionalizado de empresa e de comunicação organizacional, uma 

das formas de garantia de determinadas hegemonias nesse contexto instrumental da fé, que 

seria, de certo modo, indiferente às necessidades de seu entorno e das pessoas que o 

compõem. 

As religiões que na contemporaneidade se organizam de modo instrumental a um 

poder centralizado não se constituiriam em espaços de esperança65, em que novas relações 

sociais de reprodução poderiam ser gestadas em contraposição às forças de um modelo 

hegemônico de controle e de comando apenas orientado ao poder e não necessariamente à 

manutenção da vida. 

Assim, as religiões e os espaços religiosos tenderiam a se constituírem como 

instrumentais e instrumentalizáveis aos processos de exercício do poder político e econômico, 

para além de um poder religioso, organizando seus espaços com uma tendência centralizadora 

de poder, de modo a formar determinadas hegemonias. 

O espaço, de uma forma geral, e o espaço religioso, em particular, constituir-se-ia, 

portanto, como uma forma de regular a vida social, e seu sentido não estaria dado de antemão, 

mas dependeria dos processos pelos quais cada espaço é socialmente construído e gerido por 

uma dada comunidade. 

A construção social do espaço ocultaria territórios de ambiguidades, contradições e 

lutas por controle e emancipação, e, nesse sentido, as diversas formas de espacialização das 

experiências humanas inibiriam ou facilitariam processos de mudança social, que apontariam 

para uma maior ou menor estetização da política, materialmente representada nos espaços de 

cada sociedade e época histórica66. 

É nesse sentido que se pode afirmar que, na contemporaneidade, os espaços religiosos 

se encontram imersos, conforme HARVEY afirma, em uma política do espaço67, cujos 

dilemas giram em torno de cinco pontos: 1. Uma das formas de controlar e organizar o espaço 

é através de sua pulverização e fragmentação, instaurando-se uma estrutura de poder social, 

de modo que toda reorganização do espaço é uma reorganização do poder social; 2. A 

“produção de espaço” se dá em conformidade com fenômenos econômicos e políticos; 3. 
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Uma política do espaço pressupõe determinadas relações sociais que lhe confiram um 

conteúdo e um sentido; 4. Uma homogeneização do espaço ocorre através de sua pulverização 

e fragmentação, e de sua transformação em mercadoria, produzindo um conflito inerente com 

os elementos de singularidade que definem um lugar, e uma tensão permanente entre as forças 

de transformação e de conservação do espaço; e, 5. O espaço só pode ser conquistado através 

da produção de espaço, impondo uma constante transformação das paisagens.  

Essa política do espaço é perceptível em todo o processo histórico de produção social 

do espaço urbano no município de São José dos Campos, como foi apresentado no Capítulo 3, 

em que os significados desse espaço e a produção de centralidades hegemônicas em seu 

contexto guardam relações com os investimentos econômicos e com decisões políticas 

específicas. 

Também se demonstrou que, nesse contexto de produção socioespacial, a PIBSJC 

constituiu um processo histórico de produção de seu espaço religioso na cidade que guarda 

profundas relações com o processo de urbanização em São José dos Campos, sobretudo 

através da edificação de templos em conformidade com os espaços hegemônicos no 

município, que, durante o século XX, corresponderam ao centro da cidade, e, a partir do novo 

século, passaram às imediações da Rodovia Presidente Dutra. 

No caso das megaigrejas, que são organizações religiosas de massa, sua emergência 

em termos socioespaciais dependeria justamente de um processo intenso de urbanização, ao 

qual se associam transformações demográficas significativas, promovendo a existência de 

uma massa nesse espaço urbano, da qual se recrutam os fiéis de tais organizações religiosas. 

Essa é uma das conclusões mais evidentes para os líderes de megaigrejas, como se 

pode apreender da fala de Rick Waren68, quando afirma que não é possível construir uma 

organização religiosa desse tipo em um entorno geográfico urbano de baixa densidade 

demográfica. 

“Visitei algumas igrejas grandes em áreas metropolitanas, que se estabeleceram 
com o objetivo de conquistar 0,5% da população. Pelo fato de 200 mil pessoas viverem 
em cada uma dessas áreas, cada igreja tem uma frequência média de mil pessoas. Você 
cometerá um erro se estabelecer como meta a mesma porcentagem numa cidade pequena. 
A estratégia que alcança mil pessoas numa cidade de 200 mil habitantes alcançará apenas 
50 numa cidade de mil habitantes.” (p. 145) 
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O pastor Rick Waren69 apresenta suas considerações acerca da edificação do espaço 

religioso desses tipos de organizações, como, por exemplo, na seguinte consideração 

doutrinária. 

Em quinze anos, a [igreja de] Saddleback teve de mudar de local 79 vezes. Com o 
crescimento contínuo, sempre havia a necessidade de melhores acomodações. Cada vez 
que lotávamos um local, tínhamos de mudar. Sempre dizíamos que a Saddleback era uma 
igreja que você poderia frequentar se conseguisse encontrá-la. Brincávamos com o fato e, 
dessa maneira, atraíamos pessoas que realmente sabiam o que queriam. 

Usamos várias escolas, prédios de bancos, centros de recreação, teatros, centros 
comunitários, restaurantes, residências, escritórios e estádios, até que finalmente 
erguemos uma tenda high tech, com capacidade para 2,3 mil pessoas. Antes de construir 
nosso primeiro templo, tínhamos quatro cultos lotados todos os finais de semana. Percebi 
que as igrejas construíam templos pequenos cedo demais. O sapato não pode dizer ao pé 
quanto irá crescer. 

(...) Nossa sobrevivência e nossa saúde dependem do desenvolvimento da 
capacidade de transformar interessados em santos; consumidores, em contribuintes; 
membros, em líderes; e uma platéia, em um exército. 

Outra fala do pastor Rick Waren70 deixa patente a importância do conhecimento do 

lugar para se empreender a organização de uma megaigreja. 

“COMO DEFINIR O ALVO? 
Mirar no alvo começa com descobrir tudo o que puder sobre a sua comunidade. A 

igreja necessita definir seu alvo em quatro aspectos: geográfico, demográfico, cultural e 
espiritual. 

Nas aulas de hermenêutica e homilética, no seminário, aprendi que a mensagem 
do Novo Testamento precisava ser entendida com base nos aspectos geográficos e 
culturais do povo daquela época. Dessa maneira, poderia extrair a verdade eterna de Deus 
de cada contexto. Esse processo é chamado de ‘exegese’. Todo pregador o utiliza. 

Infelizmente, nenhuma das aulas me ensinou que, antes de comunicar a verdade 
eterna ao povo de hoje, eu precisava fazer uma ‘exegese’ de minha comunidade! Se 
quiser transmitir com fidelidade a Palavra de Deus, devo estar atento à geografia, aos 
hábitos, à cultura e ao contexto religioso de minha comunidade tanto quanto ao contexto 
da Bíblia. 

Defina seu alvo geograficamente 
(...) Em seu ministério, estabelecer um alvo do ponto de vista geográfico 

simplesmente significa que você irá identificar o lugar onde moram as pessoas que deseja 
alcançar. Pegue um mapa de sua cidade e marque onde sua igreja está localizada. Estime 
o tempo gasto no trajeto de sua igreja até determinado ponto e demarque as fronteiras de 
sua área ministerial. Esse é o seu ‘lago de pesca evangelística’. Informe-se junto aos 
órgãos da prefeitura sobre o número de habitantes dessa área. 

(...) Uma vez definido o alvo do ponto de vista geográfico, você saberá a 
quantidade de peixes que existe em seu lago de pesca. Isso é fundamental, uma vez que o 
número de habitantes é um fator crucial para determinar a estratégia a ser utilizada para 
trazê-los à igreja. Num grande centro populacional, é possível concentrar-se em apenas 
um segmento e, ainda assim, ter uma igreja grande. Numa área populacional menor, você 
pode desenvolver planos para alcançar vários segmentos e assim fazer que a igreja 
cresça.”  
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Waren71 apresenta sua visão de eclesiologia a partir de parâmetros de uma geografia 

cultural urbana, em que informações acerca da demografia (idade, estado civil, renda, 

educação, ocupação) são fundamentais para o estabelecimento de estratégias de crescimento 

da igreja. Outras informações relativas aos hábitos dessa população-alvo e de seu perfil 

religioso também devem ser cuidadosamente conhecidas para tal planejamento estratégico 

eclesiástico, segundo esse líder religioso. 

“Pescar num lugar em que os peixes não mordem a isca é perda de tempo. O 
pescador experiente busca outros locais. Ele sabe que cada tipo de peixe se alimenta em 
diferentes lugares, diferentes horas do dia. Os peixes não estão com fome o tempo todo. 
Esse é o princípio da receptividade, que expliquei no capítulo anterior. Em determinadas 
épocas da vida, os não-cristãos são mais abertos às verdades espirituais. Essa 
receptividade geralmente dura pouco tempo. Por isso Jesus nos orienta a ir onde as 
pessoas ouvem. Saiba aproveitar bem as oportunidades que o Espírito Santo prepara.” 

Rick Waren também prescreve uma dada arquitetura para as megaigrejas como parte 

de sua eclesiologia, como fica patente nas falas a seguir. 

“FAÇA O POSSÍVEL PARA FACILITAR A FREQUENCIA 
 
As pessoas estão condicionadas a esperar que as coisas sejam fáceis e 

convenientes. Sua meta deve ser remover o máximo de barreiras possível, de tal maneira 
que os sem-igreja não tenham desculpas para não vir ao culto. 

Ofereça opções de horário. Isso dá mais oportunidade às pessoas (...) 
Ofereça estacionamento. Nos Estados Unidos, para alcançar as pessoas, é 

necessário que a igreja tenha estacionamento. É a primeira coisa que os visitantes notam, 
aliada ao controle do trânsito (...) Em nosso país, as pessoas gostam de vir de carro para a 
igreja. Se não houver lugar para estacionar o carro, também não há lugar para eles. Não 
importa qual grande seja o prédio, você não irá enchê-lo se não tiver estacionamento. 

Tenha escola dominical ou culto infantil para as crianças durante o culto. Os 
sem-igreja não querem ser perturbados com barulho de crianças durante o culto, mesmo 
sendo os filhos deles (...) 

Coloque um mapa da igreja em todos os anúncios. (p. 225-226) 
 
FAÇA OS VISITANTES SE SENTIREM À VONTADE 
 
(...) 
Reserve o melhor lugar do estacionamento para os visitantes.  
Posicione recepcionistas na entrada do templo. Acreditamos que dar boas-vindas 

aos visitantes é tão importante que temos quatro tipos de recepcionistas. O primeiro grupo 
trabalha no estacionamento; o segundo, na entrada do templo; o terceiro, nas mesas de 
informações; e o quarto, dentro do templo (...) Em qualquer organização, os funcionários 
mais importantes são os que estão em contato direto com os consumidores (...) 

Coloque mesas de informações na entrada do templo (...) 
Coloque placas indicativas em toda parte.  
Use som ambiente enquanto as pessoas então entrando no templo. A maioria dos 

prédios públicos tem música de fundo. Você pode ouvir isso em supermercados, lojas, 
consultórios médicos e elevadores. Por quê? Simplesmente porque a música relaxa as 
pessoas. O silêncio amedronta os visitantes (...) Quando os visitantes entram em um 
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ambiente em que todos conversam normalmente e uma música alegre está tocando, eles 
se sentem menos amedrontados. Eles notam que todos estão desfrutando a companhia uns 
dos outros e que estão felizes por estarem ali. Percebem que existe vida na igreja. 

Permita que os visitantes permaneçam no anonimato (...) Uma das razões pelas 
quais as igrejas maiores atraem visitantes é porque eles gostam de se esconder na 
multidão. (p. 228-231) 

 
ILUMINE O AMBIENTE 
 
O ambiente físico exerce influência no culto. A configuração física do prédio 

determinará a forma de seu culto (...) Assim como o formato do ambiente pode mudar seu 
humor, ocorre o mesmo com a iluminação e a temperatura. Esteja ciente desses fatores e 
use-os em seu benefício (...) Olhe para seu prédio com os olhos de um visitante e tente 
determinar que mensagem esse edifício comunica. O que ele diz? Uma entrada com 
portas grande de madeira escura expressa uma mensagem diferente do que uma entrada 
com portas de vidro? É claro que sim! (...) Estes são os fatores que você deve considerar 
com mais cuidado: iluminação, som, assentos, espaço, temperatura, plantas, berçário, e 
banheiros. (p. 235-236) 

 
CRIE UM AMBIENTE ACOLHEDOR 
 
Ambiente é aquela sensação difícil de definir, mas inconfundível, que temos ao 

entrar numa igreja. Ela é geralmente chamada de “espírito”, “clima” ou “atmosfera” do 
culto. Não importa como você o chame, o ambiente influencia definitivamente o que 
acontece no culto (...) Se você não determinar o tipo de ambiente que quer criar em um 
culto, está lançando mão da sorte. Em nossa igreja, usamos cinco palavras para descrever 
o ambiente que buscamos criar a cada semana. 

Expectativa. (...) Existe um entusiasmo persuasivo no começo de cada culto que 
diz: ‘Algo de bom está para acontecer!’ (...) Expectativa é somente outra palavra para ‘fé’ 
(...) 

Celebração. (...) Cultivamos um ambiente de satisfação e alegria. Muitos cultos 
mais parecem uma cerimônia fúnebre que um festival (...) 

Afirmação. (...) Já existe muita notícia ruim em nosso mundo. O povo precisa de 
um lugar onde possa ouvir as boas-novas (...) 

Integração. Trabalhamos duro para criar uma atmosfera familiar em nossos 
cultos, a despeito do tamanho da igreja. A forma como saudamos uns aos outros no 
começo e no final de cada reunião, a maneira pela qual as pessoas no púlpito interagem 
umas com as outras e o modo com que os pastores se dirigem à multidão proclamam a 
todos: ‘Somos uma família. Estamos neste barco juntos. Aqui é o seu lugar’ (...) 

Restauração. A vida é dura. A cada domingo, vejo a face de milhares de pessoas 
que foram maltratadas pelo mundo durante a semana (...) Meu trabalho é reconectá-las à 
carga espiritual e restaurá-las com o poder de Cristo (...) 

Liberdade. (...) As pessoas se sentem mais ansiosas num ambiente formal que 
num ambiente informal. Esse é um princípio que quem está interessado em transformar 
vidas não pode ignorar (...) Quando alguém se sente incomodado, ele aumenta as defesas 
emocionais. Como nosso desejo é comunicar com os sem-igreja, nossa primeira missão é 
reduzir a ansiedade deles, para que baixem as defesas. Uma vez descontraídos, eles 
deixam de pensar em si mesmos e passam a focalizar-se na mensagem.” (p. 240-243). 

Todos os pontos de vistas eclesiológicos defendidos por Rick Waren são adotados por 

Carlito Paes72, um dos doutrinadores das megaigrejas, como na narrativa de sua percepção de 

como foram conduzidas as recentes transformações no espaço religioso da PIBSJC, igreja em 
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que é líder espiritual e na qual inclui, em suas orientações eclesiásticas, além das indicações 

de Rick Waren, também as de Bill Hybels, como tem sido apresentado neste tópico da tese. 

IGREJAS EMPREENDEDORAS 
 

(...) Em abril de 2002, por ocasião da Páscoa, nossa igreja dedicou seu antigo 
templo, totalmente reformado, ao Senhor. A reforma tinha consumido muitos recursos 
para a realidade da época. Ao dedicar a Deus o lugar de evangelismo, discipulado, 
adoração, serviço e adoração, fiz a seguinte oração durante o culto: “Senhor, este lugar é 
teu, e desejamos dedicá-lo novamente a ti. Mas, se o Senhor tem um lugar maior e melhor 
para o teu povo, revela-nos, pois nós o desejamos”. 

Um mês depois, Deus nos deu a conhecer outro local para nossas reuniões, um 
local amplo, com quase 8 mil metros quadrados de área e um novo espaço de adoração 
para quase 2 mil pessoas. O templo reformado comportava 800 pessoas sentadas. Em 
obediência ao Senhor, a igreja aceitou o desafio de Deus, e saímos de um local próprio no 
centro da cidade para um imóvel velho, deteriorado e alugado. 

(...) Foram três meses intensos de reformas numa oficina velha de uma 
concessionária Volkswagen de nossa cidade. Investimos milhares de reais totalmente pela 
fé. Nunca um mês de aluguel deixou de ser pago. Toda a reforma e adaptação foi 
assumida pela igreja com muita fé, visão e coragem (...) A própria mudança foi uma 
epopéia de fé. 

(...) Pouco mais de um ano depois, nosso espaço já era pequeno para comportar o 
grande crescimento da igreja. O número de membros cresceu quase 50% em apenas um 
ano. As entradas financeiras aumentaram em mais de 100%. Nunca, em toda a história da 
igreja, tivemos tantas pessoas comprometidas nos diversos ministérios. 

Em outubro de 2002, no ano seguinte da mudança, começamos a orar e a buscar 
um local para nossa sede própria, pois precisávamos de um lugar mais amplo que 
comportasse melhor nossos ministérios e nossas celebrações. 

Enquanto a igreja orava, começamos a procurar uma área grande para construir o 
futuro grande campus, e encontramos o novo lugar. Era grande e promissor, mas 
desafiador. 

(...) uma propriedade de 348 mil metros de área total, sendo 200 mil de platô, 
uma área nova e pioneira sem acesso asfaltado, a cinco quilômetros da nossa atual sede, 
um lugar muito promissor no epicentro urbano de nossa cidade. 

(...) A nova área dispõe de lugar para construir, ao longo dos anos e, por um plano 
piloto, um complexo esportivo, o templo, estacionamentos, edifícios ministeriais, áreas de 
lazer para todas as faixas etárias, escola, programas sociais, espaço para todas as idades. 

Nessa fala de Carlito Paes, o templo de 2002 a que ele se refere corresponde à segunda 

sede da PIBSJC, conforme a Figura 3 do ANEXO 2, que se situa em uma área nobre do 

centro de São José dos Campos. O imóvel velho e deteriorado que se tornou a terceira sede 

localiza-se junto à Rodovia Presidente Dutra, em uma área também nobre e central do 

município, conforme indica a Figura 4, do ANEXO 2, em que há também indicada a 

localização da futura sede da PIBSJC, também em uma área nobre da cidade, junto à mesma 

rodovia. 
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Todas essas estratégias de mudanças de sede, conscientemente ou não, implicaram 

uma lógica imobiliária que demonstra a realização de um projeto de inserção socioespacial da 

PIBSJC na cidade, e, particularmente, no tocante à nova sede, processos de especulação e 

valorização imobiliária se fizeram presentes, dado o porte do investimento dessa igreja em um 

dado setor estratégico do tecido urbano de São José dos Campos, valorizando não apenas esse 

investimento imobiliário, mas de outras corporações presentes nas imediações dessa igreja, 

além de “justificar” a priorização de determinados investimentos públicos nas infraestruturas 

urbanas dos bairros próximos, implicando em valorização imobiliária nesses setores da 

cidade, como decorrência desses investimentos. 

No que diz respeito à estrutura que a PIBSJC vem construindo nessa futura sede, 

segue as indicações de Rick Waren, adaptadas a um processo de planejamento estratégico 

empresarial dessa organização religiosa, aliadas a ações de marketing religioso, e que acabam 

por se tornarem os temas centrais dessa concepção eclesiástica de uma megaigreja. 

Os investimentos imobiliários da PIBSJC no “epicentro urbano” de São José dos 

Campos fazem com que esse espaço religioso promova o processo de urbanização do 

município, referendando sua atual lógica de produção social do espaço, em que se dá uma 

alienação daqueles que o produzem, no caso os fiéis dessa megaigreja, em favor de um espaço 

instrumental às ações de um poder religioso e socioespacial que reafirma a alienação presente 

no processo de urbanização tomado como um dos fundamentos para a acumulação de capital, 

juntamente aos processos de organização da produção e da força de trabalho, também 

referendados na doutrina da PIBSJC, seja do ponto de vista de quem obedece ou de quem 

comanda, em que os conflitos seriam transformados na idealização do ‘amor de uns aos 

outros’ e na aceitação da posição social que se ocupa, sem que haja questionamentos de 

ambas as partes dessa hierarquia. 

Percebe-se nas articulações entre mudanças de concepção doutrinária religiosa, gestão 

empresarial da fé, propaganda e marketing religioso, e uma forma específica de construção 

arquitetônica e urbanística de determinadas organizações religiosas, que a produção social de 

seu espaço religioso tende a inibir os processos participativos no governo desse tipo de 

organização, reproduzindo padrões estabelecidos na produção social do espaço urbano, em 

que não ocorre o favorecimento para a formação e o exercício de práticas de cidadania ativa. 
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4.5. Apontamentos para uma filosofia do espaço religioso 

 
 
 

“Depois, o problema crucial é: como passar de 
uma situação crítica a uma visão crítica – e, em seguida, 

alcançar uma tomada de consciência. Para isso, é 
fundamental viver a própria existência como algo de 

unitário e verdadeiro, mas também como um paradoxo: 
obedecer para subsistir e resistir para poder pensar o futuro. 

Então a existência é produtora de sua própria pedagogia.” 
 

MILTON SANTOS73 
 
 

“O mundo é profundo, e mais profundo do que 
jamais se pensou um dia (...) ‘Que significam estas casas? 

Em verdade, nenhuma alma grande as edificou como 
símbolo de si mesma’” 

 
NIETZSCHE74 

 

NIETZSCHE traria uma contribuição importante a uma ‘filosofia do espaço religioso’ 

quando concebeu que faltaria às cidades uma ‘arquitetura dos homens de conhecimento’, 

composta de ‘lugares para reflexão’ que expressassem em construções e passeios o que há de 

sublime no meditar e no pôr-se de lado. 

Na avaliação desse filósofo, isso havia sido um monopólio da Igreja, apesar de que 

tudo que essa organização construíra falaria de uma linguagem arquitetônica e urbanística 

patética e contrita, para que se pudesse ‘pensar os próprios pensamentos’ nesses ‘lugares da 

fé’. 

Para NIETZSCHE, faltaria a esses ‘espaços religiosos’ uma possibilidade de ver a nós 

mesmos traduzidos em pedra e planta, que permitisse passear em nós mesmos. 

O ‘espaço’ é uma categoria filosófica, tal como o ‘tempo’, de modo que seus 

significados e processos de construção social envolvem diversas dimensões da vida humana, e 

possuem implicações importantes para o que se chama de ‘realidade’, e uma das formas que 

essa categoria do pensamento assume, nas sociedades marcadas pela presença do fenômeno 

da religião, é, justamente, o de ‘espaço religioso’. 

O ‘espaço religioso’ no Brasil contemporâneo é parte da arquitetura e urbanismo das 

cidades brasileiras e, considerando-se os novos significados que a religião vem assumindo 
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junto aos ‘espaços públicos’, uma reflexão que aponte para alguns dos nexos, ambiguidades e 

contradições entre religião, espaço e cidadania serviria de apontamento para uma ‘filosofia do 

espaço religioso’, sobretudo ao permitir uma avaliação das relações entre uma ‘arquitetura da 

fé’, sua presença e papel no processo de urbanização moderno, seus desdobramentos no 

governo da cidade, nas estruturas de gestão das organizações religiosas e nos tipos humanos 

que advêm desses modelos socioespaciais múltiplos e complexos, como se procurou 

evidenciar ao longo desta tese. 

O ‘espaço religioso’ seria, portanto, uma categoria conceitual que estabeleceria parte 

de uma realidade de vida e de mundo. E, na medida em que se empreende uma filosofia desse 

espaço, percebe-se que, se, por um lado, tais ‘espaços religiosos’ permitiriam uma 

‘congregação de pessoas’ em um espaço urbano marcado por processos de segregação 

socioespacial, por outro, esses mesmos ‘espaços da fé’ promoveriam uma alienação em 

relação ao governo da cidade e da religião, sobretudo em se tratando de expressões religiosas 

fundamentalistas e autoritárias. 

Os ‘espaços religiosos’ teriam, nesse sentido, um papel considerável na consolidação 

de um determinado projeto de cidade, em que um ‘pensamento único’ de seus planejadores e 

gestores atrelaria a edificação urbana à afirmação do poder de Estado e das relações de 

mercado. 

Vê-se, portanto, que os ‘espaços religiosos’, sob uma determinada perspectiva 

filosófica, representariam uma ‘materialidade simbólica’ de certa racionalidade da crença 

religiosa contemporânea que se coaduna com os significados de um espaço urbano produtor 

de exclusões, isso com a particularidade de trazer implicações para uma noção de 

transcendência, de liberdade e do mal, contribuindo para a estruturação de um determinado 

tipo humano e de realidade nas sociedades contemporâneas. 

Desde que há nexos, contradições e ambiguidades entre as variáveis desta pesquisa, 

poderia haver outras formas de relacionamento entre essas dimensões da vida humana que 

pudessem favorecer não a alienação e o controle, mas o esclarecimento e a liberdade. 

Religião, espaço e cidadania se relacionam a partir de um processo que permite que 

haja certa ‘congregação’ (religião) entre pessoas em face de um espaço (urbano) fragmentado 

e segregado, mas que, no entanto, como se verificou, não permite uma participação dessa grei 
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no governo desse espaço religioso que é criado no interior de uma urbanidade, que, por sua 

vez, também não permite a existência de processos legítimos de participação em sua gestão e 

no planejamento da cidade, e, por conseguinte, limita as expressões de cidadania. 

No entanto, na perspectiva de um horizonte utópico, as relações verificadas entre as 

variáveis de pesquisa poderiam dar-se em outro sentido, como se apontou, mas, para isso, o 

ser humano deveria aprender a lidar com os ídolos que tem construído, e que, por 

conseguinte, também o têm construído. 

Isso no sentido de superar suas crenças75, e, portanto, superar a si mesmo, ao menos 

em sua atual forma de existir e de se construir coletivamente, seja através de suas crenças 

(religião), do mundo material e simbólico que edifica (espaço) e de sua participação ativa 

(cidadania) na construção daquilo a que chama mundo. 

Dentre as condições para a existência da religião, segundo NIETZSCHE, estaria na 

existência de pessoas sábias, mas, paradoxalmente, também de pessoas tolas76. 

Daí o desafio para a religião, conforme esse filósofo, em permitir a ignorância, sem 

que a transforme em condição para a dominação, no que, então, as práticas religiosas 

poderiam se abrir para novas possibilidades de existência entre os seres humanos, a partir de 

uma nova humanidade. 

                                                           
1 VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância – por ocasião da morte de Jean Calas (1763). Porto Alegre: 
L&PM, 2010, p. 30. 

2 Como aponta David HARVEY: “Vem ocorrendo uma mudança abissal nas práticas culturais, bem como 
político-econômicas, desde mais ou menos 1972. Essa mudança abissal está vinculada à emergência de novas 
maneiras dominantes pelas quais experimentamos o tempo e o espaço (...) há algum tipo de relação necessária 
entre a ascensão de formas culturais pós-modernas, a emergência de modos mais flexíveis de acumulação do 
capital e um novo ciclo de ‘compressão do tempo-espaço’ na organização do capitalismo. Mas essas mudanças, 
quando confrontadas com as regras básicas da acumulação capitalista, mostram-se mais como transformações da 
aparência superficial do que sinais do surgimento de alguma sociedade pós-capitalista ou mesmo pós-industrial 
inteiramente nova.” (HARVEY, David. Condição pós-moderna – uma pesquisa sobre as origens da 
mudança cultural. 9ª ed. São Paulo: Edições Loyola, p. 7) 

3 “Os homens e mulheres pós-modernos realmente precisam do alquimista que possa, ou sustente que possa, 
transformar a incerteza de base em preciosa autossegurança, e a autoridade da aprovação (em nome de um 
conhecimento superior ou do acesso à sabedoria fechado aos outros) é a pedra filosofal que os alquimistas se 
gabam de possuir. A pós-modernidade é a era dos especialistas em ‘identificar problemas’, dos restauradores da 
personalidade, dos guias de casamento, dos autores dos livros de ‘auto-afirmação’: é a era do ‘surto de 
aconselhamento’. Os homens e mulheres pós-modernos, quer por preferência, quer por necessidade, são 
selecionadores. E a arte de selecionar é principalmente em torno de evitar um perigo: o de perder uma 
oportunidade – por não vê-la bastante, ou por ser um agente de demasiada inexperiência para capturá-la. Para 
evitar esse perigo,  os homens e mulheres pós-modernos precisam de aconselhamento. A incerteza de estilo pós-
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moderno não gera a procura de religião: ela concebe, em vez disso, a procura sempre crescente de especialistas 
na identidade. Homens e mulheres assombrados pela incerteza de estilo pós-moderno não carecem de pregadores 
para lhes dizer da fraqueza do homem e da insuficiência dos recursos humanos. Eles precisam de reafirmação de 
que podem fazê-lo – e de um resumo a respeito de como fazê-lo.” (BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-
modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 221-222. BAUMAN aponta que esse surto de 
aconselhamento visaria a uma adequação das pessoas aos padrões de prazer propostos na sociedade de consumo, 
no entanto, sem verdadeiramente garantir sua plena satisfação, mas permanentemente preparando aos que se 
submetem ao ‘aconselhamento’ para estar preparados para uma tal plenitude. No entanto, as atuais sociedades, 
marcadas pela forte presença do mercado regulando a vida e as relações entre as pessoas, por suas próprias 
características, são promotoras de exclusão estrutural. Essa seria uma das fontes de outra versão da religião pós-
moderna, que tem como característica marcante seu cunho fundamentalista, que arregimenta os excluídos e dá-
lhes uma “fórmula precisa de vida e conduta”, que lhes promete livrá-los da agonia da escolha a que são 
submetidos pelas regras do mercado, dando-lhes certeza de livrar-se dos riscos inerentes a toda escolha. “Com a 
agonia de solidão e abandono induzida pelo mercado como sua única alternativa, o fundamentalismo, religioso 
ou de outra maneira, pode contar com uma clientela sempre crescente. Seja qual for a qualidade das respostas 
que ele fornece, as perguntas a que responde são genuínas. O problema não é como desprezar a gravidade das 
perguntas, mas como encontrar respostas livres dos genes totalitários.” (BAUMAN, Idem, p. 230) 

4 “Para Nietzsche, a pluralidade é que se destaca na própria aparência. Assim, em vez de forçar uma antinomia 
entre ‘falsidade’ e ‘verdade’, o filósofo apenas distingue graus de aparência, matizes dentro desta. Não é 
necessário nenhum tipo de modelo para verificar se as cópias estão melhores ou piores. Não há melhor ou pior 
em se tratando somente de aparência, o que há é uma multiplicidade de graus, de variações que podem chegar ao 
infinito, como infinitas podem ser as interpretações das forças, como inúmeras podem ser suas combinações. 
Para uma Filosofia do caos, o que importa é que a vida prescinde de verdade e se, de algum modo, acessa-se a 
‘verdade’, é porque ela é aquele erro necessário à sobrevivência humana, como já visto.” (SOUZA, Mauro de 
Araújo. Nietzsche Asceta. Ijuí: Ed. Unijuí, 2009-b, p. 266) 

5 NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos Ídolos [ou como filosofar com o martelo]. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2000, p. 8. 

6 FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Porto Alegre: L&PM, 2010. 

7 Nesse sentido, é uma interpretação da filosofia de Nietzsche, realizada por SOUZA (2009-b, p. 182-183): 
“Cabe destacar o valor da instituição Igreja, reconhecido pelo próprio Nietzsche, mas também sua perversidade: 
de um lado, cria um sentido para o homem que sofre sem sentido e, por outro, abusa disso e cria feridas e mais 
feridas para manter o rebanho sempre atrelado ao sacerdote ascético, isto é, ao comando da Igreja. Aqui se insere 
a hierarquia e um jogo de forças entre rebanho e sacerdote ascético, um jogo de forças não percebido pelo 
rebanho, mas para o qual o sacerdote ascético foi muito bem formado pela instituição que, agora, ajuda a 
manter.” 

8 Nesse sentido da organização do processo comunicativo, é interessante considerar as pesquisas desenvolvidas 
por CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado – Pesquisas de Antropologia Política. 5ª ed. São Paulo: 
Francisco Alves, 1990; Arqueologia da violência – Pesquisas de Antropologia Política. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2004. 

9 “Fenômeno e coisa em si – (...) o que agora chamamos de mundo é o resultado de muitos erros e fantasias que 
surgiram gradualmente na evolução total dos seres orgânicos e cresceram entremeados, e que agora herdamos 
como tesouro: pois o valor de nossa humanidade nele reside.” (NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado 
humano – Um livro para espíritos livres. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 26) 

10 HARVEY, David. Espaços de esperança. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2006, p. 210-211. 

11 “Podemos, todos nós, nos esforçar para ser arquitetos de nosso próprio destino mediante a concretização de 
nossa vontade de criar. Mas nenhum arquiteto está livre das contingências e restrições das condições existentes, 
e nenhum pode alimentar a esperança, exceto naquele reino da pura fantasia que não tem peso algum, de 
controlar a tal ponto a teia da vida que se liberte dos ‘resultados contingentes e imprevistos’ advindos de suas 
ações.” (HARVEY, idem, p. 304) 
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12 SENNETT, Richard. Carne e pedra – O corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: Record, 
2001. 

13 Nos Estados Unidos da América, Rick Waren seria a “grande estrela em ascenção entre os evangélicos (...) 
nascido em 1954, fundador e principal líder da Saddleback Church, na Califórnia, hoje a quarta maior em 
número de fiéis nos Estados Unidos. Waren reuniu Barack Obama e John McCain para o primeiro debate 
presidencial da campanha de 2008, em 16 de agosto, numa extraordinária demonstração de força política. Ele 
próprio foi o mediador do debate, que durou duas horas e foi transmitido em rede nacional de TV. Apenas temas 
sobre questões morais e religiosas foram abordados. Não há dúvidas sobre o conservadorismo de Waren, mas 
seu estilo é decididamente mais aberto se comparado com o de Pat Robertson ou outros líderes da direita cristã. 
Ele não é um ideólogo como eles, preocupa-se com problemas sociais, como disseminação da Aids, 
analfabetismo funcional, pobreza, e é muito mais aberto às diferenças culturais. Recentemente, por exemplo, 
Waren foi à Síria e voltou de lá com palavras elogiosas ao regime de Bashar Assad, que ainda é visto pelo 
establishment republicano como inimigo. Além de Waren, outros jovens líderes evangélicos, como T. D. Jakes, 
Jim Wallis e Tony Campolo também estão mudando de maneira ostensiva o discurso de suas igrejas. Eles 
enfatizam assuntos como o combate ao genocídio em Darfur, o apoio ao alívio da dívida de países pobres, o 
fortalecimento de programas sociais do Estado americano, assuntos em que suas opiniões coincidem com as dos 
setores mais liberais da sociedade americana.” (SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Barack Obama e a pós-
religiosidade americana. Em: SILVA, Carlos Eduardo Lins da (org.). Uma nação com alma de igreja: 
religiosidade e políticas públicas nos Estados Unidos. São Paulo: Paz e Terra, 2009, p. 58-59) 

É importante considerar que, nos “Estados Unidos, referências à Providência como fonte inspiradora do 
envolvimento em conflitos internacionais são parte constitutiva de um discurso missionário que acompanha a 
trajetória nacional desde o século XIX, identificando os interesses nacionais com a marcha inexorável de um 
modo de vida superior que, pelo bem da civilização, urge expandir. Essa continuidade histórica (...) não é linear, 
mas está matizada pelas especificidades de cada governo. No período pós-Guerra Fria, especialmente durante as 
administrações de Clinton e Bush, as diferenças de discurso em torno das questões de fé não obscurecem as 
coincidências na identificação da religião como tema emergente da agenda internacional. O resultado é a 
formulação de políticas de Estado que incorporam a liberdade de culto a uma estratégia de universalização do 
modo de vida ocidental, que busca disseminar, conforme as palavras de Madeleine Albright, ‘princípios básicos 
de democracia, mercados abertos, lei e compromisso com a paz’.” (AYERBE, Luiz Fernando. Religiosidade, 
interesse nacional e política externa dos Estados Unidos no século XXI. Em: SILVA, Carlos Eduardo Lins da 
(org.). Uma nação com alma de igreja: religiosidade e políticas públicas nos Estados Unidos. São Paulo: Paz 
e Terra, 2009, p. 283-284) 

14 WAREN, Rick. Uma igreja com propósito. São Paulo: Editora Vida, 2008. 

15 PAES, Carlito M. Prefácio comemorativo dos 10 anos da edição brasileira. Em: WAREN, Rick. Uma igreja 
com propósito. São Paulo: Editora Vida, 2008. 

16 “Em toda e qualquer instituição criada pelo homem, se a hierarquia for imprescindível, haverá sempre mando 
e obediência, haverá ascese, disciplinamento de espírito. Do contrário, a instituição não se sustentará, dado que, 
por mais liberal que seja, haverá sempre um mínimo de ascese entendida como ‘educar-se para’ ou ser ‘educado 
para’.” (SOUZA, 2009-b, p. 194) 

17 Essas imbricações entre a linguagem e a criação de uma dada realidade estão presentes em Nietzsche. “Nossa 
habitual observação imprecisa toma um grupo de fenômenos como um só e o denomina um fato: entre ele e um 
outro fato ela excogita um espaço vazio, isola cada fato. Na realidade, porém, todo o nosso agir e conhecer não é 
a consequência de fatos e intervalos, mas um fluxo constante (...) A palavra e o conceito são a razão mais visível 
pela qual cremos nesse isolamento de grupos de ações: com eles não apenas designamos as coisas, mas 
acreditamos originalmente apreender-lhes a essência através deles. Mediante palavras e conceitos somos ainda 
hoje constantemente induzidos a pensar as coisas como mais simples do que são, separadas umas das outras, 
indivisíveis, cada qual sendo em si e para si. Há uma mitologia filosófica escondida na linguagem que volta a 
irromper a todo instante, por mais cautelosos que sejamos normalmente.” (NIETZCHE, Friedrich. Humano, 
demasiado humano II. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 169-170) 
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18 Ver, por exemplo, as seguintes pesquisas que trabalham nas interfaces da psicologia social, da psicanálise, dos 
estudos organizacionais e da antropologia social: SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias; GOMIDE JÚNIOR, 
Sinésio; OLIVEIRA, Áurea de Fátima. Cidadania, justiça e cultura nas organizações – Estudos 
Psicossociais. São Paulo: Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 2001. CAVEDON, Neusa Rolita. 
Antropologia para administradores. 2ª ed. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), 2008. DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho – Estudo de psicopatologia do trabalho. 
5ª ed. Ampliada. São Paulo: Cortez – Oboré, 1992. MOTTA, Fernando Cláudio Prestes; FREITAS, Maria Ester 
de. Vida psíquica e organização. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2000. MOTTA, 
Fernando Cláudio Prestes. Organização & Poder – Empresa, Estado e Escola. São Paulo: Atlas, 1986. 
RAMOS, Conrado. A dominação do corpo no mundo administrado. São Paulo: Escuta, 2004. 

19 SENNETT, Richard. A corrosão do caráter – consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. 
Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 170-176. 

20 ESPÍRITO SANTO, Eliseu Roque do. A Práxis Pastoral Batista à luz de uma pedagogia libertadora. Em: 
Protestantismo em Revista. Revista Eletrônica do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Protestantismo da Escola 
Superior de Teologia - São Leopoldo (RS). São Leopoldo: Volume 17 (Ano 07, n. 3 – Tema da Edição: Práticas 
Religiosas), setembro-dezembro de 2008. 

21 HYBELS, Bill. Axiomas – Máximas da liderança corajosa. São Paulo: Editora Vida, 2009. Ver em 
particular o capítulo 5, ‘Visão: pinte o quadro com paixão’.  

22 WAREN, idem. Ver em particular a parte 2, ‘Tornando-se uma igreja dirigida por propósitos’. 

23 PAES, Carlito M. Igrejas que prevalecem. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Vida, 2009. 

24 “Uma onda neoliberal, cuja marca principal é seu pragmatismo, também tem trazido para o campo eclesiástico 
uma nova terminologia. Palavras com conotações mercadológicas hoje fazem parte do vocabulário comum das 
igrejas, tais como: gerenciamento, produtividade, concorrentes, planos de ação, estratégias, entre outras (...). 
Quais desafios se apresentam à práxis pastoral batista à luz dessa onda neoliberal? Parece-nos que o grande 
desafio é primeiramente a reflexão crítica.” (ESPÍRITO SANTO, idem) 

25 CHAUÍ, Marilena. Fundamentalismo religioso: a questão do poder teológico-político. Em: NOVAES, Adauto 
(org.). Civilização e barbárie. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 157. 

26 “Ao propagar seus conteúdos, as organizações religiosas elaboram seus discursos da maneira que melhor 
convém para a demonstração de produtos relevantes, cuidadosamente embalados e, por meio do espetáculo 
midiático, transmitem uma ideologia vinculada, em sua essência, aos interesses econômicos das próprias 
instituições. A cultura religiosa exposta na mídia, dessa forma, tem o papel de fornecer produtos religiosos 
capazes de preencher os ‘vazios’, dando um sentido à vida dos que a ela recorrem. Assim, as buscas por soluções 
são ancoradas, parodoxalmente, na própria incerteza em que o homem pós-moderno se encontra: sem referência 
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CONCLUSÃO 
 

As religiões, de um modo geral, conformam as pessoas segundo uma determinada 

metafísica, que é produzida nesses sistemas de pensamento como uma verdade absoluta que 

dirige diversas facetas da vida cotidiana do fiel, com implicações para o estabelecimento e 

exercício de determinadas formas de poder, não apenas religioso, mas também econômico e 

político. 

Acerca desse poder, em suas diversas dimensões na vida social, há uma tendência de 

que venha a fundamentar processos de hierarquização entre as pessoas, favorecendo a 

alienação e o controle de uma massa em benefício de grupos hegemônicos, seja na religião, na 

economia e na política, restringindo, por conseguinte, uma construção e um agir de uma 

cidadania que implique a participação ativa na edificação dessas realidades. 

Haveria, portanto, nas religiões em geral, um cerceamento da livre capacidade de 

elaboração simbólica, que também se faria presente em todas as outras formas de constituição 

de poderes, desde que há implicada a construção de uma ‘verdade de mundo’, no contexto da 

qual a vida ‘deve’ transcorrer. 

Nesse contexto, a religião, ao se tornar espaço religioso, passaria a constituir uma 

linguagem específica e a contribuir para a construção de uma dada realidade na qual o ser 

humano estrutura suas relações entre si, com o mundo à sua volta e com as divindades que 

cultua. Tal espaço constitui-se em uma determinada materialidade que representa relações 

simbólicas estruturantes da vida cotidiana, fundando um poder divino exercido pelos 

sacerdotes, com implicações para a formação e o exercício da cidadania, seja no interior do 

sistema religioso, seja no contexto socioespacial mais amplo do qual o espaço religioso faz 

parte. 

O espaço religioso, ao se tornar um ‘pedaço da cidade’, passaria a possuir as 

características típicas desse ambiente, que, no contexto das sociedades capitalistas e dos 

estados-nações, seria um dos fundamentos para a edificação não apenas de um poder 

religioso, mas igualmente de um poder econômico e político, como já se assinalou 

anteriormente. 
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O espaço religioso contribuiria para a ocorrência dos fenômenos socioespaciais típicos 

às cidades, caracterizados por uma homogeneização do tecido urbano na medida em que este 

é transformado em mercadoria, havendo sua decorrente fragmentação e indução a processos 

de exclusão socioespacial. 

Nesse sentido, o espaço religioso, apesar de aglutinar pessoas em torno a determinados 

ideais da fé, não garantiria a superação dessas características socioespaciais que caracterizam 

a cidade como um todo e o espaço da religião em particular, daí revelando certa contradição e 

ambiguidade quando se pensa no governo desses espaços. 

Relativamente à cidade, é sabido que seu espaço é organizado para fundamentar o 

exercício de determinados poderes econômicos e políticos. E, no tocante aos espaços 

religiosos que se estruturam no contexto das cidades, estes passam a atuar conforme essa 

lógica de controle e domínio imposta pelos grupos hegemônicos à massa, por meio do espaço 

citadino, de modo que o poder religioso exercido pelos sacerdotes também passa a se inserir 

nesse mesmo contexto da cidade e de seus usos políticos e econômicos. 

Desse modo, o espaço religioso seria tão alienante quanto o espaço citadino no qual se 

insere, antes o referendando que o contestando, mais contribuindo para a reprodução de 

determinadas práticas de poder que vindo a fundar novas relações mais libertárias entre as 

pessoas, isso seja no âmbito do espaço religioso, seja no contexto da cidade como um todo. 

O ethos citadino e o ethos religioso se coadunariam em construções éticas similares, 

que justificariam o controle e domínio de grupos hegemônicos sobre uma população 

transformada em massa. Ética e política assumiriam significados dissociados um do outro, 

nesses contextos socioespaciais da religião e da cidade, de modo a referendar um modo de 

exercício do poder em que se justificariam a exclusão da maioria na participação no governo 

de sua existência. 

Tais formas de controle e domínio socioespacial ficariam ainda mais patentes quando 

materializadas, em uma dimensão arquitetônica e urbanística, na forma de construções 

suntuosas e dirigidas para o comando da massa. E, particularmente aos espaços religiosos que 

assumem tais formas de construção, tornam-se evidentes as formas de exercício de um poder 

que se estrutura a partir de relações socioespaciais nas quais o templo passaria a ser um ícone 

do poder divino, mas que, no entanto, é exercido por seus representantes sacerdotais. 
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O espaço religioso apresenta suas contradições e ambiguidades em sua própria 

constituição e governo, pois, apesar de ser estruturado para uma reunião de fiéis, teria como 

projeto a transformação desses grupos religiosos em uma massa, restringindo-lhes, nesse 

contexto, o exercício e a formação de ações de cidadania que possam se confrontar ao poder 

imposto por um grupo sacerdotal, que atuaria não apenas no sentido de garantir sua 

hegemonia no âmbito religioso, mas se coadunaria com outros poderes instituídos na cidade, 

sobretudo de ordem política e econômica. 

Dessa forma, o objeto desta pesquisa, o espaço religioso, deve ser considerado como 

socialmente produzido a partir de um dado modelo de gestão das organizações religiosas, 

tendo-se por referência o município e seu espaço urbano, com os respectivos desdobramentos 

na promoção/obstrução da elaboração e exercício de formas de cidadania relativas ao governo 

da religião, da cidade e de si. 

Para precisar melhor as relações acima anunciadas, tomou-se um objeto de uma 

verificação empírica, que foi a produção social do espaço religioso da Primeira Igreja Batista 

em São José dos Campos (PIBSJC), desde sua fundação, em 1942, até 2010, considerando 

esse espaço religioso como parte da formação do espaço urbano desse município. Nesse 

contexto, apontou-se para algumas das correlações desses espaços com a construção e 

exercício da cidadania em nível local, no mesmo período de tempo considerado. 

Buscou-se compreender como tem se dado o processo de urbanização em São José dos 

Campos e de espacialização da PIBSJC, a partir de uma correlação entre modelos de gestão 

eclesiástica e modelos de gestão urbana no município. Para tal, indagou-se acerca das 

rupturas/continuidades em termos das estratégias de espacialização das atividades desse grupo 

religioso e das formas de gestão urbana no município, e se tais espacializações relativas a 

cada contexto espaço-temporal promoveriam ou impediriam a construção e o exercício da 

cidadania em nível local, tanto no governo dessa cidade, quanto no governo dessa igreja. A 

partir desse objeto de verificação empírica, possibilitou-se uma compreensão das relações que 

se dariam entre o fenômeno religioso, o fenômeno urbano e o exercício da cidadania. 

Haveria situações em que a prática religiosa tenderia a reforçar os padrões de uma 

segregação socioespacial ou a atenuá-los, tendo-se em vista os tipos de cidadão implicados 

em cada caso. Assim, a segregação na cidade possui uma função na instituição do espaço 

religioso, posto que, muitas vezes, este também se apresenta segregado, com desdobramentos 
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para as cidadanias aí envolvidas. A segregação urbana e religiosa seria um elemento 

fundamental do poder secular e religioso, respectivamente, e, por conseguinte, tais 

segregações estariam implicadas no exercício da cidadania.  

Assim, o fenômeno religioso se apresentaria ora promovendo uma integração entre os 

fiéis, ora lançando-lhes em um processo de segregação socioespacial, com implicações para 

as práticas de cidadania. As práticas da religião corresponderiam à criação de um ‘espaço 

coletivo privado’ impotente para fazer frente à crise dos espaços públicos e à fragmentação da 

cidade, reforçando certo cerceamento ao exercício e à construção da cidadania, esta pensada 

como relativa autonomia das pessoas e das coletividades na edificação de si mesmas e do 

governo da cidade e da religião. 

Essas constatações teóricas da pesquisa são verificadas junto ao objeto de verificação 

empírica, a respeito de algumas das estratégias de construção do espaço da cidade de São José 

dos Campos, e, nesta, do espaço religioso da PIBSJC, desde que essa igreja apresentaria certo 

alinhamento com as transformações socioespaciais hegemônicas no município. 

Ao longo de sua história na cidade, a PIBSJC vem construindo uma centralidade em 

suas estratégias de expansão e em seus modelos de gestão eclesiástica, que se dá em 

consonância com os significados econômicos, políticos, científico-tecnológicos, estratégico-

militares, demográficos, urbano-regionais assumidos pelo município de São José dos Campos 

em seu processo histórico. Os modelos hegemônicos de gestão urbana e de gestão eclesiástica 

nos referidos casos apontariam para uma confluência de interesses em relação à ‘gestão de um 

coletivo de fiéis’ com grande ‘potencial formador de opinião política’, denotando um 

determinado tipo de cidadão e de cidadania, no caso da cidade e da igreja, em que processos 

de alienação se associariam à formação de massa. 

Tem-se que toda organização religiosa que priorize uma espacialização no espaço 

urbano deverá apresentar tais características apontadas para este caso de verificação empírica, 

guardadas as devidas especificidades. As massas urbanas, mesmo quando intelectualizadas 

através de determinada teologia, são marcadamente alienadas em relação à gestão das 

‘representações simbólicas do coletivo’ no que diz respeito à religião, à cidade e à cidadania. 



 Conclusão 
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As religiões e as cidades, com seus respectivos espaços, em que se considere a atual 

práxis, continuarão a ser um lócus de controle e de domínio de massa, longe de se 

constituírem como lugares de esperança, de justiça social e de vida. 

As organizações religiosas atuariam no sentido da construção de uma determinada 

lógica socioespacial que pode, ou não, promover um exercício de participação no modelo de 

gestão religiosa no contexto interno de um determinado grupo. Mas, mesmo que uma gestão 

participativa ocorra no contexto das práticas religiosas, esta poderá não garantir um exercício 

da cidadania no contexto da cidade. 

A prática de um poder religioso atuaria entre dois extremos, ora integrando 

grupos/sujeitos no seio da vida coletiva, ora promovendo sua desintegração; e, também, 

promoveria um alinhamento/conformismo ou contestação/resistência ao poder imposto, na 

medida da abertura ou fechamento ao pensamento crítico, com reflexos ao exercício da 

cidadania. 

Assim, os resultados dessa pesquisa problematizam a atuação das organizações 

religiosas a partir do tipo de espaço que estas edificam, tornando evidente que, nas atuais 

condições sociais, culturais, políticas e econômicas em que tem se dado a prática religiosa, 

estas têm feito da religião antes um instrumento de construção de hegemonias, do que uma 

forma pela qual se possam propor novas formas de existência coletiva mais respeitosas à vida 

e à pessoa humana, e que não apenas instrumentalizem uma fé com o propósito da dominação 

e do controle social. 

Como deveriam ser tais religiões que respeitem o ser humano e dignifiquem de fato a 

vida é uma resposta a ser construída a partir de uma pedagogia do cotidiano, que teria nas 

organizações religiosas um elemento a promover a liberdade e a criatividade humana, desde 

que se evitem os (des)caminhos que têm transformado as religiões em sistemas autoritários e 

fundamentalistas de controle e de comando de massa. 

***
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ANEXO 1 

Evolução demográfica no Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista 
 
 
 
 
GRÁFICO 1 – População das regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte, por 
município – 1886 
 
 

 

 
Fonte: Relatório apresentado ao Exm. Sr. Presidente da Província de São Paulo pela Commissão 
Central de Estatistica. São Paulo, Leroy King Bookwalter, Typographia King, 1888. (apud MOREIRA 
NETO, Pedro Ribeiro; MELLO, Leonardo Freire de. Desenvolvimento econômico, população 
e impactos ambientais: mudanças contemporâneas no extremo leste paulista. XVII Encontro 
Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, Caxambu – MG – Brasil, de 20 a 24 de 
setembro de 2010.) 
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GRÁFICO 2 – População das regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte, por 
município – 1920 
 

 

 
 
 
Fonte: Ministério da Agricultura, Indústria e Commércio. Directoria Geral de Estatística – 
Recenseamento Geral do Brazil realizado em 1 de setembro de 1920. Volume IV, 1ª. Parte. Rio de 
Janeiro: Typ. Da Estatística, 1922. (apud MOREIRA NETO; MELLO, idem) 
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GRÁFICO 3 – População das regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte, por 
município – 1970 
 

 

 
 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Censo de 1970 (apud MOREIRA NETO; 
MELLO, idem) 
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GRÁFICO 4 – População das regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte, por 
município – 2000 
 

 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Censo de 2000. (apud MOREIRA 
NETO; MELLO, idem) 
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ANEXO 2 

Sedes da PIBSJC no município 

 

 

 

FIGURA 1 – Localização do município de São José dos Campos (SP) 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC) 
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FIGURA 2 - Localização da PIBSJC na mancha urbana de São José dos Campos 
– SP em 1962 

Fonte: AUTOR – Com base em dados de campo e mapas do trabalho de COSTA, Sandra M. Fonseca 
da. Relatório de Atividades – Projeto: Detecção e Avaliação das Mudanças na Estrutura Intra-
Urbana da Cidade de São José dos Campos, SP, Utilizando Dados e Técnicas de Sensoriamento 
Remoto e Geoprocessamento – Uma Análise Multitemporal. São Paulo: Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo – Auxílio à Pesquisa – Linha Regular, 2008. O processamento de 
imagem foi realizado por: AMORIM, Edvaldo Gonçalves de. 
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FIGURA 3 - Localização da PIBSJC na mancha urbana de São José dos Campos 
– SP em 1985 

Fonte: AUTOR – Com base em dados de campo e mapas do trabalho de COSTA, Sandra M. Fonseca 
da. Relatório de Atividades – Projeto: Detecção e Avaliação das Mudanças na Estrutura Intra-
Urbana da Cidade de São José dos Campos, SP, Utilizando Dados e Técnicas de Sensoriamento 
Remoto e Geoprocessamento – Uma Análise Multitemporal. São Paulo: Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo – Auxílio à Pesquisa – Linha Regular, 2008. O processamento de 
imagem foi realizado por: AMORIM, Edvaldo Gonçalves de. 
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FIGURA 4 – Localização da 3ª sede e da futura sede da PIBSJC na mancha 
urbana de São José dos Campos – SP, em 2005 

Fonte: AUTOR – Com base em dados de campo e mapas do trabalho de COSTA, Sandra M. Fonseca 
da. Relatório de Atividades – Projeto: Detecção e Avaliação das Mudanças na Estrutura Intra-
Urbana da Cidade de São José dos Campos, SP, Utilizando Dados e Técnicas de Sensoriamento 
Remoto e Geoprocessamento – Uma Análise Multitemporal. São Paulo: Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo – Auxílio à Pesquisa – Linha Regular, 2008. O processamento de 
imagem foi realizado por: AMORIM, Edvaldo Gonçalves de.  
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