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RESUMO
Especificidades do processo de modernização brasileira frustram expectativas teóricas de
secularização das sociedades modernas e o desencantamento do mundo. O crescimento
das religiões pentecostais no Brasil se relaciona com o crescimento desigual nas grandes
cidades brasileiras. Os grupos pentecostais agem no espaço urbano, produzindo-o e
reproduzindo-o, no plano material e simbólico, compondo e recompondo territórios
através de laços entre pessoas, relações que são também espaciais, sociais, culturais,
definidora de identidades e relações políticas. Nesta pesquisa, constatou-se que no uso e
ocupação do território do DF, a localização das igrejas pentecostais no Plano Piloto parte
de uma estratégia de inserção sócio-espacial pela via religiosa. Neste caso, marketing
religioso, político e urbano apresentam múltiplas imbricações e orientações ideológicas,
atuando, respectivamente, junto às construções teológicas populares, à comunicação
política com as massas urbanas, e à construção da realidade material, com seus
desdobramentos na composição de subjetividades e identidades, presentes nos novos
movimentos religiosos no país. No uso e ocupação do espaço, no simbolismo religioso e
sua espacialização atua-se uma das linguagens formatadora das relações sociais.
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RESUMO EXPANDIDO
Pensar o espaço das cidades é ir além das formas espaciais da cidade, passando-se a
tomar como fundamentais os processos sociais que dão forma à mesma. As relações entre
os fenômenos religiosos e as experiências urbanas expressam algumas das características
do imaginário e da práxis da sociedade brasileira contemporânea, sendo um elemento
importante nas construções simbólicas da população, e repertório simbólico na
elaboração dos conflitos vividos por seus praticantes.
Existem especificidades do processo de modernização brasileira, que frustram as
expectativas teóricas de secularização das sociedades modernas e o desencantamento do
mundo face ao desenvolvimento tecnológico. A modernização brasileira, com seu
acelerado processo de urbanização, trouxe um reencantamento do mundo, refletido no
crescimento do pentecostalismo no país.
O crescimento do número de adeptos das religiões pentecostais se relaciona com o
crescimento desigual nas grandes cidades brasileiras. Em termos sincrônicos na relação
com a metrópole, os grupos pentecostais formam uma religião tipicamente
metropolitano-urbana; e, em termos diacrônicos, o pentecostalismo porta um resíduo da
tradição do catolicismo popular brasileiro, além de ser reflexo de uma passagem do rural
ao urbano no país.
Como uma religião popular, os pentecostais apresentam uma “solução” teológica ao
contraditório processo de urbanização no país. O pentecostalismo é um paradigma, mas
também um enigma a ser desvendado, que desafia as explicações tradicionais comuns à
sociologia das religiões, no que diz respeito à teoria da secularização.
A metropolização, enquanto nova espacialidade e temporalidade, rompe com formas
tradicionais de representações e controles simbólicos da vida social, na medida em que
vão se compondo as massas urbanas, e estas, em sua relação com a cidade, fomentam
uma nova construção de identidades, relacionada com os novos territórios da metrópole.
Os grupos pentecostais agem no espaço urbano, produzindo-o e reproduzindo-o, no plano
material e simbólico, compondo e recompondo territórios através de laços entre pessoas,
relações que são também espaciais, sociais, culturais, definidora de identidades e relações
políticas.
A metrópole inverte as relações entre espaço e sagrado, na medida em que este se institui
de modo dessacralizado e racional, de forma que o sagrado passa a instituir-se a partir do
espaço urbano, na forma de teogonias. Ocorre o oposto do que tradicionalmente se deu na
formação das cidades brasileiras, em que se fundava o espaço urbano a partir do
religioso. A metrópole inspira o renascimento dos deuses.
Centro político da república brasileira e marco simbólico da nação, o DF abriga a práxis
cotidiana de parcela influente da população brasileira. Brasília é um referencial
internacional, uma forma de metonímia política do país. A capital federal nasceu com as
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contradições típicas das grandes cidades brasileiras, marcadas por processos de
segregação e exclusão sócio-espacial.
Os usos das áreas do entorno da capital federal não se deu de modo planejado, com
processos conjugados à especulação imobiliária, sendo as terras mais caras no plano
piloto e diminuindo seu preço à medida que se distanciam da capital federal, resultando
em áreas urbanas com diferentes infra-estruturas básicas para populações diferenciadas
por níveis de renda, os mais ricos com melhor infra-estrutura (plano piloto) e os mais
pobres com carências de serviços básicos (cidades-satélites).
O quadro geral desse padrão de ocupação urbana excludente são os altos custos de vida
para a população de mais baixa renda, bem como, altos custos de infra-estrutura urbana e
transportes, além de degradação sócio-ambiental. No uso e ocupação do território do DF,
a localização das igrejas no Plano Piloto faz parte de uma estratégia de inserção sócioespacial, ao mesmo tempo em que se constitui em elementos da paisagem da cidade,
influenciando na dinâmica urbana.
A presença religiosa na estrutura urbana é presença também na estrutura do poder, da
cidade e da nacão. Para os grupos pentecostais, de um modo geral, se fazer presentes no
Plano Piloto é uma estratégia de inserção nas estruturas de governo da cidade, sejam estas
políticas, culturais, econômicas, e mesmo religiosas. A inserção pela via religiosa vem
acompanhada de uma construção teológica particular, uma visão de mundo e de
sociedade, que faz da presença dos pentecostais na capital federal um dos elementos
importantes para se compreender algumas das dinâmicas sociais, políticas, econômicas e
culturais presentes na capital federal.
Ainda que se construa uma visão pentecostal dos processos de segregação presentes no
DF, por parte dos fiéis, a atuação destes grupos são no sentido de integrar-se a estas
mesmas estruturas, reproduzindo-as, não havendo ações no sentido de transformá-las em
mais inclusivas, o que conduziria o outras formas de uso e ocupação do espaço.
Este processo de reprodução das desigualdades sócio-espaciais está presente nas
estratégias de localização das igrejas pentecostais junto ao Plano Pilotocom implicações
em duplo sentido: para os grupos pentecostais que passam a acessar canais do governo; e
estes últimos, se utilizam dos grupos religiosos para reprodução de práticas clientelistas.
Neste sentido, marketing religioso, político e urbano apresentam suas múltiplas
imbricações e orientações ideológicas, unindo construções teológicas populares,
comunicação política com as massas urbanas, e a construção da realidade material que as
acomodam, com seus desdobramentos na composição de subjetividades e identidades.
A proximidade espacial junto aos poderes instituídos no DF apresenta-se como uma
estratégia de mão dupla entre povo e classe política, através da religião, que possui
desdobramentos locais, regionais e nacionais, polarizando estruturas hierárquicas nas
estruturas de poder político e religioso.
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Estes fatores fazem das igrejas pentecostais, organizações complexas, nas quais atuam
múltiplos vetores, de ordem política, sócio-cultural, demográfica, espacial, entre outras,
tornando a análise dos fenômenos religiosos um processo amplo e profundo no que diz
respeito à compreensão da vida coletiva.
As vivências religiosas pentecostais estão implicadas em uma ampla trama da construção
social da realidade, nas formas de uso e ocupação do espaço, com a criação de territórios
mediadores das relações entre líderes religiosos com suas comunidades, e com os poderes
instituídos, tornando tais líderes de certo modo, mediadores no plano espiritual e também
terreno, valendo-se do simbolismo religioso e sua espacialização como uma das
linguagens formatadora das relações sociais.
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