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RESUMO 
 
 

A presente dissertação teve o desafio e intenção de elaborar um produto 

decorrente de leituras, diálogos, pesquisas e observações a respeito da relação 

entre religião e ciência Geográfica, na figura dos protestantes Batistas e das 

igrejas em Parnamirim-RN, na compreensão de sua dimensão espacial. Nesse 

sentido, a dissertação em tela investigou e discutiu sobre os protestantes Batistas 

em Parnamirim-RN. Procurando interpretar e descrever esse grupo religioso e sua 

dinâmica espacial, bem como perceber os caminhos de sua história, dinâmica, 

territorialidade, gestão, sistema, código, rede, identidade e sonoridade, elementos 

estes que o grupo utiliza na construção de sua dimensão espacial citadina. Com o 

intuito de atingir esse objetivo maior, procuramos compreender as estratégias 

territoriais, fazendo uma análise de sua dimensão, sistema, uso de códigos e 

elementos simbólicos apropriados pelo grupo religioso em Parnamirim-RN; bem 

como apresentar a suas relações de identidade, percepção e sonoridade, 

acarretando estes novos elementos investigados em uma dimensão espacial dos 

protestantes Batistas com formas materiais e imateriais. Para tanto, neste 

trabalho optou-se por uma pesquisa participante, historiográfica, na qual distintas 

estratégias investigativas foram adotadas na coleta de materiais, discursos, 

imagens, letras musicais analisadas, favorecendo o entendimento da 

problemática. Isso implicou na participação em cultos, eventos com vários 

registros fotográficos, produção de mapas, gráficos, organogramas a respeito dos 

protestantes Batistas na afirmação de sua dimensão espacial. Sendo assim, o 

resultado indica que as práticas dos protestantes Batistas no território apresenta 

ações repletas de diversas estratégias fazendo com que se torne possível 

desvendar as trajetórias e dimensões espaciais dos protestantes Batistas na 

cidade de Parnamirim-RN.  

 

Palavras-chave: Protestante Batista, Cidade de Parnamirim, religião, território, 

dimensão espacial. 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation was the challenge and desire to develop a product arising from 

readings, dialogues, research and observations regarding the relationship 

between religion and geographical science, in the figure of the Baptist Protestant 

and churches in Parnamirim-RN, in understanding their spatial dimension. In this 

sense, the screen in research investigated and discussed Baptists Protestants in 

Parnamirim-RN. Looking interpret and describe this religious group and its spatial 

dynamics and understand the paths of its history, dynamics, territoriality, 

management, system, code, network, identity and sound, elements which the 

group uses to build its spatial dimension city . In order to achieve this greater goal, 

we seek to understand the territorial strategies by making an analysis of its size, 

system, use of codes and symbolic elements appropriated by religious group in 

Parnamirim-RN, as well as present their identity relations, perception and sound, 

bringing these new elements investigated in a spatial dimension of Baptists 

Protestants with tangible and intangible forms. Therefore, this work was chosen by 

a participant research, historiography, in which various investigative strategies 

were adopted in collecting materials, speeches, images, analyzed musical letters, 

favoring the understanding of the problem. This involved participation in cults, 

events with various photographic records, production of maps, graphs, charts 

about the Baptists Protestants in affirmation of their spatial dimension. Thus, the 

result indicates that the practices of Baptists Protestants in the territory presents 

actions filled with various strategies making make it possible to unravel the paths 

and spatial dimensions of Baptists Protestants in the city of Parnamirim-RN. 

 

 

Keywords: Protestant Baptist, City of Parnamirim, religion, territory, spatial 

dimension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudar a religião, na perspectiva da dimensão espacial é instigante. 

Realizar sua interpretação e descrever como ela configura o território através dos 

protestantes Batistas em Parnamirim, Rio Grande do Norte, é estimulante. Nesta 

busca, este grupo sociorreligioso apropria-se do território exercendo ações e 

praticas sociorreligiosas. 

O desenvolvimento dessa dissertação será introjetado a partir do 

embasamento teórico-conceitual construído sobre: Lugar, religião, território, 

paisagem urbana e paisagem sonora a partir dos teóricos, Alexandre (1984), 

Azevedo (1978), Correia (2001), Cassirer (1994), Mendonça (1990), Eliade 

(1962), Gil Filho (2007), Oliveira (1982), Rosendahl (2002) Sack (1986), Schafer 

(1991), Torres (2014), dentre outros, procurando sustentação teórica para o 

estudo em pauta. 

As praticas protestantes Batistas apresentam-se como um forte 

instrumento de dinâmica urbana que ganha dimensão espacial na cidade de 

Parnamirim-RN e reestrutura a dimensão religiosa no território. Manifestado pelo 

seu fluxo dos fieis e estratégias de gestão, que faz em produzir dimensão 

espacial. Os templos como espaços de propagação das doutrinas de fé. 

Essa pratica no território acontece de forma espacial na figura dos templos, 

que funcionam como pontos de reuniões, encontros e ambientes de festividades 

religiosas, caracterizando uma forte atuação do grupo religioso via estratégia de 

pregação utilizando-se de significados construídos códigos, sonoridade e 

múltiplos elementos que concretizam a dimensão espacial. 

Nesse sentido, a dissertação analisa as praticas religiosas dos protestantes 

Batistas na cidade Parnamirim-RN, interpretando esse movimento como as ações 

e práticas e suas várias formas de apropriação do espaço, metamorfomiza o 

território onde se exerce as tais praticas. 

É preciso entender que o espaço geográfico envolve poder e o poder 

significa controle e dominação. Em outras palavras, os protestantes Batistas são 

responsáveis por constantes transformações no espaço geográfico mudanças 

territoriais materiais e imateriais que são em decorrência de uma ação sistemática 

repleta de códigos e significados espaciais, construindo sua dimensão espacial. 

LEFEBVRE, (1992). 
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 Para se discutir sobre símbolos e significados baseou-se na afirmação de 

Corrêa (2003) que com o advento da geografia cultural tornou-se possível se 

discutir com maior legitimidade e sobre um prisma geográfico termos que outrora 

eram considerados altamente estranhos na ciência geográfica e, portanto, eram 

tratados com não adequados. 

Para análise sobre a territorialidade foi necessário utilizar os conceitos de 

Sack (1986), que afirma que a “Territorialidade é a tentativa de um individuo ou 

grupo social de influenciar, controlar pessoas, recursos, fenômenos e relações, 

delimitando e efetivando o controle sobre uma área”. Sack (1986. p.23) para o 

autor, a territorialidade é entendida como fruto das relações econômicas, políticas 

e culturais, por isso se apresenta de diferentes formas, imprimindo 

heterogeneidade espacial, paisagística cultural. Além disso, territorialidade é uma 

expressão geográfica exercício do poder sobre uma determinada área, 

constituindo-se, portanto, território usado por grupos humanos, no caso especifico 

deste estudo os protestantes Batistas em Parnamirim-RN. 

Analisamos o conceito de religião, que segundo Eliade (1962, p.2) “é um 

sistema individual de sentimentos, significados, crenças, e ações habituais que 

apresenta uma grande participação sócio espacial”. 

Já o conceito de identidade é percebido a partir de experiências reais e 

significativas e representa um sentimento de pertencimento. Ela é simbólica, 

abstrata, mas é originaria de vivências e afetos concretos(SILVA, 2010). 

Outro conceito inovador trabalhado na pesquisa é "paisagem sonora" na 

religião. Países de língua latina como tradução do termo "soundscape", um 

neologismo criado pelo músico e compositor canadense Murray Schafer (1991), a 

partir da palavra inglesa landscape. 

A religião atua de forma múltipla e expressiva no espaço geográfico, de 

maneira que as igrejas e dos fieis. As igrejas formam uma rede social religiosa 

consideradas dinamizadoras, modeladoras e controladoras territoriais com 

significados. 

De algum modo, manifestações religiosas no espaço geográfico têm 

estado presentes de forma intensa no cotidiano. Observamos eventos espirituais 

ou mundanos e algumas práticas pessoais como, por exemplo, o culto realizado 

no templo, representa um território que está repleto de símbolos ligados a rituais 

consagrados ao campo religioso dos protestantes Batistas. 
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É de se perceber na religião e suas formas situações espaciais ligadas a 

tradições, muitas vezes familiares, que moldam o território com seus costumes 

religiosos tais como: batismos, cultos, casamentos, velório, velamento, louvores, 

símbolos que formam uma identidade social religiosa pautada em varias situações 

da vida em âmbito familiar no espaço geográfico. 

As relações sociais mais intensas e amplas estão marcadas por elementos 

e instrumentos religiosos que produzem sentimentos de ordem religiosa em vários 

campos do saber. Na ordem visual no espaço geográfico, imagens notadamente 

carregadas de símbolos e significados transformam-se e multiplica-se pelo 

território. O protestante Batista, enquanto grupo religioso utiliza-se desses 

elementos junto das suas igrejas.  

Para o desenvolvimento da investigação do recorte espacial da cidade de 

Parnamirim-RN. Este espaço geográfico teve um florescimento bem distinto em 

relação ao surgimento das outras cidades do Nordeste.  

Enquanto a maioria das cidades da região nordeste no século XIX e XX 

emergiram em função de atividades econômicas, tais como cana-de-açúcar, 

algodão e da pecuária a cidade de Parnamirim-RN nasceu em virtude da 

evolução da aviação comercial e teve a sua primeira fase de progresso motivada 

pela aviação na Segunda Grande Guerra. 

A cidade, localizada na região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte 

(Ver de mapa 1), possui cerca de 229.000.00 habitantes (IBGE, 2013), sendo 

considerada a terceira maior cidade do Estado. 

Em sua dinâmica urbana, a cidade e seus habitantes apresentam um 

cotidiano considerado até como uma cidade dormitório repleta de migrações 

pendulares, onde as igrejas possuem fortes vínculos sociais no território. 

Tornando-se assim espaços dinâmicos com religiosidade e crença em que 

as práticas religiosas se intensificam na cidade de Parnamirim. 
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Mapa 1 - Mapa dos bairros de Parnamirim-RN 

 

 

Fonte: Silva (2016) 



14 
 

 

Sendo assim, esse grupo religioso assume na cidade de Parnamirim-RN 

diferentes posições no cenário urbano. 

As igrejas Batistas situadas na cidade são: Primeira Igreja Batista de 

Parnamirim (templo fundador das demais), Igreja Batista em Parnamirim 

(Segunda igreja em nível de hierarquia), Igreja Batista em Passagem de Areia, 

Igreja Batista em Monte Castelo, Igreja Batista Vida Nova, Igreja Batista Cidade 

Jardim (apesar do nome, está localizada no bairro de Emaús), Igreja Batista 

Jardim Aeroporto, Igreja Batista em Nova Esperança (esta mais recente, de2014) 

todas pertencentes à Convenção Batista do Rio Grande do Norte. 

A dissertação teve como objetivo; (a) Compreender como se configura a 

dimensão espacial dos protestantes Batistas em Parnamirim-RN. Para atingir 

esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos, a serem 

analisados no recorte espacial determinado: b) Compreender como os 

protestantes Batistas criaram seu percurso ao longo do tempo e estão fixados em 

Parnamirim-RN; c) Analisar a ordem das igrejas Batistas e sua influencia na 

construção da sua dimensão espacial; d) Entender quais estratégias os 

protestantes Batistas utilizam para essa consolidação territorial; e) Entender quais 

expressões, códigos, e sonoridade podem ser identificadas ando as praticas 

religiosas, efetivadas aos protestantes Batistas e sua dimensão espacial.  

O estudo justifica-se pela inquietação de querer compreender que as 

estratégias favorecem a construção de uma dimensão espacial dos protestantes 

Batistas, tendo por ênfase às configurações espaciais e diversas expressões que 

fazem argumentar a existência do crescimento das praticas protestantes. 

Acredita-se que na interpretação e descrição de como os protestantes 

Batistas e suas igrejas tem na sua ação prática um forte fluxo migratório, não só 

da estrutura física, na construção de igrejas e congregações, pontos de pregação, 

mas também na forma social. 

Isso ocorre no espaço para exercer e adquirir controle sobre o mesmo, 

bem como se utilizando de elementos simbólicos e sonoros, proporcionando a 

criação de uma identidade como forma de dimensionar-se no espaço geográfico. 

Para tanto, optou-se por uma pesquisa participante em que a investigação, 

proporcionou a coleta de materiais, discussões e mapas a serem analisados. Isto 

implicou a participação em cultos e eventos, com vários registros fotográficos, 
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além da elaboração de uma cartografia sociorreligiosa dos protestantes Batistas. 

As interações detalhadas das mensagens tornaram possível desvendar os 

caminhos e dimensões dos protestantes Batistas inerentes às suas praticas no 

território de ação, formando um processo indicando assim uma dimensão espacial 

repleta de ideias e ações. 

Sendo que nesse processo de analise citado o método da observação de 

forma sistemática, para GOLDENBERG (1997) define o método como a 

observação sistemática dos fenômenos da realidade através de uma sucessão de 

passos, orientados por conhecimentos teóricos, buscando explicar a causa 

desses fenômenos, suas correlações e aspectos não-revelados.   

Essa característica do método científico a investigação organizada, o 

controle das observações e a utilização de conhecimentos teóricos, ajudou a 

analisar a dimensão espacial dos protestantes Batistas em Parnamirm-RN. 

A análise dos dados e discussão das falas dos sujeitos da investigação a 

respeito da dimensão espacial dos protestantes Batistas, as entrevistas foram 

realizadas através dos codinomes, líderes, Fieis. O critério adotado para a seleção 

dos participantes da pesquisa foi o de que os entrevistados fossem líderes e 

membros dos protestantes Batistas que comungam da mesma doutrina. Além 

disso, que os entrevistados fossem moradores da cidade, e exercessem alguma 

função administrativa na igreja. O modelo de entrevista seguiu as orientações de 

Gil (1994, p. 117), de que “a entrevista é uma técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe informa as perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam a investigação.” 

Por meio dos entrevistados foram coletados dados mostrando como funciona 

a dimensão espacial dos protestantes Batistas. Os dados coletados em cada 

conversa foram submetidos ao seguinte procedimento: o primeiro momento foi de 

ouvir os entrevistados, seguindo com a transcrição literal do conteúdo aplicado e 

sua relação e analise da problemática já citada. 

O trabalho estrutura-se em três capítulos, que envolvem pressupostos 

conceituais, metodológicos e empíricos, na intenção de buscar resultados em 

relação à pesquisa da religião e seu grupo religioso no espaço geográfico, a partir 

dos protestantes Batista e suas igrejas como elemento territorial de construção de 

uma dimensão espacial. Por fim, o estudo encerra-se com os resultados e 
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considerações finais e as referencias bibliográficas, que ajudarão na busca na 

resposta do problema investigado. 

No primeiro capitulo da dissertação analise-se a relação entre a religião e a 

geografia e como esta relação acontece na construção espacial, através de 

elementos materiais e imateriais, formando um espaço sagrado. 

No decorrer deste segmento, buscamos compreender os caminhos 

trilhados pelos protestantes Batistas como gênese dessa dimensão espacial. E, 

por fim, como a convenção Batista do Rio Grande do Norte gerencia a atuação 

espacial das igrejas. 

No segundo capitulo buscou-se compreender brevemente a formação 

territorial da cidade de Parnamirim-RN e a constituição das primeiras igrejas 

Batistas na cidade. No andamento do capitulo, foi analisado o sistema das igrejas 

tais como: templos sede, congregações e pontos de pregação, elementos físicos 

construtores da territorialidade dos protestantes Batistas na cidade. Ainda 

buscamos entender como funcionam os níveis sociabilidade espaciais e a sua 

influência na formação de uma rede no espaço geográfico. 

No terceiro capítulo analisa-se a dimensão dos protestantes Batistas de 

Parnamirim. Considerando elementos como código, fundamentado em Brum Neto 

(2008); percepção, baseado em Torres (2014); identidade, segundo Hall (1987); e 

paisagem sonora, segundo Schafer (1991). 

As análises registradas nesta dissertação permitiram argumentar que o 

objeto da investigação “A dimensão espacial dos protestantes Batistas” em sua 

complexidade conduz-nos a constatar que as práticas sociorreligiosas dos 

mesmos na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, têm sido fundamentais 

para o crescimento e dinâmica da igreja Batista a nível local. 
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2 - OS PROTESTANTES BATISTAS EM PARNAMIRIM-RN: PERCURSOS E 

MEMÓRIAS 

A ciência geográfica como área do conhecimento dirige o foco para os 

estudos das relações entre a religião e sua influência no espaço geográfico. Essa 

conexão transfere-se do âmbito material para o imaterial à medida que os estudos 

avançam em várias perspectivas e distintas características geográficas, que serão 

elencadas ao longo do trabalho. 

O espaço geográfico em sua totalidade está repleto de histórias, gestões, 

representações, códigos, percepções e símbolos, que atuam sobre organização 

dos protestantes Batistas no espaço geográfico. As igrejas, como elementos 

físicos, colaboram muito para a afirmação dessas representações materiais e 

imateriais na paisagem citadina. 

Os protestantes Batistas, como aspectos da religiosidade apresentam 

comportamentos distintos, saberes (teológicos ou não) entre seus fiéis, na 

configuração da paisagem cultural religiosa, sempre compartilhando estratégias 

territoriais e códigos de comunicação na constituição de sua dimensão. 

A geografia enquanto ciência e sua relação com a religião desenvolveu-se 

a partir de diversas abordagens positivistas, humanistas e deterministas, entre 

várias outras que formam o espaço e o pensamento geográfico. Sendo assim, 

houve no decorrer do tempo uma formação teórico-conceitual ampla. Mesmo 

antes do período chamado "contemporâneo" da Geografia, já havia se 

preocupava com assuntos relacionados à religião em um espaço religioso. A 

demarcação da religião na paisagem é muitas vezes produzida por ações e 

funções de controle material e imaterial que a produzem. 

A religião através dos protestantes Batistas tem exercido uma intensa 

relação de construção cultural com o espaço habitado pelo homem, pois a igreja, 

enquanto estrutura física com diferenças e particularidades culturais funciona 

como um importante agente territorial da religião no processo de mutabilidade da 

paisagem durante seu percurso espaço-temporal. 

Vários territórios influenciados pela ação religiosa têm apresentado, no 

curso dos últimos tempos, uma elevada modificação diante da expansão das 

intervenções religiosa e evangélica na paisagem de Parnamirim-RN. 

A religião pode ser ainda entendida como manifestação cultural, uma teia 

de símbolos, ou como resultado próprio do autoconhecimento, da consciência de 
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Deus e autoconsciência (FEUERBACH, 1989). A religião, por lógica, é um 

sistema de experiências, emoções, crenças e de ações habituais, que dinamiza a 

paisagem cultural do território. 

A religião enquanto sistema tem como objetivo explicar ações da existência 

humana, como algumas inquietações, por exemplo: de onde somos, para onde 

iremos depois que deste mundo? (MENDONÇA, 1990). Quando abordamos o 

papel da religião, podemos associar a sua relação importância na construção da 

paisagem. 

Foi nesse contexto de construção de uma dimensão espacial que os 

protestantes Batistas, com suas igrejas, produziram uma trajetória no Rio Grande 

do Norte e na cidade de Parnamirim-RN na década de 1950,quando teve inicio a 

construção de um percurso que marca a sua memória no espaço com diversas 

ferramentas que dinamizam e deixam marcas no território ocupado por esta 

igreja, favorecendo assim um espaço repleto de relações e elementos sagrados 

entre a religião e a ciência Geográfica. 

 

2.1  A RELIGIÃO E A GEOGRAFIA: RELAÇÃO DE UMA DIMENSÃO ESPACIAL 

 

A dimensão espacial da religião pode ser analisada segundo diversas 

estruturas–política, socioeconômica, física e cultural com expressões, 

identidades, códigos, representações e sons no espaço geográfico. As dimensões 

política e socioeconômica sempre foram objetos de análise dos geógrafos; a 

dimensão cultural tem sido utilizada nas análises geográficas mais recentes, 

desde a segunda metade do século XX, quando os estudos da abordagem 

cultural na perspectiva religiosa no espaço urbano ganharam destaque no cenário 

geográfico. 

Para Corrêa (2003), a Geografia Urbana tem dois períodos relacionados à 

dimensão cultural: antes, com a visão positiva, desconsiderando-a, e depois, com 

a visão crítica, considerando cenário urbano. 

Segundo Gil Filho (2007), a Geografia Urbana, quando vinculada a uma 

visão positiva, expressa as formas e as funções urbanas consideradas, 

sobretudo, de um ponto de vista morfológico e funcional, isto na perspectiva 

econômica espacial. Quando vinculada a uma visão crítica, a partir da década de 
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1970, a Geografia Urbana privilegiou os processos contraditórios e os conflitos 

sócio-espaciais que deles emigram. 

Para Gil Filho (2007), a partir do início da década de 1970 a dimensão 

cultural do urbano passou a ser percebida, valorizada e problematizada pelos 

geógrafos.  As transformações em curso na sociedade a tornaram mais urbana e 

multicultural na cidade. 

A cidade passa a ser vista como marca e, simultaneamente, como matriz 

cultural religiosa, ou como um texto no qual se a sociedade e as múltiplas 

interpretações da paisagem urbana (CORRÊA, 2003, p. 167-168). 

Dessa forma a dimensão cultural amplia a possibilidade de compreensão 

da sociedade em termos políticos, econômicos e sociais, tornando 

compreensíveis as espacialidades e temporalidades existentes nas cidades.  

Nesse sentido, Corrêa (1993) classifica o espaço urbano como sendo 

simultaneamente fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, 

conjunto de símbolos e de lutas. 

Para isso, parte-se do princípio que o espaço urbano também assume uma 

dimensão cultural que, entretanto, é variável no tempo, segundo os diferentes 

grupos sociais (CORRÊA, 2003).  

Apesar das diferentes dimensões do espaço urbano, trabalho será 

privilegiada a dimensão religiosa/cultural ou simbólica, através dos protestantes 

Batistas e suas igrejas nas relações dimensionais no espaço geográfico de 

Parnamirim-RN. 

Rosendahl (2002) analisando o papel do sagrado na origem das cidades 

pontua o templo como atributo forte da conexão entre o urbano e o sagrado. Os 

santuários, ocupando o lugar central nos primeiros núcleos de povoamento, são 

reconhecidos por ambas as vertentes: de pesquisadores que acreditam que as 

cidades surgem a partir dos antigos santuários e dos que acreditam que as 

cidades surgiram a partir da apropriação dos excedentes.  

Apreende-se que na gênese e evolução das cidades, o papel desempenhado 

pela religião foi essencial na sua formação e transformação. Tanto o poder 

sagrado quanto o poder temporal cresceram ao absorver as novas invenções da 

época (ROSENDAHL, 1999). 

A autora analisa a função religiosa destacando em seus estudos cidades-

santuário, que são “cidades que possuem uma ordem espiritual predominante, 
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sendo marcadas pela prática religiosa da peregrinação ou romaria ao lugar 

sagrado” (ROSENDAHL, 1999, p. 24). Afirma que em função do simbolismo 

religioso e do caráter sagrado atribuído às cidades, elas recebem o nome de 

cidades-santuário ou hierópolis. 

 
[...] cidades-santuário são centros de convergência de peregrinos, 
que com suas práticas e crenças, materializam uma peculiar 
organização funcional e social do espaço. Este arranjo singular e 
repetitivo pode ser de natureza permanente ou apresentar uma 
periodicidade marcada por tempos de festividades, próprios de 
cada centro de peregrinação (ROSENDAHL, 1999, p.24). 

 
Nas cidades-santuário ou hierópolis, as funções urbanas são, em muitos 

casos, fortemente especializadas, associadas à ordem sagrada: suas funções 

básicas são de natureza religiosa (ROSENDAHL, 2002). 

Para a cidade-santuário, a religião tem um importante elemento 

modificador do espaço geográfico, uma vez que a peregrinação (permanente ou 

periódica) de fiéis rumo aos templos transforma o espaço, criando usos 

diferenciados daqueles existentes. Os protestantes Batistas de Parnamirim-RN 

são um importante espaço geográfico evangélico no estado, possuindo diversos 

pontos de peregrinação entre as igrejas dos protestantes Batistas na cidade. 

Segundo Gil Filho (2007), nas cidades em que os fluxos (peregrinação) são 

permanentes, a organização interna voltada para esse fenômeno também é 

permanente, enquanto para as cidades-santuário temporárias, a organização 

interna é diferenciada em tempos de romarias e peregrinações. 

 No caso dos protestantes Batistas, as peregrinações se tornam 

pendulares, criando uma conexão entre si dentro dos bairros da cidade de 

Parnamirim-RN. Nesse sentido, segundo Rosendahl (2002), ao analisar as 

atividades migrantes das cidades de função religiosa, deve-se considerar dois 

aspectos: a sua organização espacial interna e o papel do agente modelador, nos 

casos dos peregrinos, através da vivência do espaço sagrado. Por outro lado, é 

uma prática religiosa que consiste em uma visita na qual o visitante tem uma 

nítida intenção de devoção, criando assim uma dimensão espacial na cidade. 

Essa visita é feita a um lugar sagrado (templo-sede) e vem acompanhada do 

comportamento religioso, em muitas vezes, de pedir graças ou de agradecimento 

por graça obtida.  
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O deslocamento dos peregrinos para o exercício de sua religião pode se 

apresentar de duas maneiras: a primeira envolve um fluxo permanente, enquanto 

a outra, um fluxo periódico de peregrinos (ROSENDAHL, 2002). 

Diante desses exemplos de estudos desenvolvidos por Rosendahl (1999), 

nota-se a importância de se realizar análises geográficas da religião para o 

entendimento do espaço urbano.  

Há outras referências importantes para o entendimento das transformações 

espaciais vinculadas ao estudo das igrejas, como os trabalhos desenvolvidos por 

Azevedo (1978), Oliveira (1982) e Gil Filho (2007).  

Algumas características podem ser identificadas no processo histórico de 

desenvolvimento entre a Geografia como palco e a religião como fenômeno, na 

formação de um espaço geográfico repleto de elementos que constituem o 

sagrado. Gil Filho (2007) afirma que na antiguidade clássica foi elaborada uma 

geografia religiosa, ou seja, a partir de uma geografia considerada cristã. Observa 

ainda que, durante a Idade Média e a Idade Moderna os sacerdotes formaram 

outra geografia, chamada de eclesiástica, com a parceria teológica das 

respectivas épocas. 

 Nos séculos XVI e XVII, o espaço chamado de sagrado era associado à 

Geografia bíblica, e nos séculos seguintes (XVIII e XIX), inicia-se uma geografia 

com uma abordagem cosmológica. 

É importante observar que na passagem do século XIX para o XX, a 

relação entre geografia e religião o espaço é marcada por um Geodeterminismo 

ambiental (GIL FILHO, 2007). 

Segundo Gil Filho (2007), esse entendimento do espaço sagrado evolui 

consideravelmente no Brasil a partir da década de 1990, ganhando força com a 

nova a abordagem cultural na Geografia, em que os estudos estavam 

relacionados à compreensão descritiva ou estruturalista da religião no espaço 

geográfico.  

Conforme aponta Claval (1999), foi a partir da aproximação da ciência com 

a religião que se tornou possível fazer uma análise do espaço com a religião, que 

privilegiasse a essência do fenômeno religioso. 

Essa relação entre Geografia e a religião em sua dimensão espacial 

potencializa um campo de estudos sobre espaço sagrado no Brasil que tem 

encontrado vozes e estudos três grandes grupos: NUPPER (Núcleo Paranaense 
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de Pesquisas em Religião), o NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e 

Representações) o NEPEC (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e 

Cultura) no Rio de Janeiro, que se dedicam a analisar as problemáticas e 

questões religiosas e suas expressões espaciais. 

Segundo Rosendahl (1999), a maioria dos estudos estabelecidos sobre 

experiência religiosa, na perspectiva do terreno com o sagrado, baseia-se nos 

fundamentos firmados por Mircea Eliade (1962), cujo trabalho buscou 

compreender espaço comum (Profano), transformado a partir de vários elementos 

e expressões materiais e imateriais em um espaço sagrado. Na sequência, Gil 

Filho (2007) se preocupou em apreender as manifestações da religião a partir da 

forma já impressa na paisagem. 

Na outra linha de análise, Gil Filho (2007) parte da Geografia e sua relação 

com o sagrado na perspectiva epistemológica, ou seja, o sagrado não está nas 

coisas materiais, mas o humano designa as características sagradas no espaço 

geográfico. Diferença de análise dessas duas perspectivas de investigação, linhas 

de pesquisas sobre Geografia e religião, favorece os diversos estudos e 

expressividades da religião e suas marcas na construção do espaço geográfico.  

Para Gil Filho (2007) religião se manifesta no espaço geográfico através de 

elementos materiais (físicos, a exemplo dos templos religiosos) e imateriais 

(identidade, pertencimento, códigos), construindo o espaço geográfico que 

apresenta uma marca sagrada em um espaço geográfico, criando assim uma 

identidade sagrada. 

A religião, de acordo com Eliade (1962, p. 2), “é um sistema individual de 

sentimentos, crenças e de ações habituais que apresenta uma grande 

participação sócio-espacial, sendo também uma estrutura organizada e de uma 

influência cultural muito significativa aqui no Brasil”. 

A religião uma instituição social caracterizada pela existência de uma 

comunidade de indivíduos unidos com o objetivo de cumprir certos ritos regulares, 

pela crença de um valor absoluto, com o qual nada pode ser comparado detém o 

poder espiritual superior ao homem, poder concebido por um Deus (ELIADE, 

1962). 

Segundo Eliade (1962) a religião, enquanto instituição transformadora do 

espaço geográfico "comum" em um espaço geográfico "Sagrado", “tem como 
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objetivo explicar conteúdos da existência humana, como algumas inquietações 

tais como: de onde viemos e para onde vamos depois da morte”. 

Quando abordamos o papel da religião a partir de critérios espirituais 

associamos Deus como objetivo, como afirma Eliade (1962). Nesta perspectiva, 

atribuímos à religião um sentimento religioso instaurado como um dos mais 

complexos sentimentos que aflora no ser humano. 

O sentimento religioso é considerado natural para o ser humano, pois 

unindo interesses espirituais, mas também espaciais, para Eliade (1962, p.3), “é 

sempre um sentimento de reverência ao criador, ao ser supremo, ao ser 

sobrenatural, o desconhecido”. Sentimento religioso muitas vezes independe da 

razão, da inteligência e da cultura, mas ajuda na propagação do cristianismo e 

sua dimensão no espaço geográfico. 

Do ponto de vista social, as religiões são sistemas de símbolos. Esse 

sistema organizado de símbolos, ligado à tradição, contribui para que os 

indivíduos adotem atitude religiosa pessoal, construindo seus espaços sagrados.  

A religião como instituição pode na sociedade fundamentos que, segundo 

Eliade (1962), “[...] podem representar ao indivíduo funções de salvação, 

revelação, fé, elementos de construção espacial".   

O fundamento salvação é usado para extrema tranquilidade, se salva para 

estar no paraíso. Termo é usado pelas instituições evangélicas, como as igrejas 

Batistas, para atrair fiéis (ELIADE, 1962). 

A evangelização religiosa proferida pelos protestantes Batistas e suas 

igrejas, que professam dessa Fé, constituem realmente em um sistema. De 

acordo com Gil Filho (2007), o caso dos dogmas da religião, é quase impossível 

saber de forma empírica se Jesus Cristo pertence, de forma sistemática (Trindade 

Deus, Pai, Filho e Espírito Santo) à mesma categoria, de Deus como o pai, ou se 

é inferior a ele, mas se esse não for o caso, qual a relação sistemática e 

hierárquica entre os dois e a importância na religião, sua relação com a Geografia 

(GIL FILHO, 2007). 

Dessa forma, as práticas religiosas através dos protestantes Batistas se 

inserem no território de forma simbólica, conforme suas experiências, conforme 

as práticas construídas resultantes de espacializações geradas por discursos 

religiosos arquitetados na construção do espaço geográfico circunscrito à atuação 

da congregação e dos sujeitos. 
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O processo da dimensão espacial da religião ganha forma e dinâmica 

também através do agir do fiel e suas múltiplas relações religiosas. O espaço no 

qual ele vive é marcado pelo discurso religioso acionado para explicar a sua vida. 

A religião apropria-se de questões e conflitos de identidade e símbolos como 

categoria de análise da Geografia, através de funções de expressividade e 

representação. 

 A objetivação da dimensão espacial da sua vivência espiritual imaterial do 

mundo vai depender, para o sujeito religioso, das percepções, códigos, sons, 

narrativos e interpretações sagradas. O espaço material (templos, congregações) 

funciona, dessa maneira, como propulsor visível à extensão do fenômeno 

religioso. Propulsor no sentido de ser o meio das percepções. Extensão, pois as 

paisagens religiosas se apresentam como símbolo no espaço geográfico. 

De acordo com Gil Filho (2007), “a religião aparece como estrutura e 

estruturante da expressão e transformação da dimensão espacial. As práticas 

sociais sagradas ou profanas, por sua vez, surgem como realidades estruturadas 

e modeladoras a partir da forma simbólica da religião no espaço geográfico”. 

Frente a esse cenário dimensional, a religião e seus agentes do sagrado, 

cosmovisão e dogmas, aparecem como estruturas formadoras do espaço 

geográfico sagrado. 

A Geografia e a religião, em sua relação através da transformação de um 

espaço considerado comum em um espaço sagrado e com sua espacialidade, 

utilizam-se do homem como um transmissor com experiência cotidiana que 

conforma seu espaço sagrado. 

O espaço sagrado para os protestantes das igrejas Batistas possui um 

caráter material e é construído de elementos e/ou de paisagens religiosas, quais 

sejam templos, imagens e códigos. Proporcionam um caráter simbólico imaterial 

através dos discursos religiosos e apropriação de novas territorialidades, que 

trazem em si uma nova carga de construção espiritual/emocional movida pela fé.  

Vendo isso, a religião e a geografia estão repletas de configurações e 

estruturas espaciais temporais/materiais e imateriais/simbólicas no processo de 

construção de sua dimensão espacial. É devido a essa representatividade que o 

espaço sagrado possibilita que “a atividade simbólica modela o mundo em 

dimensões de experiências que realiza o ser” (GIL FILHO, 2007, p.220) e faz uma 
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articulação das espacialidades à intensa relação dimensional entre religião e 

Geografia, conforme o esquema 1. 

 

Esquema 1- Espacialidades estruturantes do sagrado 

 

Fonte: Adaptado de Gil Filho (2007) 

 

 

No esquema, as espacialidades estruturantes do sagrado se articulam, 

construindo uma integração no espaço sagrado caracterizando forma e função ao 

ser religioso no espaço geográfico em si. Os protestantes Batistas se utilizam de 

tal forma estruturante na tentativa de construir sua dimensão espacial.  

A representação da espacialidade dos protestantes Batistas está classificada 

em três níveis: a espacialidade concreta das expressões religiosas, a 

espacialidade das representações simbólicas e a espacialidade do pensamento 

religioso. Espacialidades mostram certa articulação estrutural do grupo entre o 

espaço geográfico (material/concreto, expressões) e o espaço geográfico sagrado 

(imaterial, das representações e pensamentos).  

Articulação, a religião representada pelos protestantes Batistas e suas 

igrejas através da dimensão espacial, denuncia uma espacialidade concreta das 

expressões religiosas. Temos um nível de materialidade imediata, uma dimensão 

Espacialidade 
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representações 
simbólicas 

Espacialidade 
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objetivada, representada tanto pelas paisagens religiosas quanto pelos templos 

nos quais acontecem os cultos e outros lugares sagrados. 

A espacialidade das representações simbólicas está ligada ao plano da 

linguagem, códigos e a percepção a partir do conteúdo que a religião oferece à 

sua construção. Então, a Geografia e a religião como agentes constituídos nesse 

espaço sagrado, no qual se apresentam elementos constituídos de 

espacialidades e relações religiosas sagradas e profanas, a respeito dessa 

relação entre religião e geografia, do sagrado e sua influência na transformação 

do espaço, fatos intrínsecos ao fenômeno religioso e sua manifestação.  

Essa perspectiva analítica acrescenta uma complexa tarefa na tentativa de 

análise geográfica da religião e de seus diversos elementos culturais e religiosos 

atuam na transposição do sagrado na formação de uma dimensão espacial, 

manifestação sagrada dos protestantes Batistas, que é produzida através do 

elemento humano como um canal de expressões materiais e imateriais que são 

relatados em seu percurso no espaço geográfico. 

 

2.2  RELATOS DO PERCURSO DOS PROTESTANTES BATISTAS 

 

Os percursos e crescimentos dos protestantes Batistas estabelecem uma 

relação do processo de inserção e da construção social no espaço geográfico. 

Referindo-se aos adeptos que moravam em Santa Bárbara d’Oeste no Estado de 

São Paulo, que foi o primeiro local de ocupação do grupo no Brasil, Amaral afirma 

que “eles foram o primeiro grupo social com fundamentos doutrinários de toda a 

obra protestante Batista existente hoje no Brasil” (AMARAL, 2001, p.24). 

Sobre essa concepção, os colonos de Santa Bárbara d’Oeste são 

apontados como fundadores das atividades religiosas dos protestantes Batista no 

território brasileiro, gerando algumas discussões. Segundo Amaral (2001), a 

Convenção Batista Brasileira, a partir de uma decisão plenária em 1968, 

oficializou a data de 15 de outubro de 1882 como marco fundador das atividades 

dos protestantes Batistas em terras Brasileiras. 

Para se entender o percurso no espaço geográfico, é interessante observar 

as origens dos protestantes Batistas, enquanto grupo religioso, desde a sua 

primeira inserção no contexto social e espacial, que ocorreu por volta do século 

XVII, segundo, Azevedo (1978).  
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Para compreender a origem dos protestantes Batistas deve-se observar os 

movimentos religiosos ocorridos na Europa, ou mais especificamente na 

Inglaterra e Holanda.  

Azevedo (1978) associa os primeiros Batistas na Europa às classes de 

nível baixo da sociedade inglesa, quando informa que o início dos protestantes 

Batistas e o seu crescimento social “ocorreu numa Inglaterra pré-revolucionária e 

revolucionária em meio a uma feroz guerra civil, filha de uma compreensão pré-

moderna de liberdades públicas” (AZEVEDO, 1978. p. 30). 

Para Azevedo (1978), a Inglaterra do século XVII precisou conviver com 

mudanças na sociedade e desenvolvimento das práticas religiosas, fazendo com 

que os ingleses especialmente em função de algumas políticas e religiosas 

consideradas avançadas, migrassem. Desse modo os grupos religiosos do 

período experimentaram separações e novas adaptações, provocando o 

surgimento de novos grupos de confissão protestante.  

Na análise de Latourette (1977), os protestantes Batistas são mencionados 

pela primeira vez na historiografia da cristandade quando da instituição da 

primeira igreja Batista organizada pelos ingleses em Amsterdã (Holanda) em 1609 

(Holanda), congregando aqueles que se diziam separatistas.  

A primeira igreja professava os ensinamentos arminianos 1 , sendo 

considerada ascendente espiritual dos protestantes Batistas gerais de Bretanha. 

De acordo com Azevedo (1978), com o surgimento do primeiro grupo protestante 

denominado Batista, de origem inglesa, no início do século XVII, originou-se outro 

grupo com características religiosas semelhantes, que ficou conhecido como 

Batistas particulares; tratava-se, no entanto, de um grupo com forte tendência 

calvinista.  Essa divisão entre Batistas gerais (arminianos) e Batistas particulares 

(calvinistas) durou até o século XIX, quando os dois grupos se uniram. 

Da Inglaterra os protestantes Batistas foram para os Estados Unidos, no 

período que as colônias americanas estavam em formação. Em um contexto 

sociocultural norte-americano influenciado pelo protestantismo europeu, os 

                                                           
1O Arminianismo é um sistema de crença que tenta explicar a relação entre a soberania de 
Deus e o livre-arbítrio da humanidade, especialmente em relação à salvação. O 
Arminianismo recebe esse nome devido a Jacó Armínio (1560-1609), um teólogo holandês. 
Enquanto o Calvinismo enfatiza a soberania de Deus, o Arminianismo enfatiza a 
responsabilidade do homem. 



28 
 

protestantes Batistas cresceram e se desenvolveram, inclusive entre os negros 

escravos do Sul dos Estados Unidos.   

Os resultados da guerra civil Americana também perpassam no território 

brasileiro, pois se entende como um momento de transformações sociais nos 

Estados Unidos da América, caracterizado por limitações de oportunidades 

profissionais, que fez um contingente de protestantes Batistas migrarem para o 

Brasil. 

Ao final, esse percurso dos protestantes Batistas no Brasil foi idealizando 

um projeto para que eles, do Sul dos Estados Unidos, construíssem igrejas no 

Brasil. No final do século XIX e quando se cristaliza uma questão polêmica entre 

os Batistas, associada ao início de suas atividades no Brasil. Essa controvérsia 

revelou-se mais intensa em 1968, quando o grupo religioso em assembleia anual, 

ou seja, na CBB (Convenção Batista Brasileira). 

Esse evento oficializou a data de início das atividades religiosas dos 

protestantes Batistas entre os brasileiros em 15 de outubro de 1882, considerado 

marco temporal das atividades no Brasil. Tomaram-se como referência as ações 

que os missionários norte-americanos desenvolveram a partir da cidade de 

Salvador. 

Persistiam algumas discussões sobre a data 1882 estabelecida. Até o 

momento, aquela é a data oficial reconhecida pela Convenção Batista do Brasil 

(CBB) e por parte das igrejas a ela vinculadas. No entanto, torna-se relevante os 

argumentos que foram apresentados ao plenário da CBB na assembleia anual de 

1968, e ratificados na assembleia convencional seguinte (1969), o que pode ser 

observa do no box1 a seguir. 
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Box 1 - Os argumentos que apontam práticas exercidas no início do trabalho 

Batista no Brasil. 

1. O primeiro missionário Batista que trabalhou no Brasil foi Thomas. J. 

Bowen, nomeado em 1859, mas ninguém sugeriu qualquer 

comemoração centenária relacionada com essa data, que, aliás, 

passou despercebida aos Batistas brasileiros. É que o trabalho de 

Bowen durou pouco e não produziu frutos, que se saiba.  

2. A igreja fundada em Santa Bárbara, pelos colonos norte-americanos 

ali estabelecidos, após a Guerra de Secessão, era uma igreja de 

língua inglesa, destinada a servir exclusivamente aos colonos. 

3. Essa igreja, bem como outra por ela organizada com os mesmos 

fins, em 1879, no local denominado Estação, desapareceu, sem deixar 

traço, de tal modo que não se pode determinar hoje o lugar em que se 

reunia. 

4. Essa igreja não visava à evangelização dos brasileiros, embora 

tivesse visão missionária. A igreja escreveu à Junta de Richmond, 

solicitando-lhe o envio de missionários para iniciarem trabalho Batista 

entre os brasileiros.  Detidos pela barreira da língua e entregues aos 

seus trabalhos agrícolas, esses irmãos não encontraram recursos para 

evangelizar a circunvizinhança. 

5. O fato de Antônio Teixeira de Albuquerque ter sido batizado em 

Santa Bárbara do Oeste no estado de São Paulo. 

Fonte: CBB (2015) Elaborado pelo autor. 

 

Conclui-se, portanto, que a data de 15 de outubro de 1882 é quando foi 

fundada a Primeira Igreja Batista da Bahia pelos Missionários William e Ana 

Bagby, Zacarias e Kate Taylor e pelo ex-Padre Antônio Teixeira de Albuquerque. 

Oliveira (1982) faz uma análise do processo de ocupação de terras com a 

chegada dos colonos ao interior de São Paulo, afirmando que:  
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Entre esses emigrados protestantes, eram encontrados Batistas, 
metodistas, presbiterianos, episcopais, católicos e pessoas de 
outros credos. Entre eles havia os procedentes dos Estados 
Confederados, sul dos EUA, mas, havia também do Norte. No 
grupo, havia médicos, dentistas, militares, fazendeiros, simples 
agricultores, operários, trabalhadores, professores, ministros do 
evangelho, um jardineiro e aventureiros (OLIVEIRA, 1982, p.33) 

 

 

Ao descrever a localização e as condições das terras que acolheram 

colonos norte-americanos, Oliveira (1982) relata que Santa Bárbara dos Toledos, 

ou simplesmente Santa Bárbara, que hoje conhecemos por Santa Bárbara 

d’Oeste, no Estado de São Paulo, o seu território, denominado Região dos 

Toledos, toda sertão ligada a Quarta Comarca de Porto Feliz, era coberto de 

matas onde abundavam as melhores madeiras de lei.  

A pesquisa empreendida por Duncan Alexander Reily, sobre o 

protestantismo Brasileiro, constitui-se em outro estudo que ajuda a compreender 

a polêmica que envolve a fundação das atividades dos protestantes Batistas no 

Brasil, pois é revelada na carta datada de 11 de janeiro de 1873, como se lê: 

 
Província de São Paulo, Sta. Bárbara, Brasil, 11 de janeiro de 1873. 
Ao secretário-correspondente da junta de Missões Estrangeiras. 
Permita-nos declarar-lhes que, desde 1865, diversos cidadãos do 
Sul dos Estados Unidos mudaram-se para o Império do Brasil e 
estão localizados nesta província – em São Paulo e no distrito de 
Santa Bárbara – a maioria dos quais se dedica à lavoura (donos de 
terras etc.) e está radicada aqui. Que, no dia 10 de setembro de 
1871, alguns deles, com cartas de várias igrejas Batistas dos 
estados acima mencionados, uniram-se e organizaram uma igreja 
sob o nome de Primeira Igreja Batista Norte-Americana do Brasil, 
que a esta altura possui vinte e três (23) membros, com um pastor e 
os oficiais adicionais que as igrejas batistas geralmente possuem 
(Convenção Batista Brasileira , 2015). 
 

Segundo Oliveira (1982), pode-se concluir pelo que os colonos escreveram 

aos Batistas norte-americanos, que não houve uma intenção clara ou primordial 

de constituírem-se em igreja Batista para realizar atividades de evangelização 

entre brasileiros. 

O texto revela o interesse na evangelização do povo que os recebeu, que, 

na visão dos colonos Batistas poderia ser efetivada pelo envio de missionários 

norte-americanos para trabalhar no Brasil. 
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Nessa trajetória, destaca-se a coletividade dos protestantes Batistas que 

argumentaram que a igreja em Santa Bárbara do Oeste não tinha qualquer 

interesse na evangelização dos brasileiros, como explica uma carta, elaborada 

pelos religiosos da colônia, solicitando apoio das igrejas Batistas dos Estados 

Unidos. 

Na carta, não consta apenas a informação sobre a organização da Primeira 

Igreja Batista Norte-Americana no Brasil, pois além desse registro houve uma 

disposição em solicitar missionários para atuar aqui, revelando o 

comprometimento daqueles primeiros Batistas no processo de evangelização do 

povo brasileiro.  

Segundo Oliveira (1982), o destinatário da correspondência, a Junta de 

Richmond, era a responsável pelo envio desses missionários para além das 

fronteiras dos Estados Unidos da América.  Foi após o envio dessa carta que a 

Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos 

fez uma nova tentativa de estabelecer um trabalho de confissão Batista, a partir 

da Bahia.  Tratava-se de um trabalho religioso, confessional e institucionalizado, 

voltado para as Américas do Sul e Latina.   

Os missionários protestantes Batistas que chegaram ao Brasil em 1881 

para sua ação missionária, após a primeira tentativa com Thomas Jefferson 

Bowen e sua esposa (1859), contaram com o apoio e a estrutura existentes em 

Santa Bárbara d’Oeste, onde foram recebidos pelos conterrâneos instalados na 

região.  

De acordo com Oliveira (1982), para os colonos do interior de São Paulo, a 

chegada do primeiro casal de missionários pode ter significado o início da 

consolidação de uma doutrina religiosa já em prática no Brasil, favorecendo a 

expansão do grupo religioso. A existência das duas igrejas no interior de São 

Paulo significou o apoio que precisavam para as primeiras incursões entre os 

brasileiros, pois o idioma seria a primeira barreira no diálogo entre norte-

americanos e brasileiros.   

Segundo Oliveira (1982), a saída de Antônio Teixeira de Albuquerque de 

São Paulo, acompanhando os missionários até a Bahia, revela que um 

contingente de protestantes Batistas já estava inserido na sociedade, e isso a 

partir da fundação das duas igrejas na colônia de Santa Bárbara.  
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A vinda desses missionários norte-americanos reforçou um dos princípios 

doutrinários defendido pelos protestantes Batistas, que busca na conversão do 

indivíduo a sua transformação pessoal.  Esse ponto doutrinário tornou-se um dos 

maiores ideais dos primeiros missionários norte-americanos em suas missões nos 

países da América do Sul.  

Com essa visão, e apoiados pelos protestantes Batistas norte-americanos, 

os Bowen foram nomeados missionários da Foreign Mission Board em 09 de 

novembro de 1859, para trabalhar no Brasil, preparando liderança para realizar 

missões na África Central.  Tratava-se de um projeto religioso pluricultural, pois os 

missionários norte-americanos estariam preparando religiosos de confissão 

protestante Batista no Brasil, que seriam enviados para a África com a intenção 

de evangelizar aquele continente também. De acordo com Oliveira (1982), 

 

O casal Bowen com “a filhinha saíram de Hempton Roads, perto de 
Norfolk, na Virgínia, na barca ‘Abigail’, para a viagem de sete 
semanas até o porto do Rio de Janeiro”, dando início às atividades 
em terras brasileiras.  Atividades que foram de curta duração, pois 
para a pesquisadora, “é incorreta a informação de que Bowen ficou 
dois anos no Brasil”, já que chegou em 21 de maio de 1860 e 
retornou aos Estados Unidos em 09 de fevereiro do ano de 1861. 
(OLIVEIRA, 1982, p.37) 
 
 

 De acordo com Oliveira (1982), embora o trabalho dos Bowen seja 

considerado de curta duração, e isso em meados do século XIX, é possível 

afirmar que a atuação do casal de missionários não produziu os resultados 

esperados pelos protestantes Batistas dos Estados Unidos. 

Após essa primeira tentativa de iniciar atividades de confissão protestante 

Batista entre os brasileiros, a Convenção do Sul dos Estados Unidos enviou outro 

casal de missionários em 1881. Tratava-se de Anne Ellen Luther e William Buck 

Bagby, tidos pela Convenção Batista Brasileira como os fundadores das 

atividades religiosas dos protestantes Batistas no Brasil. 

 Em seus estudos, Oliveira (1982) vai afirmar que William B. Bagby nasceu 

em 05 de novembro de 1855, no Texas, Estados Unidos, e faleceu em solo 

brasileiro em 05 de agosto de 1939, sendo sepultado em Porto Alegre.  O 

veterano missionário norte-americano faleceu aos 83 anos de idade e foi 

sepultado no Cemitério Protestante, onde se encontra uma placa com os dizeres: 
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“Ao Missionário Wilian. B. Bagby, fundador da obra Batista no Brasil. Homenagem 

dos Batistas brasileiros”. 

Observa-se no texto de Oliveira (1982) que os dizeres acima foram 

inscritos na lápide do túmulo de Wilian B. Bagby quando do primeiro centenário 

de seu nascimento, portanto, em 1955.   

Sendo assim, houve, na década de 1950, a intenção de atribuir aos Bagby 

e aos Taylor o início das atividades (1882). Treze anos depois da homenagem 

póstuma a Wilian B. Bagby (1968), a Convenção Batista Brasileira decidiu 

oficializar 15 de outubro de 1882 como o marco fundador do início das atividades 

do grupo protestante, começando pela Bahia.  

O projeto de estabelecer igrejas Batistas na América do Sul, sob a 

coordenação dos protestantes Batistas do Sul dos Estados Unidos, ganhou 

fôlego.  No ano seguinte, em 23 de fevereiro de 1882, chegou o segundo casal de 

missionários americanos – Kate Grawford e Zachary Clay Taylor –, que deu 

impulso à organização da igreja local na Bahia.  

O outro personagem neste percurso é o brasileiro Antônio Teixeira de 

Albuquerque, citado anteriormente. De acordo com Oliveira (1982), ele foi um ex-

padre católico romano que ficou conhecido no meio Batista do final do século XIX 

como reverendo Teixeira, após passar parte de sua adolescência em instituição 

educacional de confissão católica romana. 

 Após deixar o sacerdócio, e com uma família constituída, Albuquerque 

transferiu-se para o Rio de Janeiro em março de 1879, quando passou a 

congregar com os metodistas, em razão do apoio recebido do missionário Jhon. J. 

Ransom.   

Na interpretação de Oliveira (1982), Antônio Albuquerque Teixeira, ao ser 

“convertido, desejou unir-se a um grupo com o qual pudesse testemunhar de sua 

fé. Depois de estar com os metodistas, escolheu ficar com os Batistas”.  Foi junto 

aos Batistas da colônia de Santa Bárbara que Albuquerque tornou-se o primeiro 

pastor Batista brasileiro, “assim ele fez a sua profissão de fé, foi batizado e no 

mesmo dia consagrado ao Ministério da Palavra” (OLIVEIRA, 1982, p.28). 

Os protestantes Batistas decidem oficializar a data de fundação do início de 

suas atividades entre os brasileiros na Convenção Batista Brasileiras reunidos 

para deliberam sobre o evento ocorrido no final do século XIX (1882). Observa-se 

que, até aquele momento os protestantes Batistas não estiveram preocupados em 
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estabelecer uma data oficial que marcasse o início dos trabalhos da coletividade 

religiosa entre os brasileiros.   

Quando o fizeram, o plenário da Convenção optou por desconsiderar os 

esforços de homens e mulheres que trabalharam para implantar uma tradição 

genuína dos protestantes Batistas brasileiros, pois desde 1859 existem registros 

da presença dos Batistas no Brasil, primeiramente com o casal Bowen e 

posteriormente com as duas igrejas locais em Santa Bárbara d’Oeste.  

Sendo assim dois movimentos religiosos de confissão Batista 

documentados pelos registros dos próprios religiosos, marcando a existência 

dessa confissão doutrinária antes da chegada dos missionários norte-americanos 

(1881 e 1882) ao porto do Rio de Janeiro. 

A estrutura das atividades da igreja foi criada em 1968 e ratificada em 

1969. Ela ganhou força no contexto coletivo quando os protestantes Batistas se 

dirigiram à cidade de Salvador, em outubro de 1982, para comemorar os cem 

anos de organização da primeira igreja batista local, fundada na Bahia.  

Tomando-se como oficial a data estabelecida pela convenção Batista do 

Brasil, a ata de organização da igreja Batista na Bahia (nomeada, posteriormente, 

Primeira Igreja Batista no Brasil) constitui-se no primeiro documento oficial 

produzido por uma igreja local. 

O documento informa que aquela igreja local na Bahia foi constituída com 

pessoas que já estavam filiadas a outra igreja batista local, instalada em Santa 

Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo.   

A expansão das atividades buscou ampliar o campo de atuação entre os 

brasileiros, mas segundo um modelo norte-americano. Quando houve a 

passagem do sistema imperial para o sistema republicano, os brasileiros se viram 

diante da necessidade de compreender essa nova ordem e ajudar a construir uma 

sociedade mais igualitária e justa para todos.   

Contudo considerando a trajetória dos protestantes Batistas no Brasil 

desde o final do século XIX, conclui-se que o incidente mencionado anteriormente 

não impediu que os laços entre os religiosos brasileiros e norte-americanos se 

aprofundassem nas décadas seguintes, como se propõe analisar o capítulo 

seguinte, destacando o papel da Convenção Batista Brasileira. 

Portanto, questões polêmicas e de expansão fazem parte da trajetória dos 

protestantes Batistas no Brasil, desde 1882, dependendo da aceitação da data 
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que cada protestante Batista faz do início das atividades de sua coletividade 

religiosa. 

Atualmente, são diversos os grupos denominados protestantes Batistas no 

Brasil, e fazem da pluralidade teológico-doutrinária o seu instrumento de inserção 

social. Para Mendonça (1990), pode-se afirmar que existem os seguintes grupos: 

Igreja Batista Brasileira, representada pela CBB; Igreja Batista Regular; Igreja 

Batista Restrita; Igreja Cristã Batista Bíblica; Igreja Batista Revelação; Igreja 

Batista Renovada e Missão Batista da Fé. 

Embora esses grupos religiosos tenham o mesmo nome, que os identifica 

junto aos adeptos e à sociedade, eles apresentam características religiosas, 

posições doutrinárias e estruturas administrativas, tais como as convenções 

peculiares na sua forma de compreender o mundo, que favoreceram a sua 

expansão para outras regiões do país. 

 

2.3  OS PROTESTANTES BATISTAS NO RIO GRANDE DO NORTE: PROCESSO 

HISTÓRICO DE SUA DIMENSÃO ESPACIAL. 

 

A etapa inicial dos protestantes Batistas no Rio Grande do Norte, em 

processo de construção de uma dimensão espacial, dependeu de outros grupos 

evangélicos que se fixaram bem antes no Estado. Nesse sentido, o primeiro grupo 

no Estado ocorreu nas décadas do século XIX, com o aparecimento do trabalho 

presbiteriano de um grupo protestante histórico em Mossoró-RN. 

Segundo Alexandre (1984, p.28), “o inicio de tudo foi na cidade de 

Mossoró, e não na capital. No dia 30 de setembro de 1883, aconteceu a primeira 

reunião da igreja Presbiteriana presidida pelo reverendo Lacey Wardlaw”. Vale 

ressaltar que os protestantes presbiterianos foram os evangélicos que iniciaram o 

trabalho no Estado.  

O primeiro contato do evangelho protestante com a cidade de Natal deu-se 

nos anos de 1879 e 1880, quando rapidamente passaram alguns missionários 

pelo território da capital. De acordo com Alexandre (1984), trabalho evangélico em 

solo Natalense iniciou-se em 1887, quando foram realizadas pelo missionário Dr. 

Jhon Rockwell vindo de três conferências no estado de Pernambuco. 

Nesse aspecto, para os protestantes presbiterianos só faltava sistematizar 

e organizar a igreja em Natal-RN, visto que os trabalhos já tinham iniciado no 
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território da capital. Nesse processo, sucedendo os presbiterianos, outros grupos 

também iniciaram trabalhos nos anos seguintes, tais como os Protestantes 

Batistas (1914), Adventistas (1921), Protestantes Batistas Regulares (1938) e 

Pentecostais (1914). 

A presença dos evangélicos no Rio Grande do Norte é uma realidade 

construída através desses grupos pioneiros. Hoje, esse grupo religioso possui 

uma grande representatividade na população no Estado. 

De acordo com Alexandre (1984, p.37), 

“Era o ano de 1896 a igreja Presbiteriana de Natal realizando e 
ensaiando os primeiros passos no território da capital. Apesar das 
lutas e tristezas o começo deste trabalho foi assinalado com 
progresso e animação. Afinal eles tinham uma liderança fixa e 
estavam iniciando a construção do templo. 

 
Nessa formação territorial dos protestantes Batistas, logo a liderança da 

época começou a intensa propaganda da igreja Católica contra os protestantes. 

Nesse período, o contexto político e religioso era favorável à igreja católica, por 

isso o regime interno da igreja presbiteriana endureceu profundamente. Era 

necessário preservar seus membros através de uma intensa catequese calvinista 

que de imediato foi colocada em prática. 

Outro ponto importante na constituição dos protestantes Batistas é que 

houve uma divergência doutrinária entre alguns membros da igreja presbiteriana, 

criando assim outra igreja independente e, através dessa igreja recém-criada,a 

semente foi plantada para o início do trabalho dos protestantes Batistas no Rio 

Grande do Norte. 

Segundo Alexandre (1984), “a primeira reunião desta nova igreja 

independente foi no dia 13 de Abril de 1896 às 21 horas na residência do irmão 

Joaquim Lourival Soares da Câmara, no centro da cidade”.Este grupo 

independente logo verificou que suas doutrinárias estavam em harmonia com os 

protestantes Batistas, mantendo assim uma intensa relação com os protestantes 

Batistas em Recife. 

De acordo com Alexandre (1984), o grupo 

[...] manifestou o desejo em ser liderado por um Pastor protestante 
Batista, aonde que através do irmão Joaquim tendo enviado uma 
correspondência para os protestantes Batistas em Pernambuco, 
com a intenção de esta nova igreja ser visitada pelo pastor 
protestante Batista para organização da primeira igreja Batista em 
Natal (ALEXANDRE, 1984, p13) 
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Aceito o pedido, o pastor embarcou para Natal. “No dia 1 de outubro de 

1896, com a chegada do referido missionário Wandregésilo de Melo Lins deu-se 

ao trabalho dos protestantes Batistas no Rio Grande do Norte”(ALEXANDRE, 

1984, p.38). 

O missionário instalou-se em Natal-RN por duas semanas, fazendo 

conferências nas residências iniciando assim o trabalho dos protestantes Batistas, 

capacitando os líderes da cidade para darem continuidade ao trabalho na cidade, 

pois ele teria que retornar a Recife. Visto que havia muitas dificuldades pela 

distância da época, as viagens eram feitas de navios ou trens, o que demorava 

muito, e não havia facilidade na comunicação. 

 “No final de 1896 o missionário Wandregésilo de Melo Lins retornou a 

Natal na intenção de verificar como estava o trabalho na cidade, realizando 

conversões e batismos, organizando assim a então primeira igreja Batista em 

Natal” (ALEXANDRE, 1984, p.39) 

A igreja Batista de Natal recém-formada foi incorporada ao campo 

administrativo de Pernambuco (a união geral das igrejas Batistas de 

Pernambuco), que na época abrangia Alagoas, Pernambuco e o Rio Grande do 

Norte. Esse campo, segundo Alexandre (1984), tinha ao todo cinco igrejas com 

quase 200 membros. 

A partir do século XX, os protestantes Batistas do Rio Grande do Norte 

começaram a desenvolver um trabalho sistemático mais intenso e estruturado no 

desenrolar da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), época em que o trabalho 

começou a crescer com vinda de mais pessoas à cidade, inclusive o tenente 

Henrique do Nascimento Gonçalves, que teve a missão de reiniciar, liderar e 

organizar o trabalho dos protestantes Batistas na cidade de Natal (ALEXANDRE, 

1984). 

Segundo Alexandre (1984, p, 15), “vale enfatizar que embora o trabalho 

dos protestantes Batistas estivesse ligado à ordem de Pernambuco, a igreja 

Batista de Natal era mantida pela primeira igreja Batista do estado da Paraíba”. 

Em 13 de maio de 1919 foi organizada solenemente a primeira igreja 

Batista de Natal-RN. O primeiro local das reuniões foi a casa do irmão Pedro 

Henrique do Nascimento, que era sapateiro (ALEXANDRE, 1984, p. 15) (Ver 

retrato 1 



38 
 

 

Retrato 1 - Primeira família protestante Batista de Natal: irmão Henrique do 

Nascimento Goncalves, dona Clotilde do Nascimento Gonçalves e seus seis 

filhos. 

 

Fonte: Alexandre (1984) 

 

 

Logo a igreja decidiu expandir e realizar um trabalho evangelístico bem 

intenso. Três semanas depois de organizada, ou seja, no dia 06 de junho de 

1919, foi estabelecido o primeiro ponto de pregação, caracterizado por ser um 

espaço auxiliar dos templos sede onde são realizados cultos semanalmente, 

geralmente nas residências dos irmãos no bairro do Alecrim. 

Novo trabalho, constituído sobre a organização e gerência da primeira 

igreja Batista de Natal, estava ficando em boas bases. Não haveria possibilidades 

de um novo fracasso no trabalho dos protestantes Batistas. Sendo assim, nos 

momentos que sucederam, pastores começavam a escrever a história da primeira 

igreja Batista em Natal(Ver retrato 2). 

Quanto à estrutura de templo período os cultos eram realizados em um 

antigo mercado, como mostra a imagem abaixo, mas depois de uma pequena 

reforma ficou parecido com um templo. Segundo Alexandre (1984), “sua 

iluminação era na base do lampião; os bancos não tinham encostos; as revistas 
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da escola bíblica dominical e o jornal Batista vinham do Rio de Janeiro para dar 

sustentação teórica às atividades da igreja”. 

 

Retrato 2 - A primeira igreja Batista em Natal, Rua Domingos Sávio, 

primeiro local. 

 

Fonte: Alexandre (1984) 

 

 

No dia 13 de maio de 1919, a primeira igreja Batista passou a fazer parte 

do campo regional de Pernambuco e da Paraíba (ALEXANDRE, 1984, p.45). Em 

1920, foi organizada a convenção Alagoana, sendo responsável pelo envio de 

obreiros e manutenção dos trabalhos ao longo da região Nordeste. 

Para Alexandre (1984, p.47), “no dia 29 de setembro de 1968, após um 

intenso trabalho evangelístico, os protestantes Batistas decidiram ampliar suas 

ações na cidade iniciando um pequeno trabalho com uma congregação situada na 

rua presidente Bandeira no bairro de Lagoa Seca”. 

Com esse crescimento, algumas divergências, teológicas e de 

comportamentos começaram a emergir entre os membros do grupo, em um 

período de mudanças na região Nordeste.  

Analisa Alexandre (1984, p.49), “Que os primeiros desentendimentos 

aconteceram na igreja do Rio do largo em Alagoas, estado pertencente à 

organização”. 
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Em 1921, uma assembleia dessa organização, realizada na igreja de 

Cordeiro, em Recife, fez eclodir um problema com mais ênfase.  Nessa reunião, 

foi dividido o campo em dois grupos, os de linha norte-americana e brasileira. De 

acordo com Alexandre (1984, p.48), “essas discussões eram acaloradas, os fieis 

não se entendiam, existiam paixões de todos os lados sendo que as situações se 

refletiam em todo o estado”. 

No Rio Grande do Norte, essas divergências “radicais” apareceram em 

1923 de uma forma bem mais clara, quando então pastor Adriano Bernardo 

realizava uma série de conferências evangelísticas na primeira igreja Batista. Esta 

foi uma série de conferências agitadas em solo potiguar. O grupo de membros era 

influenciado pela oratória do pastor e, com uma nova proposta doutrinária, os 

templos ficavam cheios de pessoas. 

Esse processo se intensificou na ocasião em que o pastor começou a 

mudar os seus sermões, passando a defender elementos doutrinários distintos 

das bases dos protestantes Batistas. Esses fatos desagradaram à liderança que 

fazia a gestão das igrejas Batistas. De acordo com Alexandre (1984), os 

chamados radicais permaneceram com essas ideias por cerca de um ano, 

realizando diversos trabalhos. 

Como tal esse episódio prejudicou um pouco o desenvolvimento do 

trabalho dos protestantes Batistas e por um tempo foi a causa primária do 

crescimento lento do grupo em Natal O trabalho dos protestantes Batistas não 

cresceu como o esperado, em decorrência desse processo “radical” em relação a 

divergências teológicas entre algumas lideranças. 

Esse complicado evento proporcionou de certa forma, a necessidade de 

criação de uma gestão que organizasse e estabelecesse normas às igrejas no 

território. Assim, em âmbito nacional, foram criadas duas convenções nesse 

período. Grupos com diferenças teológicas em relação aos protestantes Batistas 

criaram uma convenção com o nome de Associação Batista Brasileira, 

procurando estender o trabalho em todo o território. Essa decisão, segundo 

Alexandre (1984), durou cerca de nove anos, ou seja, de 1926 a 1935.  

No entanto, no ano de 1938, foi dissolvida a Associação dos Batistas 

Brasileira e todas as igrejas da associação voltaram a fazer parte da Convenção 

Batista Brasileira. Passado momento e com a saída do líder radical, pastor Adrião 
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Bernardo, no dia 18 de Dezembro de 1923, o trabalho dos protestantes Batistas 

prosseguiu. 

Em 1926, a liderança trouxe como pastor interino Rodolfo Jorge 

Bantermuller para a primeira igreja Batista de Natal. Sua missão era restabelecer 

as relações entre os protestantes Batistas e o grupo chamado de “radical” 

(ALEXANDRE, 1984). 

A situação que a igreja Batista passava naquele momento era de 

instabilidade pelo fato da saída de alguns membros e, ao contrário do que se 

imaginava, o pastor não demonstrava interesse em resolver divergência. 

Passados alguns anos nessa situação, um grupo de líderes da igreja decidiu 

realizar alguns desligamentos de membros, inclusive o do pastor que, em 

decorrência de uma separação conjugal, passava por muitos problemas que o 

impediam de realizar o trabalho pastoral. 

Alguns anos mais tarde, a questão foi resolvida dessa maneira, segundo 

Alexandre (1984, p.51), “por sugestão do próprio Bentermuller que, respeitando o 

ponto de vista do grupo, não procurou criar maiores problemas”. O grupo dividido 

reuniu-se pela primeira vez no dia 18 de outubro de 1931, na residência do irmão 

Aureliano Gomes da Silva, na Rua São Pedro.  

Durante este período em que se formou esta nova congregação Batista, 

vale salientar a grande participação e orientação do pastor Augusto F. Santiago, 

que desde o primeiro momento demonstrou grande simpatia pelo novo trabalho. 

Em princípios de 1932, a congregação alugou uma casa na Rua Gonçalves Ledo, 

no Centro da cidade. 

Sempre em estado de organização, “aos poucos foram os irmãos 

comprando os acessórios necessários para a organização da igreja, já tinham 

bancos, um púlpito, um quadro-negro para a escola dominical e, por fim, 

ampliaram o salão para os cultos” (ALEXANDRE, 1984, p.52). 

Somente em meados de 1933 é que o sonho daqueles irmãos pôde ser 

realizado. Com a presença dos irmãos da primeira igreja Batista e da igreja 

Presbiteriana, foi organizada no dia 18 de Julho de 1933 a segunda igreja Batista 

do Natal, aumentando a presença territorial dos protestantes Batistas na cidade. 

Nos cultos solenes, vários irmãos estiveram presentes para dar legitimidade ao 

processo de formação da segunda igreja. 
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Animados os novos membros da segunda igreja Batista em Natal 

lançaram-se no campo de evangelização em busca de novos membros para 

ampliar essa dimensão espacial, visto que a evangelização é uma importante 

ferramenta dessa expansão. A igreja iniciou rapidamente, alcançando um grande 

progresso, a ponto de pedir ajuda financeira à comissão central da junta de Recife 

para expansão e aquisição de um novo templo na cidade de Mossoró-RN. 

   De acordo com Alexandre (1984), “com a chegada do missionário John 

Tumblim e do pastor José Florêncio, a construção do templo foi iniciada”. Em 

1938, o templo da segunda igreja Batista de Natal foi erguido e aos poucos a 

igreja foi fixando-se no território da cidade (Ver Retrato 3). 

 

 

Retrato 3 - Templo da segunda igreja Batista 

 

Fonte: Alexandre (1984) 

 

 

Com crescimento do trabalho dos protestantes Batistas em Natal, diversas 

ações territoriais foram praticadas para que o trabalho evoluísse. Nessa 

perspectiva, em 1935, com a chegada do missionário John Adisson Tumblim ao 

Rio Grande Do Norte, os trabalhos se intensificaram nesse processo de expansão 

da dimensão espacial, iniciando-se com ele uma nova fase no trabalho potiguar. 
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Segundo Alexandre (1984, p.54), “o próprio Tumblim, em sua chegada no 

território potiguar, detalhou para seu colega Dr. Hebert. T Stevens a sua chegada 

no campo potiguar: estamo-nos agora em um novo campo de trabalho e estamos 

gostando muito, sei que iremos passar um período feliz aqui”. 

Porém o trabalho de expansão não seria fácil, pelo fato de que as casas no 

centro eram de custo elevado em relação à quantia que era enviada da missão. 

Então, nessa visão de crescimento, migraram para o subúrbio da cidade, ou seja, 

para o bairro Alecrim. 

Nesse período, a adaptação do missionário ao novo território foi difícil, pois, 

segundo Alexandre (1984), “o custo de vida na cidade potiguar era considerado 

caro para os missionários desde alimentação até aluguéis”.  

Nesse período, na cidade de Natal já existiam duas igrejas funcionando, a 

primeira igreja Batista estava com aproximadamente 20 a 30 membros, já a 

segunda igreja apresentava cerca de 20 membros. 

Os missionários muito fizeram pelo crescimento territorial da igreja Batista 

em Natal, sendo eles idealizadores do instituto Batista do Natal, fundado em 

1938. O aparecimento de uma nova instituição dos protestantes Batistas em Natal 

veio trazer novas contribuições doutrinárias, missionárias e territoriais em solo 

potiguar, com a intenção de formação de novos alunos com a visão dos 

protestantes Batistas no ensino do cristianismo. 

Inicialmente o instituto funcionou numa pequena casa no centro da cidade, 

depois mudou para Av. Deodoro da Fonseca. De acordo com Alexandre (1984, 

p.59), “Em 1941 dos missionários para os Estado Unidos em gozo de férias o 

instituto ficou fechado por um tempo, só em 1944 com o retorno dos missionários 

ao território potiguar, que o trabalho no instituto retomou.” 

Mas, com um breve retorno, missionário Tumblim decidiram deixar o 

trabalho missionário em Natal, alegando a não adaptação com o clima da região. 

Com essa saída, a missão precisava muito de um obreiro para retomar os 

trabalhos no campo missionário em Natal. 

O convite foi feito ao pastor Gabino Brelaz, que se encontrava em campo 

missionário em Pernambuco. “Ao Pastor Brelaz foi entregue dois grandes 

desafios: a reconstrução da segunda igreja Batista do Natal e a instalação de 

novo instituto Batista em Natal” (ALEXANDRE, 1984, p.60). 
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Instituto seria mais um ponto fixo dos protestantes Batistas na cidade.  

Houve em período em que o instituto não funcionou e somente em 1949 os 

alunos retornaram às aulas.  As matrículas no instituto, período, ultrapassavam 

cerca de 350 alunos. Era a maior instituição escolar em número de matrículas da 

cidade (ALEXANDRE, 1984, p.67) (Ver retrato 4). 

 

 

Retrato 4 - Primeira turma do Instituto Batista. Em 1949 inaugurava-se o 

novo e definitivo local. 

 

Fonte: Alexandre (1984) 
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Retrato 5 - Professores do Instituto Batista em 1949. 

 

Fonte: Alexandre (1984) 

 

Esse instituto (ver retrato 5) foi organizado visando a educação e, ao 

mesmo tempo, a evangelização dos jovens de Natal. A nobre missão de educar e 

evangelizar, aos poucos, foi se expandindo por Natal. 

Com o trabalho dos protestantes Batistas já bem estruturado no espaço 

geográfico da cidade de Natal, começava-se a atuar em novo campo missionário 

a cidade de Mossoró. E em 27 de fevereiro de 1943 foi organizada a primeira 

igreja Batista em Mossoró, a primeira do interior do Estado. 

Durante essa década, no entanto, o trabalho ficou estacionado. A recém-

criada convenção Batista ainda não tinha estruturas suficientes para manter o 

trabalho no interior do estado.  

A configuração do trabalho evangélico no estado começou a mudar na 

década de 50. Estima-se que na época já havia cerca de mil protestantes Batistas 

espalhados em igrejas e congregações na região.  

Com o passar do tempo, o trabalho missionário na cidade de Mossoró foi 

crescendo e, consequentemente, foi expandindo-se pelo estado. Alexandre (1984, 

p.72) relata que “no dia 27 de agosto de 1947 era organizada a igreja Batista na 

cidade de Nova Cruz, tornando-se assim a segunda igreja Batista do interior”. 
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Trabalho era capitaneado pelos missionários Severino Moreira, José 

Florêncio e John. A. Tumblim, que estavam à frente do trabalho missionário e sua 

expansão pelo interior (ALEXANDRE, 1984). 

 

Retrato 6 - Automóvel usado pelo missionário John. A. Tumblim no interior. 

 

Fonte: Alexandre (1984) 

Com processo de crescimento em solo potiguar foram surgindo novos 

trabalhos no território do estado. Depois dos trabalhos realizados no oeste do 

estado, Alexandre (1984, p.75) relata que “no ano seguinte surge mais uma nova 

igreja na cidade de Parnamirim-RN, em 21 de outubro de 1948”. Obra cresceu de 

forma significativa, com um considerável número de membros para época 

considerável. 
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Retrato 7 - O missionário na missão no interior. Culto ao ar livre em São 

José do Campestre-RN.

 

Fonte: Alexandre (1984) 

Nesse processo, no estado do Rio Grande do Norte os protestantes 

Batistas se reuniram em convenção para tratar de questões sobre o início do 

crescimento dos protestantes Batistas em solo norte-rio-riograndense. Nos anos 

de 1951, em pleno processo de expansão, surgiram mais três igrejas batistas em 

território potiguar, tendo como destaque a igreja do município de Martins, em 13 

de novembro de 1951. 

Retrato 8 - Início do trabalho na cidade de Martins-RN. 

 

Fonte: Alexandre (1984) 
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Sendo assim, com o passar dos anos os protestantes Batistas, ao longo da 

história, foram crescendo e implantando um trabalho forte e sólido em território 

potiguar. Desde o período de 1896, quando surgiu o primeiro grupo de 

protestantes Batistas, estes só conseguiram organizar um trabalho em 1919.  

Diversos aspectos refletiram no desenvolvimento do trabalho dos 

protestantes Batistas no início de sua caminhada no estado. A evolução 

econômica e populacional do Rio Grande do Norte favoreceu o trabalho 

missionário naquela época. Com o surgimento da Convenção, esta ajudou a 

administrar os trabalhos dos protestantes Batistas em solo potiguar. 

No decorrer da história dos protestantes Batistas potiguares deve-se 

destacar os missionários americanos, pela grande contribuição dada em prol do 

crescimento do trabalho dos protestantes Batistas no estado. Sendo assim, o 

processo de crescimento desse grupo religioso nos dias de hoje apresenta cerca 

de mais de 13.000.00 protestantes Batistas no Rio Grande do Norte, 

aproximadamente 182 igrejas distribuídas em todo o espaço geográfico do 

Estado. Favorecidas por um sistema através de campanhas missionárias 

(mundiais, nacionais, estaduais), executadas por 23 missionários, 

aproximadamente, mais de 100 pastores em 76 cidades, que ajudam a expandir 

os protestantes Batistas espacialmente e teologicamente em solo potiguar. CBRN 

(2016)  

 

2.4  O PROCESSO DE GESTÃO E FORMAÇÃO ESPACIAL DAS IGREJAS 

BATISTAS: INTERFERÊNCIAS DOUTRÍNÁRIAS 

 

A Convenção Batista do Rio Grande do Norte e sua relação de 

interferência e gestão nas igrejas locais busca determinar a organização e a 

gestão, influenciando a estrutura e gestão administrativa territorial das igrejas 

Batistas em sua dimensão espacial. 

Com a Convenção, houve uma aproximação das igrejas locais em torno de 

um pensamento e da gestão dos protestantes Batistas no Estado, propiciou a 

criação de estratégias territoriais (cultos, missões estaduais, ação social, eventos 

esportivos) e a manutenção das tradicionais doutrinas. 
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A Convenção passa a significar uma união que dialoga pela organização e 

pela memória coletiva do grupo, ao mesmo tempo em que sustenta as tradições 

dos protestantes Batistas no território Norte-Rio-grandense. 

Esse processo permitiu o uso de um conjunto de doutrinas religiosas 

introduzido pelos missionários norte-americanos no inicio do século XX, pois tal 

conjunto de doutrinas corria o risco de deteriorar-se, caso as igrejas locais 

autônomas optassem por produzir os seus próprios discursos e regras e 

estabelecessem os seus programas e projetos expansionistas. 

A Convenção Batista, desde a sua organização, tornou-se responsável 

pela editoração e distribuição da literatura produzida pelos protestantes Batistas 

ao longo do século XX. A organização que foi fundada no século XX para 

representar as igrejas locais se constituiu numa voz junto a essas mesmas 

igrejas, pois passou a divulgar as decisões plenárias e a orientar sobre os rumos 

da coletividade no Rio Grande do Norte. De acordo com Convenção Batista do 

Rio Grande do Norte (CBRN, 2015), as primeiras obras missionárias evangélicas 

protestantes datam de1885 – primeira igreja Evangélica no Rio Grande do Norte: 

Presbiteriana em Mossoró, com o movimento Presbiteriano, como já foi citado 

neste trabalho, no segmento anterior. 

Ainda segundo a CBRN (2015), em 1915, durante o período da primeira 

Guerra, reiniciou o trabalho dos protestantes Batistas, evangelizando e 

organizando uma congregação que foi denominada de Primeira Igreja Batista da 

Paraíba, em 1919, sendo empossado o Pr. Augusto Santiago, interinamente. A 

partir daí, iniciaram-se também os trabalhos evangelísticos em Extremoz e Ceará-

Mirim. 

Desde então, as atividades dos protestantes Batistas se desenvolveram 

consideravelmente no período de 1915 a 1933, com a criação de outro templo-

sede na Rua Mossoró, em 1933 – Segunda Igreja Batista de Natal. 

Nesse processo, a Convenção tornou-se voz que se fez ouvir nos espaços 

públicos, representando o pensamento de um grupo de confissão protestante que 

se inseriu na sociedade norte-rio-grandense. A atuação dela se constituiu com a 

intenção de criar uma unidade territorial, doutrinária, social, jurídica, hierárquica e 

de evangelização das igrejas Batistas, como organização gestora dos 

protestantes Batistas. O conteúdo do seu estatuto estrutura-se em elementos 

materiais e imateriais de orientação para gestão das igrejas locais. Esses 
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elementos imateriais têm sua base na fé e às vezes nascem de um ambiente 

social bem articulado, o templo territorial onde ocorrem os cultos, cantos e ritos da 

igreja Batista, por exemplo. 

Nesse contexto social, Souza (2004) comenta que os princípios da 

admiração e veneração funcionam de forma frequente. Sendo assim, é no templo 

onde as ordens se estabelecem por instrumentos de subordinação que fazem 

com que se obedeça doutrinariamente a cada instrução atribuída na igreja ou na 

Convenção Batista Norte-Rio-grandense. 

Na subordinação, as formas equilibradas e disciplinadoras norteiam as 

atitudes dos membros, que encontram base em um determinado poder central 

(Convenção Batista) e nas doutrinas dos protestantes Batistas. 

A Convenção Batista, como instituição histórica tradicional, sustenta as 

normas doutrinárias, domínio reconhecido em um contexto em que o membro 

reconhece e manifesta no consentimento de uma força espiritual (Deus). 

Os protestantes Batistas de cada Igreja, nas suas verdades espirituais, são 

postos subordinados a um sistema espacial da Convenção, partindo assim do 

pressuposto de que um discurso de inspiração divina é espiritual, é de Deus, 

possibilitando a formatação e construção de um sistema hierárquico e integrado 

na igreja Batista.  

Assim, esse sistema, na interpretação de Souza (2004, p.58) fundamenta-

se na autoridade “incontestável de uma liderança”. Daí a prática desse poder 

estabelecer condutas aos líderes ao longo do tempo na transformação do 

território envolvido na criação de uma dimensão espacial. 

O controle desse território ocorre através do poder. Foucault (2005) 

destaca, ao analisar a eficiência do poder no território, que não existe valor 

inerente às relações sociais, mas usa-se o poder como instrumento que pode ser 

executado.  Através de práticas ou relações de poder que, nesse caso, a 

Convenção Batista do Rio Grande do Norte atua na forma de gestão e domínio do 

território, na vida cristã do Batista. 

A dimensão espacial dos protestantes Batistas favorece a expansão da 

instituição, fazendo com poder esteja relacionado ao crescimento do número de 

adeptos nas igrejas, demandando serviços como reuniões, intervenções, eventos 

esportivos, missões evangelísticas e sociais na gestão do território.  
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Nesse modelo, os protestantes Batistas de cada igreja organizam suas 

estruturas territoriais menores, desenvolvendo estratégias de defesa para, de 

certa forma, proteger estruturas como os ministérios na gestão territorial. Isso 

instaura uma estrutura local, ou seja, no bairro; regional, no caso região 

metropolitana e também em uma esfera estadual, no caso do Rio Grande do 

Norte. 

O modelo de gestão da Convenção Batista do Rio Grande do Norte 

objetiva o entendimento do projeto em que os protestantes Batistas estão 

inseridos, no qual as igrejas Batistas conseguem expandir suas diretrizes 

doutrinárias e estatutárias em uma grande rede de lideranças que interfere 

diretamente na materialização de seus projetos, como “missões estaduais” 

instrumentos de evangelização (Ver figura 1). 

 

Figura 1 - Logo de missões estaduais. 

 

 Fonte: Convenção Batista do Rio Grande do Norte (2015) 

 

Com isso, o poder da Convenção Batista interfere e articula-se no território 

com as demais igrejas Batistas numa sistemática fundamentada nas doutrinas e 

estratégias territoriais que servem para essa consolidação espacial. 
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A execução das doutrinas e estatutos da Convenção e das Igrejas segue uma 

linha hierárquica como igrejas sedes, congregações e pontos de pregação, 

formando este sistema que favorece não só a formação mas também o 

crescimento da dimensão espacial dos protestantes Batistas(Ver Organograma 

1). 

 

Organograma 1 - Sistema Territorial da Convenção Batista do RN. 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 Assim, os ministérios estão sob a regulação dos regimentos internos, 

regulamentos e atos normativos que não podem divergir das ações e doutrina dos 

protestantes Batistas defendida pela Convenção Batista. Ainda que as igrejas 

Batistas tenham autonomia, ou seja, poderes, elas devem harmonicamente com a 

Convenção Batista do Rio Grande do Norte. 

 A Convenção Batista do Rio Grande do Norte exerce sua interferência na 

gestão das igrejas em três categorias normativas: doutrina, missões 

(evangelização) e igreja-administrativa, fazendo com que essas categorias 

funcionem como ferramenta fundamental, com o objetivo de gerir e controlar a 

difusão territorial. Sendo assim, o poder da Convenção Batista pode ser 

interpretado e estruturado nessa tríplice que objetiva uma ideologia da igreja 

Batista no espaço Geográfico. 

 Dessa tríplice ideologia, a convenção Batista comanda toda ação teológica, 

espiritual, cultural, pastores e membros das igrejas Batistas, por meio da doutrina 

Convenção Batista do Rio Grande do Norte 

Congregações Templo-sede Pontos de pregação 
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e de normas estatutárias legitimadas através de ações da igreja. Entretanto, a 

doutrina pode ser um conjugado de princípios disciplinadores na incorporação de 

bens espirituais, estabelecendo um regime central de poder. 

 A expansão da doutrina Batista está firmada em três níveis: o primeiro nível 

está nas discussões teológicas envolvidas na Convenção. Esse conselho é 

responsável pela discussão e manutenção doutrinária das literaturas e ações 

territoriais. O segundo nível fica sob responsabilidade das igrejas locais em suas 

estratégias no território, que são repassadas à Convenção e seus ministérios. O 

terceiro nível diz respeito à execução, pelos ministérios e igrejas, das normas, 

ensinamentos específicos e métodos disciplinadores da doutrina Batista. 

 Dentro níveis existem também a ação social da Convenção Batista do Rio 

Grande do Norte, por exemplo, a Cristolândia, que funciona como instrumento em 

que cada igreja local em sua ação filantrópica pratica o acolhimento em 

comunidades com condições socioeconômicas desfavoráveis. Essa ação social 

tornou-se uma estratégia eficaz (Ver Figura 2). 

 

Figura 2 - Cartaz Missão Batista Cristolândia, um lugar de esperança. 

 

Fonte: Convenção Batista do Rio Grande do Norte (2015). 

 

 Ação favorece o crescimento da influência dos protestantes Batistas em 

níveis sociais mais baixos não só na cidade de Parnamirim-RN, mas também no 
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Rio Grande do Norte, proporcionando o resgate social e uma ocupação territorial 

tanto em bairros centrais como em bairros mais periféricos.  

 Além disso, a ação social difundida entre os bairros mais periféricos com 

comunidades carentes torna-se uma fundamental estratégia das igrejas locais, 

nesse processo de expansão, funcionando junto com a evangelização, o primeiro 

contato entre os protestantes Batistas e pessoas não convertidas. 

 No processo de interferência e gestão da Convenção, em relação às igrejas 

Batista na cidade, o documento normatizador é o estatuto social dos protestantes 

Batistas, que funciona como mecanismo regulador estratégico das igrejas nas 

suas interferências sociais no espaço geográfico.  

 É possível dizer que os setores administrativos da Convenção Batista 

norte-rio-grandense estão interligados territorialmente por etapas locais. Esse 

sistema territorial de poder dos protestantes Batistas via Convenção, na sua 

gestão, possui um vasto quadro hierárquico que facilita o entendimento da 

importância desse sistema. Os cargos da igreja são demonstrados no 

Organograma 2, da dimensão espacial  da igreja. 

 

Organograma 2 - Sistema interno da liderança das igrejas Batistas. 

 

     Fonte: Elaborado autor (2015). 

 

 Ao observar esse sistema, o pastor, como presidente seguido por um 

conselho administrativo e conselho fiscal e por membros congregados, ministérios 

Pastor 

Conselho 
administrativo 

Conselho Fiscal 
Membros  

Congregados 
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de louvor, finanças, patrimônio, infantil, ação social, cozinha, escola bíblica 

dominical esse sistema interno dos protestantes Batistas. 

 Essa estrutura diz respeito ao templo-sede e seus setores congregações, 

pontos de pregação. Nesse contexto, a Convenção Batista do Rio Grande do 

Norte administra o campo juntamente com seus diversos setores. 

  Os membros são designados a exercerem cargos sob a aprovação do 

pastor e da liderança da igreja, seguindo algumas normas. Existe uma estratégia 

de gestão das igrejas Batistas, que é exercida pela igreja nas votações de 

lideranças dos templos e fortalece o poder e hegemonia da hierarquia. 

 O sistema das igrejas Batistas tem sua forma externa baseada em um 

campo de disputas territoriais que pode ser concebida no que Souza (2004) 

compreende como uma concorrência que se configura com verticalidade e 

horizontalidade. Observando essa compreensão a Convenção e as igrejas 

Batistas, em sua verticalidade as tensões entre os diferentes setores do poder 

hierárquico da igreja, tais como pastor, vice-presidente, ministros, missionários e 

membros, induz, a concorrência horizontal se dá na busca de crescimento dentro 

da igreja, para melhor desempenho do ministério. 

 Fazendo, a concorrência vertical se apresenta como primeira fase das 

disputas da concorrência horizontal. Disputa inicial explica-se pelo nível de 

posicionamento (congregado, músico, tesoureiro, administrador, zelador, pastor) 

em que os membros devem estar e pela concorrência a determinados cargos da 

igreja para uma futura ação territorial. 

 Outro nível dessa disputa na estrutura em que atuam os pastores poderão 

concorrer à liderança, não só da igreja local que eles presidem, mas também da 

Convenção, órgão responsável pela gestão das igrejas. Isso mostra que a disputa 

nesse nível se dá na forma horizontal no território. 

 Essa disputa na horizontalidade ocorre com frequência entre pastores e 

vice-presidentes. As eleições em todas as áreas de atuação da Convenção, no 

que diz respeito às igrejas locais, são realizadas pelos ministérios e lideranças 

baseadas nos estatutos da Convenção. Quando cada igreja Batista realiza sua 

escolha de liderança, nenhuma outra igreja pode interferir apenas a Convenção 

poderá fazer essa intervenção. 
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 Essa atuação da Convenção se mostrou um sistema de coesão ministerial 

e espacial, fazendo com que a convenção exerça seu poder de gestão das igrejas 

Batistas. 

 O templo sede, principal voz da Convenção Batista do Rio Grande do 

Norte, através dos demais ministérios, possui um estatuto e um regimento interno 

que favorecem a coordenação e complementam assuntos administrativos e 

eclesiásticos, tais como: emancipação das congregações, membresia, medidas 

disciplinares, estrutura administrativa, sucessão de pastores presidentes e 

estrutura territorial. 

 Nessa ótica, a Convenção estadual exerce uma função prática na 

hierarquia das igrejas Batistas, na forma de receptora de poder. Na Convenção 

Batista no estado do Rio grande do Norte os templos analisam as informações e 

constroem adaptações em seus estatutos, cuidando para que tais regras sejam 

compreendidas pelas igrejas locais e congregações, dialogando poder nesse 

processo sistemático e baseado em escalas administrativas nessa constituição 

territorial. 

 É importante observar que a ação espacial das igrejas Batistas depende 

muito das informações transmitidas. O templo sede é visto como um importante 

órgão para transmitir as informações, normas e estratégias com o objetivo de 

favorecer a assimilação das informações sendo os atos normativos alterados e 

inscritos em estatutos da Convenção, ocorrendo reuniões com objetivo de 

transmitir novas informações para manutenção da hierarquia. 

 O entendimento desse sistema de poder das igrejas Batistas não está 

visível apenas nas instâncias territoriais de poder, mas, sobre tudo nas 

estratégias que executam na ocupação do território, dando força à formação 

estrutural dos protestantes Batistas e suas igrejas (templos sede) apresentadas 

no Mapa 2, abaixo. 
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Mapa 2 - Distribuição territorial das Igrejas Batistas (templos-sede) no Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Autor, organizado por Silva (2015) 
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 Assim, para entender a espacialização das igrejas Batistas é preciso 

apresentar a natureza de suas estratégias para fins de controle. A Convenção 

como elemento de poder, junto com os templos, forma uma rede no espaço 

geográfico norte-rio-grandense, ou seja, comanda as ações da igreja no processo 

de comando através dos demais templos envolvido na ocupação. 
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3 A DIMENSÃO ESPACIAL DOS PROTESTANTES BATISTA EM 

PARNAMIRIM-RN 

 

O espaço urbano pode ser analisado em diversas dimensões 

interdependentes: política, econômica, social e cultural. As dimensões política, 

econômica e social sempre foram objetos de análise dos geógrafos. Já a 

dimensão cultural do urbano tem sido utilizada nas análises geográficas mais 

recentes, sobretudo a partir da década de 1970, quando os estudos da Geografia 

em sua abordagem cultural ganharam destaque no cenário geográfico. 

 Para Corrêa (2003), a dimensão cultural amplia a possibilidade de 

compreensão da sociedade em termos políticos, econômicos e sociais, tornando 

compreensíveis as espacialidades e temporalidades existentes nas cidades. 

Nesse sentido, Corrêa (1993) classifica o espaço urbano como sendo, 

simultaneamente, fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, 

conjunto de símbolos e de lutas. 

As práticas dos protestantes Batistas estruturam uma análise da 

espacialidade da religião e suas instituições na transformação do espaço. A 

princípio, o espaço urbano assume uma dimensão espacial e cultural que é 

variável no tempo, no território e segundo os diferentes grupos sociais (CORRÊA, 

2003).  

Diante disso, é necessário destacar os estudos elaborados por Rosendahl 

(2002), ao analisar o papel da religião na origem das cidades e a figura da Igreja 

Católica na modificação do espaço, destacando as cidades santuário; cidades 

que, para autora, convergem peregrinação e manifestação da religião no território 

urbano. O papel do sagrado na origem das cidades, segundo Rosendahl (2002) é 

situar o templo como atributo forte da conexão entre o urbano e o sagrado. 

Rosendahl (2002) afirma que a cidade não se tornou somente um espaço de 

expressão do sagrado, mas um meio de expressão ampliada de todas as 

dimensões da vida, uma vez que as cidades tinham em seus interiores os lugares 

sagrados – que se tornaram espaços de representação do cosmo – e os 

representantes de Deus. “A cidade foi erguida pela vontade de Deus, e o 

sacerdote rei era seu símbolo todo-poderoso” (ROSENDAHL 2002, p.30). 

A autora analisa que, no curso natural da gênese e evolução das cidades, o 

papel desempenhado pela religião foi essencial. Tanto o poder sagrado quanto o 
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poder humano cresceram ao absorver as novas invenções da época. A 

necessidade de controlar o ambiente também deu mais autoridade àqueles que 

se ocupavam dessa função. O sacerdote e o monarca, muitas vezes unidos numa 

só função e cargo, desfrutavam de maior autoridade (ROSENDAHL 1999). 

Diante da origem das cidades, as “cidades que possuem uma ordem 

espiritual predominante, sendo marcada pela prática religiosa da peregrinação ou 

romaria ao lugar sagrado” (ROSENDAHL, 1999, p. 24).  

A autora afirma que em função do simbolismo religioso e do caráter sagrado 

atribuído às cidades, elas recebem o nome de cidades-santuário ou hierópolis, e 

este arranjo singular e repetitivo pode ser de natureza permanente ou apresentar 

uma periodicidade marcada por tempos de festividades, próprios de cada centro 

de peregrinação (ROSENDAHL, 1999). 

Nas cidades-santuário ou hierópolis, as funções urbanas são, em muitos 

casos, fortemente especializadas, associadas à ordem sagrada, sendo suas 

funções básicas de natureza religiosa (ROSENDAHL, 2002). Para as cidades-

santuário, a religião é um importante elemento modificador do espaço, uma vez 

que a peregrinação (permanente ou periódica) de fiéis rumo aos templos 

transforma o espaço, criando usos diferenciados daqueles existentes.  

Nas cidades em que os fluxos de peregrinação são permanentes, a 

organização interna das cidades é voltada para esse fenômeno permanente, 

enquanto para as cidades-santuário temporárias, a organização interna é 

diferenciada em tempos de romarias e peregrinações (ROSENDAHL, 2002). 

Nesse sentido, Rosendahl (2002) afirma que ao analisar as atividades das 

cidades de função religiosa é preciso considerar dois aspectos: a sua organização 

espacial interna e o papel do agente modelador, fieis, através da vivência do 

espaço sagrado. A peregrinação, por outro lado, é uma prática religiosa que 

consiste em uma visita na qual o visitante tem uma nítida intenção de devoção.  

Essa visita é feita a um lugar sagrado e vem acompanhada do 

comportamento religioso de pedir graças ou de agradecimento por graça obtida. 

O deslocamento dos peregrinos para o exercício de sua religião pode se 

apresentar de duas maneiras: a primeira envolve um fluxo permanente, enquanto 

a outra, um fluxo periódico de peregrinos (ROSENDAHL, 2002,). 
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Diante desses exemplos de estudos desenvolvidos por Rosendahl, nota-se a 

importância de se realizar análises geográficas da religião para o entendimento do 

espaço urbano. 

Entretanto, apesar da contribuição dessa autora para os estudos da 

Geografia da Religião, essa dissertação não pretende discutir se a cidade de 

Parnamirim-RN possui elementos para ser classificada como cidade-santuário, 

mas sim analisar a dimensão espacial dos protestantes  Batistas e suas igrejas 

nessa cidade. Tendo como pressuposto para a análise suas varias estratégias 

territoriais. 

Segundo Peixoto (2003, p 210), “o município ganhou esse nome através dos 

índios potiguares que nomearam a cidade pela expressão tupi-guarani “Paranã-

mirim”, que significa pequeno parente do mar ou pequeno rio veloz”. Os nativos 

optavam em erguer suas comunidades em locais onde a pesca fosse de certa 

forma abundante, como nos rios Pitimbu 2  e no Pirangi 3 . Por isso o espaço 

geográfico da cidade era deserto, no entanto, sempre foi um lugar estratégico. 

Peixoto (2003, p.20) afirma que “pela região passava um dos caminhos que ligava 

o primeiro núcleo colonizador da capitania do Rio Grande à cidade de Natal e o 

Forte dos Reis Magos com outros povoamentos portugueses ao sul.” 

A colonização das terras potiguares seguiu a administração política da coroa 

portuguesa: sesmarias. Contudo, as terras da atual Parnamirim-RN foram 

consideradas “imprestáveis”, tanto para o cultivo quanto para serventia do gado, 

com exceção do vale fértil do Pium. Mais de um século passou, e as únicas 

povoações nessa área eram alguns sítios com o cultivo de lavouras de 

subsistência. 

 Segundo Peixoto (2003, p.22), “essas terras pertenceram primeiramente a 

Francisco Pereira de Brito, depois, em 1889,foram vendidas ao fidalgo e senhor 

de engenho João Duarte da Silva. E em 1927, o grande empresário Manuel 

Machado era o novo proprietário. Até então, ninguém tinha visto importância 

nessas terras”. 

Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), países como Estados 

Unidos, Inglaterra, França e Itália passaram a fim de expandir seus territórios. Um 

dos fatores de fundamental importância para a demonstração de poder era o 

                                                           
2
Em tupi-guarani, Poti-ybu, que significa a “fonte dos camarões” 

3
Em tupi-guarani ,Pira-gi-pe, que significa“rio das piranhas”  
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transporte e a comunicação que permitisse o envio de mercadorias e a troca de 

correspondências com os mais distantes dos lugares do mundo no menor tempo 

possível. 

A fim de encontrar uma área adequada para a construção de um campo de 

pouso, em 1927 o piloto Francês Paul Vachet e alguns companheiros chegaram 

numa imensa planície a 20 km de Natal, caracterizada por ter um solo liso e duro 

e uma vegetação de pequeno porte, que se mostrava a área ideal para a 

construção do campo de pouso para Compagnie Generale Aeropostale-CGA 

Essa imensa planície pertencia Parnamirim-RN. Foi dessa forma que, em 20 

de julho de 1927, a cidade nasceu sem população significativa, mas com um 

campo de aterrissagem estratégico. 

Novos investimentos foram realizados em 1933, visto que o governo da 

França criou a Air France, que absorveu todas as companhias privadas de 

aviação civil. Porém, a Air France deixou de operar em 1940. Mas devido à fama 

que o aeroporto de Parnamirim-RN adquiriu, de ser um campo estruturado e 

estrategicamente posicionado, atraiu diversas empresas de outras nacionalidades 

inclusive a norte-americana. 

O quadro geopolítico internacional requeria posicionamento neutro em 

relação à sua posição na Segunda Guerra Mundial. As pressões dos Estados 

Unidos aumentaram, visto que estes tinham que efetuar a defesa do continente 

americano. Assim, o governo brasileiro, sem saída e ameaçado de invasão, aliou-

se aos Estados Unidos e aos demais países da Aliança. 

O governo Vargas assinou um acordo de defesa mútua em julho de 1941, 

cedeu áreas para a instalação de bases norte-americanas no Nordeste (outubro 

de 1942), rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão (janeiro 

de 1942) e, por fim, em 22 de agosto de 1942, declarou guerra aos países do Eixo 

(PEIXOTO, 2003) 

O campo de pouso foi dividido em duas partes: lado oeste, onde estavam as 

instalações da Air France e da Companhia de Aviação Italiana 4  (essa parte 

pertencia aos brasileiros e apresentava muitas dificuldades para manter o 

funcionamento, devido à intensa carência financeira e de poder); e o lado leste, 

que foi ocupado para as instalações de uma nova base americana, chamada de 

                                                           
4
Também conhecida pela sigla L.A.T.I 
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Parnamirim Field, já que os americanos julgaram as instalações da base oeste 

modestas para atender aos esforços da guerra  ver figura 3. 

 

Figura 3 - Divisão da Parnamirim Field pelos Franceses e Italianos. 

 

Fonte: Fundação Rampa (2016) 

 

 

De acordo com Peixoto (2003, p.98), “a Parnamirim Field e as demais 

construções americanas, como por exemplo, os clubes de aviação, acomodavam 

cerca de 1.800 oficias e 2.700 praças”. Esse grande número de pessoas atraía 

um grande contingente populacional de vários locais do estado, principalmente do 

interior, para os arredores da base, a fim de oferecer mão de obra. Essa mão de 

obra foi fundamental para a construção e crescimento da cidade de Parnamirim-

RN naquele espaço. 
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Retrato 09 - Aviões na Base Americana Parnamirim Field (1940) 

 

Fonte: Peixoto (2003) 

 

 

No cenário de guerra, a presença dos americanos em Parnamirim Field teve 

que ser aceita pelo Brasil devido ao tratado de Havana, assinado em julho de 

1940. Contudo, quando os estrangeiros militares chegaram, em janeiro de 1942, 

passaram a ocupar o lado francês do “campo de Parnamirim”, enquanto o hangar 

da LATI foi ocupado por homens do Exército Brasileiro com a missão de espionar 

a movimentação americana.  

Em março os americanos deixam essas instalações e ocupam a base de 

Parnamirim-RN, com os primeiros prédios concluídos. No dia 2 de março de 1942, 

o governo brasileiro criou a Base Aérea de Natal (BANT), através do decreto de 

Lei nº 4.142, assinado pelo então ministro da Aeronáutica do governo do 

presidente Getúlio Vargas, Salgado Filho. Contudo, a ativação ocorreria apenas 

em 5 de novembro do mesmo ano. Desta forma, as duas bases aéreas, a BANT e 

Parnamirim Field, passam a operar no mesmo espaço: o brasileiro ficaria 

conhecido como “Base Oeste” e a americana como “Trampolim da Vitória” 

(PEIXOTO, 2003). 

Com o fim da guerra, os norte-americanos desocupam Parnamirim Field, que 

passou a ser propriedade da Força Aérea Brasileira. A base oeste continuou 

sendo instalação militar, no entanto abrigou também o Aeroclube do Rio Grande 
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do Norte e o hangar oficial do Governo do Estado. Atualmente, a FAB ergueu a 

sede da I Força Aérea -I FAE e instalações do Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo-DTCE Ano terreno. Nos prédios remanescentes da década de 40 

funcionam ainda a Escola Estadual Santos Dumont, a Brigada de Incêndio e 

almoxarifado da Segunda Guerra. 

 

Figura 4 - Divisão dos setores da Parnamirim Field. 

 

Fonte: Fundação Rampa (2016) 

 

Neste período as ruas não eram demarcadas e não havia infraestrutura 

urbana. As moradias se constituíam de restos de obras, eram conhecidas como 

mocambos. Totalmente desorganizados e sem as mínimas condições de higiene, 

estes favoreciam o surgimento e concentração dos mais diversos tipos de 

doenças, juntamente com a intensa movimentação aérea que trazia doenças de 

outros países, como a malária da África. 

Ao redor de Parnamirim-RN tudo era matas e tabuleiros. As comunidades 

mais próximas eram Taborda, Passagem de Areia e Rio dos Negros, 

comunidades que pertenciam aos municípios de São José do Mipibu e Macaíba, 

respectivamente. A cidade crescia cada vez mais, expandindo para todas as 

áreas próximas. Os dois primeiros corredores de casas localizavam-se junto à 

linha do trem, sendo considerada por Peixoto (2003) como o sítio urbano inicial da 

cidade. 
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Esse crescimento espacial e demográfico fez surgir na cidade o comércio de 

produtos de primeira necessidade e de materiais de construção, estendendo-se 

para diversos gêneros (PEIXOTO, 2003). 

Em 1945, com o fim da Segunda Grande Guerra, os países da aliança 

saíram vitoriosos e Parnamirim-RN ficou conhecida como “Trampolim da Vitória”. 

A partir de então, a cidade apresentava potencial para o progresso (Retrato 10).  

 

Retrato 10 - Cidade de Parnamirim-RN em 1958. 

 

 

 

Fonte: Peixoto (2003) 

 

 A cidade que muitos pensavam que só existiria em função da guerra 

avançava a caminho de sua autonomia administrativa. A infraestrutura da cidade 

crescia com o desenvolvimento de novas obras e empreendimentos, como a 

construção de escolas, mercados hospitais e indústrias. Outro aspecto que trouxe 

significativo desenvolvimento para Parnamirim-RN foi o desenvolvimento do seu 

parque industrial. Na década de 1960, a industrialização do Rio Grande do Norte 

voltou a ser pensada e planejada como meta administrativa do setor publico. 

Assim, na época o estado foi incluído nos planos diretoriais da Superintendência 

do desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

O processo de industrialização do município deu-se entre as décadas de 

1960, 1970 e 1980, principalmente, pois foi neste período que o município foi 



67 
 

crescendo em aspecto socioespacial, com o surgimento de novos bairros na 

cidade. 

Com a criação do distrito industrial em posição estratégica na cidade e com o 

fluxo de duas das principais rodovias do estado BR-101 e BR-304, novas 

empresas começaram a se instalar no espaço geográfico, enfaticamente na 

década de1980. 

As empresas que se instalaram na cidade favoreceram o povoar e surgir de 

novos bairros. Entretanto, não foi só a expansão industrial que favoreceu o 

crescimento da cidade nessas três décadas, mas também a grande seca ocorrida 

no estado na década de 70, que fez muitas pessoas migraram do sertão e agreste 

para a região próxima da capital e principalmente para Parnamirim-RN. 

Neste período de crescimento Parnamirim-RN cresceu cerca de 7%, 

enquanto outros municípios do estado, como Mossoró e Caicó, cresceram 1,2% e 

1,3%, segundo censo do IBGE de 2000. Na época, a cidade apresentava cerca 

de 120.690 habitantes, sendo a terceira maior cidade do estado. Em 2013, 

Parnamirim-RN apresentava 229.414 mil habitantes em seu espaço geográfico. 

Para fazer frente à demanda da exploração, a Petrobras terceirizou várias 

atividades e a maioria das empresas prestadoras de serviços, multinacionais 

como Montreal, Techint e Smith instalaram filiais em Parnamirim-RN. No final da 

década 80, um levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico 

do RN (IDEC) registrou a existência de 40 indústrias dos setores de alimentação e 

têxtil (PEIXOTO, 2003) 

Nos anos de 1990, Parnamirim-RN enfrentou sérios problemas, visto que 

devido a um colapso econômico de ordem mundial houve uma interrupção bruta 

dos grandes investimentos destinados ao distrito industrial.  

Com a crise financeira, muitas indústrias de grande e de pequeno porte 

foram fechadas, acarretando percentual elevado de desemprego na cidade. 

Grande parte das indústrias foi abandonada e virou depósito. Porém, o município 

de Parnamirim-RN não deixou de expandir seu espaço. Através do recebimento 

de fluxo de Natal e outras cidades, Parnamirim-RN continuava a expansão de seu 

território. 

Nas décadas de 1980 e 1990, por meio de grandes loteamentos de áreas 

sujeitas a especulações imobiliárias com exceção do bairro Passagem de Areia, 

núcleo residencial mais antigo da cidade e que antigamente fazia parte de 
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Macaíba a cidade passou a ter 13 bairros, com uma expansão considerável. 

Atualmente a cidade conta com 23 bairros (Ver Mapa 3). 
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Mapa 3 - Distribuição dos Bairros de Parnamirim-RN, 2016 

 

Fonte: Elaborado por Silva (2016)
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A igreja como um espaço munido de um conjunto de fiéis unidos pela 

mesma fé, que celebram as mesmas doutrinas religiosas, exerce uma ocupação 

espacial pública religiosa muito significativa na cidade de Parnamirim-RN. Com a 

expansão demográfica da cidade de Parnamirim-RN, as igrejas Batistas seguiram 

esse curso de crescimento e expansão. 

Na atualidade, a maioria das cidades possui igrejas na constituição da sua 

paisagem, sendo estas um importante subespaço que apresenta uma dinâmica 

territorial. 

O espaço geográfico da cidade de Parnamirim-RN na atualidade é 

constituído por diversas igrejas – sejam elas protestantes históricas, pentecostais 

ou neopentecostais – que transformam, simbolizam e controlam o território em 

que agem. Nesse sentido, a importância que é dada às igrejas Batistas não é 

somente por ser um subespaço religioso na cidade, mas uma estrutura física que 

prega algo imaterial utiliza-se de códigos para protagonizar e dinamizar o território 

através da relação religiosa na vida pública da sociedade. 

A história da igreja Batista de Parnamirim-RN tem relação com os 

americanos, que decidiram instalar a primeira igreja Batista.  

Em 1915 chegou a Natal, vindo de Salvador/BA, o Irmão. Henrique do 

Nascimento Gonçalves, oficial do Exército Brasileiro, para servir numa unidade 

militar no centro da cidade (local onde hoje funciona o colégio Winston Churchill). 

Ele e sua esposa, D. Clotilde do Nascimento Gonçalves, começaram a árdua 

tarefa de reorganizar o trabalho batista em Natal. Nesse período, os Batistas 

paraibanos, que tinham organizado em 1914 a Primeira Igreja Batista da Paraíba 

(a atual Primeira Igreja Batista de João Pessoa), apoiaram decisivamente o novo 

trabalho. O esforço resultou na Organização Batista de Natal. O culto solene da 

organização ocorreu na Missão Batista de Pernambuco.  

Na ocasião foram lidos a Confissão de Fé, a gestão administrativa e o 

Pacto das Igrejas Batistas, “sendo estas peças adotadas pela nova Igreja em 

harmonia e solidariedade com a Convenção Batista Brasileira”, conforme a Ata 

histórica diz. A Igreja filiou-se ao Campo Batista Regional, do qual participam 

todas as convenções do Nordeste. 

De fato já se sabe que a relação da cidade de Parnamirim-RN com a 

Segunda Guerra Mundial é evidente e as marcas que os americanos deixaram na 

paisagem da cidade permanecem até hoje, porém dentro desta relação surge 
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uma grande influência na formação religiosa protestante e espacial da igreja 

Batista na cidade.  

A implantação da primeira igreja Batista em Parnamirim-RN ocorreu, 

segundo a ata de abertura, no dia 21 de outubro de 1948. Neste dia, em reunião, 

iniciaram-se os trabalhos com o cântico do hino número 01, oração realizada pelo 

pastor Rodolfo Bantermiller. Em seguida, o dirigente do trabalho, Reverendo 

Carlos F. Mateus, solicitou assembleia um nome para candidato a presidência do 

concílio. Neste momento, foram indicados os reverendos John. A. Tumblim, 

Donald J Hare e Gumercindo Medeiros. Submetida à votação, foi eleito por 

unanimidade o reverendo Donald J.Hare, que logo após assumiu a presidência do 

concílio às 20h00min do referido dia. 

A continuação do processo de implementação da primeira igreja Batista 

continuou, declarando assim a sessão do concílio aberta para os devidos fins. 

Neste momento, tomou a palavra o presidente e convidou todos os pastores 

consagrados para subirem à tribuna, que foram os seguintes: Reverendo Carlos 

Mateus, Jhon. A. Tumblim, Gumercindo Medeiros e Rodolfo Bantermiller. Dada a 

palavra aos membros do concílio para elegerem o secretário da convenção, foi o 

Pastor Gumercindo Medeiros que, apoiado, foi eleito por unanimidade de votos. 

Em seguida, foram chamados membros da congregação que haviam de 

organizar-se em “Igreja Batista em Parnamirim-RN”, que foram as seguintes 

pessoas: Waldemar Amador da Silva, Hermínia Bento da Silva, Diolindo José da 

Silva, João Pedro da Costa, Isabel Maria Costa, Assad Gandour, Maria Gandour, 

Alnamira Gandour, Raimundo Gandour, Fátima Gandour, Antônio Bezerra da 

Trindade, Hélio Januário de Carvalho, Francisca de Oliveira, Cristovam de 

Oliveira, Luiz Barbosa de Oliveira, Manoel Maximiliano e Antônio Costa. Estes 

foram os primeiros membros atuantes da primeira igreja Batista em Parnamirim-

RN. 

Todos de pé, o presidente pediu a estes irmãos que externassem o seu 

desejo, e eles responderam que desejavam organizar-se em Igreja. Logo após, foi 

feita a moção, apoiada por todos. Continuando de pé, foi pedido ao reverendo 

presidente do concílio que elevasse a Deus em oração de confirmação. Então, foi 

lido o pacto das igrejas Batistas e a confissão de fé, perguntado a todos se 

desejavam cumprir fielmente a doutrina Batista, e todos responderam 

afirmativamente. 
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Então, o presidente proclamou em voz: “está organizada a ‘Igreja Batista de 

Parnamirim’”, no dia 21 de outubro de 1948. Continuando o trabalho, o presidente 

franqueou a palavra aos diversos representantes das igrejas presentes, e 

levantou-se o Reverendo Jhon A. Tumblim (segunda igreja Batista de Natal), 

Rodolfo Bantermiller (primeira igreja Batista de Natal), Miguel Queiroz (Baixa 

Verde), Reverendo Gumercindo Medeiros (igreja Batista de São José do Mipibu), 

Newton Fernandes (Congregação Batista de Natal) e Reverendo Carlos Mateus, 

Não havendo nada a tratar, foi encerrada a reunião convencional, com oração 

realizada pelo presidente e pelo secretário da convenção, Gumercindo Medeiros. 

Nas décadas 1960 a 1990, a primeira igreja Batista (Ver o mapa 4) em 

Parnamirim-RN (Ver Fotografia 1) foi uma igreja multiplicadora de igrejas pelo 

espaço geográfico da cidade, propagando assim a dinâmica espacial Batista por 

Parnamirim-RN, sendo o templo sede da igreja Batista em Passagem de Areia-

IBPA, Igreja Batista em Parnamirim-IBP, Igreja Batista Monte Castelo-IBMC, 

Igreja Batista Nova Esperança-IBNE, Igreja Batista Vida Nova- IBVN, Igreja 

Batista Cidade Jardim -IBCJ, Igreja Batista Jardim Aeroporto -IBJA. 
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Mapa 4 - A distribuição espacial das igrejas Batistas e congregações em Parnamirim-RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2016) 
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Sendo assim, essa distribuição das referida igrejas favorece de forma ativa 

toda a dimensão no espaço geográfico da cidade de Parnamirim-RN. A prática 

religiosa tem permitido que os protestantes Batistas ampliem possibilidades e 

maneiras de adorarem a Deus e se relacionarem enquanto comunidade, na sua 

expansão espacial.  

 

Fotografia 1- Primeira Igreja Batista de Parnamirim (PIBP). 

 

Fonte: Autor (2014) 

 

Cada igreja possibilita não só uma forma de culto, mas diversas estratégias 

tais como os códigos, percepção, identidade e sonoridade em sua estrutura 

hierárquica, oportunizando socialização e estreitamento nos relacionamentos 

entre os fieis, já que estes podem ser livres em suas expressões e utilizarem a 

dança, por exemplo, para se apresentarem desprendidos de amarras que a 

religião pode querer impor. 
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3.1 SISTEMA ESPACIAL DAS IGREJAS BATISTA EM PARNAMIRIM-RN 

 

A hierarquia das igrejas Batistas em Parnamirim-RN, tem como base uma 

estrutura eclesiástica formada pelos templos sede, congregações, pontos de 

pregação, que funcionam no território favorecendo uma relação hierárquica, 

articulada e organizada  no espaço geográfico ( Ver esquema 2). 

Essa estrutura das igrejas Batistas definiu-se como um lugar de atuação 

das praticas sócio religiosas dos protestantes Batistas. Constrói uma dimensão e 

uma lógica religiosa espacial em que congregações e pontos de pregação 

praticam ações por todo o território, comandado pelos templos sede. 

 

 

Esquema 2 - Sistema espacial da Igreja Batista no Rio Grande do Norte. 

 

Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

Os templos sede são representados pelas igrejas, que estão os territórios 

principais na função de propagação doutrinária, aplicação de estratégias 

religiosas e difusão de outras igrejas na sua dimensão espacial. 

Convenção 
Batista do RN 

Templo 
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Ponto de 
pregação 
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 Já as congregações, estruturas territoriais menores e auxiliares, têm a 

função de fixar novas ações, instrumentos de ocupação em outros bairros na 

cidade de Parnamirim-RN, favorecendo a sua atuação e a construção de uma 

difusão espacial. 

Os pontos de pregação são territórios flexíveis subordinados ao templo-

sede e às congregações. Geralmente são as residências dos fieis, em seus 

respectivos bairros, onde se comunicam no culto litúrgico doutrinário na 

intencionalidade de atrair adeptos à causa religiosa Batista. Toda essa prática é 

supervisionada pela Convenção Batista. 

Assim, os pontos de pregação e sua dinâmica de atuação espacial são 

resultado de um intenso trabalho de expansão territorial os templos sede e 

congregações. Isto indica que a ascensão hierárquica dos pontos de pregação 

que pode ser uma residência, varanda, clube, avenida ou condomínio podem 

chegar a congregações, podendo passar de uma modesta área de pregação 

flexível a uma igreja sede fixa.  O que pode gerar assim outros pontos de 

pregação e outras congregações criando uma rede religiosa de difusão espacial 

na cidade. 

A igrejas Batistas têm autonomia financeira, que facilita a expansão das 

redes dos protestantes Batistas na cidade de Parnamirim-RN. Para essa 

autonomia e crescimento é necessário o reconhecimento da Convenção Batista a 

qual as igrejas Batistas pertencem administrativamente. 

Na lógica da Convenção Batista quando a congregação almeja ascender 

para templo sede é necessário ela apresentar algumas informações que 

comprovem o número de fiéis nesse templo e se a congregação é 

autossustentável financeiramente, socialmente e administrativamente.  

No caso de algumas igrejas Batistas da cidade de Parnamirim-RN,  quando 

uma congregação apresenta entre 50 e 100 membros poderá ser classificada 

como templo sede (igreja), dependendo de uma assembleia geral administrativa 

com membros da liderança da congregação e do templo sede do qual faz parte 

esta congregação. 

O número de membros torna-se um indicador considerável e somente com 

a aprovação através da assembleia pelo templo sede a congregação torna-se 

igreja. Só assim os novos líderes destas novas igrejas podem concorrer a cargos 

no templo sede. 
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Os templos sede são dirigidos por líderes que têm a função de monitorar os 

fiéis dentro das doutrinas do evangelho, mas também supervisionar as demais 

congregações e pontos de pregação que são liderados por membros da 

comunidade religiosa comandada pela igreja em sua da dimensão espacial. 

Assim, são de responsabilidade do templo sede, congregações e pontos de 

pregação seguir as normas estabelecidas pela doutrina dos protestantes Batistas. 

Essa responsabilidade caracteriza e favorece o contato da comunidade Batista 

com regras doutrinárias de poder nessa dimensão espacial. 

Analisando estas etapas e regras que criam este sistema hierárquico 

podem ser identificadas várias esferas de poderes no interior das igrejas 

protestantes Batistas. Os membros são considerados agentes do poder das 

igrejas Batistas que transitam pelo território, podendo eles deslocar-se de um 

bairro para o outro, fortalecendo através desse deslocamento a ação territorial 

das igrejas Batistas. 

As micro ações de poderes realizadas pelos protestantes Batistas induz 

uma pratica ritualística minuciosa do corpo de gestos de hábitos e de discursos 

dos adeptos. 

Focault (2005) retrata que seus últimos delineamentos têm como correlatos 

a investigação de seus objetos técnicos do poder, que realizam um controle 

detalhado e minucioso do corpo, gestos, atitudes, comportamentos, hábitos e 

discursos. 

No contexto das igrejas Batistas, os poderes fragmentados (micro poderes 

exercidos pelos membros, ministérios, estratégias de evangelização) se integra 

má ação evangelizadora no campo de atuação da igreja Batista. Sendo assim, 

são identificadas variações de poder das igrejas Batistas, mostrando que a 

hierarquia dos protestantes Batistas apresenta um sistema de poderes que 

ultrapassa e complementa os limites territoriais.  

Nesse sentido, por meio desses micros poderes podemos identificar a 

fragmentação da hierarquia das igrejas Batistas. Os micros poderes estão 

interligados ao poder central. 

Essa hierarquia de poder das igrejas Batistas objetiva construir domínios 

que atendam instâncias de poder no espaço geográfico da cidade de Parnamirim-

RN. Outro elemento importante nessa hierarquia é que, como Focault (2005) 

identifica, o corpo humano é o principal alvo desta força produtiva. Isso mostra 
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que o corpo é um objeto principal nesse processo de construção territorial, como 

aprimoramento dessa força produtiva protestante Batista. 

Assim, por meio da organização e disciplina o corpo obedece ao domínio 

da doutrina da igreja Batista. Desta forma, ela controla suas ações, para que 

sejam possíveis as potencialidades utilizando o sistema gradual e contínuo. 

O poder na hierarquia das Igrejas exerce o controle absoluto sobre o corpo 

e suas ações no espaço geográfico da cidade através de três características: de 

dominação de determinado sistema político e controle do tempo, organização do 

espaço e vigilância. Estes dois últimos são instrumentos de controle os que 

identificam os limites do poder interno das igrejas Batistas em Parnamirim-RN. 

 O poder nas igrejas Batistas em Parnamirim-RN é fruto da obediência  dos 

fiéis em relação ao sagrado. No entanto, para a permanência do sagrado é 

utilizado controle disciplinar, que é imposto aos protestantes Batistas por 

estatutos, doutrinas e regras. 

A disciplina nas igrejas Batistas é a estratégia que organiza as práticas e 

ações nos territórios de atuação, através da inserção dos corpos em um território 

individualizado, classificatório e combinatório (FOUCAULT, 2005). 

Nesse sentido, as igrejas, congregações e pontos de pregação cumprem a 

missão de poder definir o limite da hierarquia. As lideranças dos departamentos 

exercem o poder restrito sobre determinados grupos da igreja, na organização, no 

comportamento de seus liderados para execução de tarefas dentro da igreja, 

criando assim planos de atuação territorial na formação da hierarquia.  

Os membros de cada segmento da igreja, por sua vez, se sujeitam à má 

execução e desempenho das tarefas, fazendo destas ferramentas de manutenção 

e crescimento de micro poderes no território local. 

Outra ferramenta de controle hierárquico dos protestantes Batistas é a 

atalaia, que tem a função de vigilância, assim como tem a função de poder. De 

acordo com Foucault (2005) a vigilância trata-se de uma tecnologia do poder, 

ainda que o princípio da visibilidade não lidere plenamente as tecnologias do 

poder nas sociedades modernas.  

Assim, segundo Foucault, a vigilância desempenha o seu trabalho por meio 

de uma rede de poder piramidal, em que o topo (templo-sede) e a base (ponto de 

pregação) formam uma conexão importante na hierarquia da igreja Batista, no 
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sentido que “o ápice e os elementos inferiores de uma hierarquia estão em uma 

relação de apoio e de condicionamentos recíprocos” (FOUCAULT, 2005, p. 221). 

A vigilância das igrejas Batistas se dá, portanto de dentro para fora e 

revela-se como instrumento fundamental para a manutenção doutrinária. A visão 

do poder é posicionada em primeiro lugar no interior dos templos, limites 

territoriais de cada igreja. As igrejas Batistas, na execução do poder hierárquico 

no território, apresentam uma atuação periférica intensa, na qual utiliza-se forte 

estratégia de controle territorial de caráter periférico para construir a dimensão 

espacial.  

Apesar de algumas igrejas Batistas estarem localizadas em zonas centrais 

da cidade, diversas congregações e pontos de pregação estão em áreas 

periféricas, proporcionando assim a atuação dos protestantes Batistas pela 

cidade. Estrategicamente, os pontos de pregação apresentam-se como espaços 

de demarcação territorial das igrejas Batistas na cidade de Parnamirim-RN. 

A mobilidade urbana dos pontos de pregação, pelo seu viés simbólico e 

territorial, representa uma estratégia da doutrina Batista. Assim, qualquer lugar 

pode ser transformado em um ponto de pregação. No entanto, para transformar 

um espaço que chamamos de “mundano” ou “secular” em um ponto de pregação, 

isto é, um lugar que pode ser um galpão ou casa em um território sagrado, 

realizam-se orações, cânticos, criando assim uma atmosfera religiosa naquele 

território. 

Quando estes espaços são ocupados pelos pontos de pregação, 

conseguem ser comprados e estruturados na forma administrativa, podendo ser 

elevados à condição de congregação, sob a condição até de Templo- sede. Após 

o ponto de pregação passar a ocupar a posição de congregação, o mesmo tem a 

função de propagar e expandir a mensagem da doutrina Batista nos bairros e 

distritos da cidade de Parnamirim-RN. 

Eles funcionam como uma importante estratégia na ocupação territorial, 

favorecendo a apropriação da igreja em diversos bairros, casas e ruas da cidade, 

ocasionando em certo ponto a formação de um território em forma de rede na 

constituição territorial das igrejas Batistas. Isso favorece assim um preenchimento 

e flexibilidade espacial por parte dessa hierarquia na referida cidade. 
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Esse sistema funciona como um instrumento de multiplicação e ocupação 

de novas igrejas, aprimorando-se assim as diversas formas de crescimento dos 

protestantes Batistas, gerando como resultado uma ampla rede de igrejas, 

congregações e pontos de pregação. Assim, constitui-se em uma rede na 

formação hierárquica e territorial das igrejas Batistas, como se pode observar no 

Mapa 5. 
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Mapa 5 - Templos sede e Pontos de pregação das Igrejas Batistas em Parnamirim-RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2016) 
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Nessa situação de atuação da igreja na formação hierárquica, os pontos de 

pregação e templos sede que se apropriam do espaço constroem elementos 

organizados em sistema de rede no espaço geográfico da cidade de Parnamirim-

RN. De acordo com Castells (2000), “a rede é uma estrutura formal interligada, 

que podem evoluir de acordo com o desempenho de crescimento da própria 

rede”.  

Os protestantes Batistas utilizam-se do território através de relações de 

poder que geram outros territórios ocupados por cada igreja no espaço geográfico 

da cidade. Apropriando-se da interpretação de Claude Raffestin (1993, p56), 

consignamos que o território é a “apropriação concreta ou abstrata do espaço por 

um ator sintagmático”.  

Então, nestas relações no território as igrejas Batistas executam tais 

relações de apropriação territorial para não só ocupar, mas difundir sua ação 

espacial, como pode ser observado na atuação territorial das igrejas Batistas. 

Esses pontos de pregação em razão de sua hierarquia e estratégias, em 

ocupa cada bairro da cidade, favorecendo o domínio territorial das igrejas Batistas 

na dimensão espacial da referida cidade. 

Robert Sack (1986, p.32) afirma que território implica “controle do acesso”: 

compreendemos que “os territórios são formas socialmente construídas de 

relações sociais e seus efeitos dependem de quem controla quem e com que 

propósitos”. Sendo assim, os protestantes Batistas, através das igrejas Batistas 

com os templos sede, congregações, pontos de pregação e funcionam com o 

propósito de não só controlar o acesso através dos membros, mas também na 

prática de relações sociais no controle territorial da igreja, ocasionando assim 

possibilidades não só de constituir um território. 

As igrejas Batistas atuam no território na formação de sua hierarquia como 

rede de difusão administrando através de poderes centrais na figura da 

Convenção Batista e dos templos sede, determinando funções centrais para 

distribuição de tarefas, membros, cultos e festividades no território ocupado pela 

igreja.  

Nessa relação, os protestantes Batistas da cidade de Parnamirim-RN 

formam uma rede de produção composta de fluxos através dos fieis, 

principalmente  na distribuição de literaturas bíblicas de cultos nos lares, como 

forma de produzir o território e influenciá-lo. 
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Na perspectiva de gestão, a hierarquia Batista e a Convenção Batista 

Norte-rio-grandense exercem um papel fundamental. Por exemplo, nas etapas de 

missões mundiais, nacionais e estaduais a Convenção envia materiais para gerir 

como as igrejas Batistas atuam no território da cidade. A igreja Batista em 

Passagem de Areia é referência na execução de missões no estado do Rio 

Grande do Norte. 

A espacialização das Igrejas Batistas favorece de forma intensa a sua 

apropriação territorial e difusão espacial. Esta difusão é sempre ligada à 

experiência de fé de um sistema religioso e seus adeptos no espaço geográfico. 

Sendo assim, a difusão é importante não só nesta apropriação, mas influencia na 

relação entre o membro e o seu ambiente de vivência desta experiência religiosa. 

Segundo Vasconcelos (2001), “a difusão é a capacidade que a religião tem 

de irradiar através do espaço e sobreviver no tempo interagindo com a cultura 

local encontrada”. Esta difusão das igrejas Batistas em Parnamirim-RN 

proporciona não só uma expansão territorial, mas fortalece as relações 

hierárquicas da igreja Batista. Rosendahl (1997) classifica a difusão sob três 

características: a difusão por coexistência pacífica, a difusão por instabilidade e 

competição e a difusão por intolerância e exclusão. 

A difusão por coexistência pacifica é a expansão territorial em que a 

hierarquia da igreja Batista atua através de estratégias de evangelização, tais 

como “missões estaduais”, que fortalecem sua existência espacial na cidade. A 

difusão por instabilidade e competição é favorecida quando a hierarquia da igreja 

e absorvida por outra de outro segmento (cristão pentecostal, por exemplo), 

gerando uma área de competição e resistência na qual cada igreja utiliza-se de 

estratégias territoriais para ocupar o território envolvido na disputa. 

Já difusão por expansão, Park (1994) “subdivide em expansão por 

propagação gerada pela hierarquia são frutos de intensos trabalhos missionários 

de evangelismo”. Esta difusão ocorre quando os membros são alcançados por 

uma abordagem direta através da evangelização nas ruas da cidade, 

proporcionando assim que cada igreja Batista ocupe cada vez mais o território 

envolvido. 

A partir dos tipos de difusão, percebe-se que as manchas territoriais são 

favorecidas pelas diversas estratégias que as igrejas Batistas utilizam para 

fixarem na área em questão. 
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Os caminhos percorridos para esta difusão e ocupação apresentam 

semelhanças múltiplas no que diz respeito às estratégias que ajudam na 

hierarquização e execução da função dos templos das congregações, pontos de 

pregação no território. Isso proporciona a criação de um sistema territorial no qual 

através das igrejas Batistas cria-se uma rede territorial que compartilha e domina 

o território religioso Batista. 

Nesse processo de criação e compartilhamento da hierarquia espacial dos 

protestantes Batistas apresentadas uma importante estratégia utilizada pelas 

igrejas, trata-se pequeno grupo multiplicador-PGM Ver (Figura 5). 

 

Figura 5 - Logomarca do pequeno grupo multiplicador. 

 

Fonte: Convenção Batista do Brasil, Missões Nacionais (2015) 

 

Essa estratégia dos protestantes Batistas e intensamente flexível, podendo 

variar de uma residência para outra. Ela compreende espaços em diferentes 

níveis espaciais e tempos. Esses pequenos grupos multiplicadores são grupos de 

pessoas que se reúnem regularmente para cultuar a Deus, fortalecer a identidade 

e laços de afetividade entre protestantes Batistas, estreitar a relação entre fiéis e 

seus discipuladores, auxiliar na multiplicação de fiéis e também no crescimento da 

igreja Batista nos territórios pelos pequenos grupos.  

A construção espacial dos pequenos grupos multiplicadores ou pontos de 

pregação funciona da seguinte forma no território demonstrada no esquema 3. 
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Esquema 3 - Processo de funcionamento e relacionamento dos pequenos 

grupos multiplicadores (PGM) no território. 

 

 

Fonte: Convenção Batista do Brasil, Missões Nacionais (2015) 

 

 

Os elementos esquematizados acima mostram com clareza a expansão 

territorial das igrejas Batistas que trabalham com os pequenos grupos. O território 

ocupado pela igreja faz parte de um confronto com outros territórios da cidade 

pela flexibilidade dos PGM, pelo fato de muitos deles funcionarem nas residências 

dos fiéis membros da igreja. 

Os PGM funcionam como uma importante ferramenta nessa estrutura 

hierárquica da igreja Batista, exercendo um papel fundamental nesse sistema. A 

ocupação territorial dos pequenos grupos dos protestantes Batistas evidencia a 

importância dessa ocupação ajunto com a hierarquia para a criação não só de 

uma rede territorial, mas também social dos protestantes Batistas no espaço 

geográfico da cidade. 
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3.2  OS PROTESTANTES E SUA SOCIABILIDADE ESPACIAL: REDE SOCIAL 

NA FORMAÇÃO DE UMA DIMENSÃO ESPACIAL. 

 

A igreja Batista se constitui de uma forma organizada que reflete a 

sociabilidade de conviver em grupo, na constituição numa rede territorial ou na 

dimensão espacial da cidade.  

A religião, enquanto forma simbólica permite que haja contatos 

intersubjetivos entre os protestantes Batistas que, comungando da mesma fé, 

acabam partilhando o mesmo espaço espiritual em uma rede social que influência 

sua dimensão espacial. 

Nesse ponto, dividir um espaço simbólico implica numa relação de 

sociabilidade entre os protestantes Batistas no território envolvido, formando um 

grupo com a mesma doutrina e fé. Os protestantes Batistas como grupo se une 

em torno de uma linguagem com códigos, percepções, identidades e um habitus 

como prática do próprio, constituído em torno do discurso religioso no território. 

Nessa sociabilidade dos fiéis os protestantes Batistas tem um papel 

fundamental na dimensão social e espacial em Parnamirim-RN. Por isso, 

podemos afirmar que a sociabilidade e sua rede de difusão ajudam na construção 

da sociedade moderna, no seu processo de secularização e de rompimento com 

algumas tradições, um processo que não chegou a se realizar plenamente e que 

hoje vivenciamos. 

Assim que a rede social surgiu, como uma ampla categoria social, 

importante na estruturação dos protestantes Batistas na cidade de Parnamirim-

RN, difere-se a sociedade através da evidência de sua organização e relação de 

sociabilidade em grupos no território, pela sua colocação no espaço público. 

A sociabilidade dos protestantes Batistas em Parnamirim-RN se destaca em 

dois níveis de pensamentos que, de acordo com Pais (2003), separa as diferentes 

teorias sobre a sociabilidade e sua relação com a sociedade em duas correntes 

de pensamento: a geracional, que toma os protestantes Batistas como uma 

unidade enquanto geração, ou seja, que remete à ideia de similaridade de 

experiências entre indivíduos que nasceram num mesmo momento histórico; e a 

corrente classista, que entende a sociabilidade na sua diversidade social, 

analisando as diferentes maneiras  de se viver dos protestantes Batistas. 
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O que difere a rede social da dominante, dentro da corrente geracional, seria 

a oposição da sociabilidade jovem à cultura dos mais velhos. Para a corrente 

classista, a rede social ou seriam formas de resistência à cultura da classe 

dominante, ou a sua expressão linear em sua formação territorial.  

Assim, vemos que essa formação de rede social dos protestantes Batistas 

expressa um conjunto de significados, códigos e identidade construída e 

compartilhada, de símbolos específicos que comunicam o pertencimento a um 

determinado grupo, com linguagens, rituais e eventos particulares, por meio da 

dimensão espacial e construída. 

A partir dessas análises consideramos a sociabilidade dos protestantes 

Batistas como uma relação social produzida intensamente no território, ao mesmo 

tempo em que constitui um momento determinado na vida das pessoas, 

ocorrendo assim um habitus religioso, elemento que constrói uma dimensão 

espacial dos protestantes Batistas na cidade de Parnamirim-RN. 

O habitus é um conceito recuperado por Pierre Bourdieu (1974) pode ser 

entendida como uma teoria da prática a partir de estruturas sociais, fundamentada 

em conceitos-chave, tais como habitus, campo e capital, suas heranças 

intelectuais são variadas. 

Habitus nesse processo de sociabilidade favorece a formação social e 

proporciona a dimensão espacial dos protestantes Batistas. Nasce da dialética 

que envolve as estruturas estruturantes (discurso religioso) e as estruturas 

estruturadas (instituição religiosa). 

Assim, acreditamos que o habitus religioso pode nos ajudar a compreender 

a dinâmica e as negociações presentes na conformação da realidade a partir da 

forma simbólica da religião, uma vez que entendemos que a forma simbólica pode 

ser concebida como estruturante da realidade e que suas projeções podem vir a 

conflitarem com realidades já estruturadas, resultando em conflitos e negociações 

para se chegar ao modelo possível de ordem de mundo no esquema abaixo. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Esquema 4 - Diagrama mostra como esse habitus religioso no território que se 

observa aos protestantes Batistas. 

 

 

Fonte: Adaptado de Gil Filho (2008) 

 

 

Através das representações expressas pelas práticas sociais por meio dos 

protestantes Batistas, torna-se possível “a identificação e a classificação de 

práticas religiosas em sua formação territorial com diferentes contextos culturais e 

diferentes sistemas simbólicos incorporados a uma identidade religiosa 

específica”. É assim que “o habitus religioso permite identificar uma característica 

específica do modo de vida” (GIL FILHO, 2008, p.55). 

Para Gil Filho (2005) esse saber que é a religião enquanto um sistema de 

símbolos sendo aplicada no território traz uma visão de mundo a partir da 

linguagem expressa pela religião. Linguagem, nesse sentido, é sinônimo de 

representação, pois “a linguagem como função do pensamento reapresenta o 

mundo concreto imediato como outro, um mundo de re-significações” (GIL FILHO, 

2005, p.57),favorecendo essas múltiplas relações na constituição da sociabilidade 

dos protestantes Batistas no espaço geográfico. 
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Dessa forma, analisar o habitus como importante elemento na construção 

de sua rede social é olhar as práticas sociais e espaciais. No Esquema 5, é visto 

que as praticas estão conectadas às representações (discurso, orações) dos 

protestantes Batistas, de entender a religião enquanto forma simbólica. As 

práticas religiosas seriam, assim, a ação da forma simbólica expressa na rede 

social religiosa e secular dos protestantes Batistas, fortalecendo uma rede social 

que trabalha em prol da formação da dimensão espacial e social do grupo. 

 

 

Esquema 5 - Rede social do protestante Batista. 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

 

No esquema a rede social dos protestantes Batistas funcionaria da seguinte 

forma: as práticas espaciais, com aspectos de representação através do discurso 

(pregações e doutrinas); e a forma simbólica (mundo dos fatos + mundo ideal) do 

ser, que estaria ligada ao seu cotidiano social secular (mundano), ou seja, o 

convívio com pessoas que não comungam com a mesma fé e doutrina.  

Por outro lado a forma simbólica, também estaria ligada a uma rede social 

religiosa conectada com pessoas que praticam a mesma fé e doutrina em uma 

determinada dimensão espacial. Toda esta relação levaria o sujeito protestante 

Habitus 
Religioso 

Rede social 
Religiosa  

Praticas 
espaciais 

Rede social 
secular 



90 
 

Batista ao seu habitus religioso na construção de uma dimensão espacial na 

cidade, influenciando também o seu modo de vida. (Gil FILHO, 2008) 

O habitus religioso estaria inserido na rede social, na vida no individuo, na 

medida em que ele utiliza as práticas e representações espaciais propostas pela 

religião para dar sentido ao mundo que vive. Através dessas características 

daríamos forma ao invisível, o sagrado mostraria seus efeitos e as identidades 

religiosas seriam, dessa forma, passíveis de serem analisadas. Com isso, a 

religião poderia ser mais bem compreendida. 

Como argumenta Dayrell (2006, p. 04), a rede social constitui um momento 

determinado, mas que não se reduz a uma passagem, assumindo uma 

importância em si mesma como um momento de exercício de inserção social no 

qual os protestantes Batistas vão se descobrindo e descortinando as 

possibilidades em todas as instâncias da vida social, desde a dimensão afetiva 

até a profissional. 

É nesse sentido que enfatizamos a diversidade social existente nesse 

processo de construção territorial dos protestantes Batistas. È por meio das 

formas de sociabilidade através do habitus realizadas pelos protestantes Batistas 

que, de muitas maneiras, o ser social constrói a rede no espaço geográfico e suas 

características particulares são contextualizadas nesta dimensão espacial. 

Tal perspectiva abre muitas possibilidades para uma abordagem geográfica 

da sociabilidade, na medida em que pensamos que os contextos próprios de 

realização de modos particulares de ser protestante Batista não são apenas 

sociais, mas são também espaciais ou, num sentido mais explicitamente 

indissociável, o contexto socioespacial sobre um habitus específico ajuda na 

construção de uma dimensão espacial dos protestantes Batistas. 

Partimos do pensamento de que o habitus religioso praticado pelos 

protestantes da Igreja Batista resulta em uma maneira específica do “ser 

protestante Batista” no mundo. Essa característica do protestante Batista resulta 

em espacialidades particulares, que podem ser entendidas a partir do discurso 

religioso que ele professa. 

A religião na vida do protestante Batista possibilita que se alcance um 

sentido para sua existência. Por esse viés, a religião “faz sentido”, isto é, gera um 

sentido para a realidade daquele que professa a fé (GIL FILHO, 2008). 
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É de se pensar que a forma simbólica (mundo dos fatos/mundo ideal) da 

religião possa criar laços de intersubjetividade entre os protestantes Batistas, isto 

é, compartilham o mesmo discurso (pregações, orações, evangelizações), 

permitindo que um universo simbólico em comum seja estabelecido entre eles em 

sua sociabilidade. 

Nesta perspectiva de uma sociabilidade no espaço geográfico, a igreja 

Batista cria suas redes sociais dos protestantes Batistas, que aparecem como 

importante ferramenta que constrói a espacialidade, tomando a proporção de uma 

dimensão espacial que está diretamente vinculada à sociabilidade de uma rede 

dos protestantes Batistas. 

Através dessa rede, novas conexões no espaço geográfico são possíveis, 

são feitos novos convites para conhecer outras Igrejas ou viver experiências fora 

delas, favorecendo o crescimento espacial das igrejas Batistas no território da 

cidade de Parnamirim-RN. 

Apesar de o discurso dos protestantes Batistas defender uma vivência de 

comunidade entre iguais, a escolha das redes de sociabilidade é individual e 

subjetiva, favorecendo uma espacialidade com diversos sentidos no território.  

Para Carrano (2002, p.34), “podemos encontrar redes múltiplas quando o 

sujeito estabelece vários vínculos”. As redes de sociabilidade caracterizam-se por 

um único vínculo dominante. Porém, antes de dialogar e discutir sobre a rede 

social dos protestantes Batistas e sua influência em uma determinada 

espacialidade são diferenciados cada elemento dessa rede e suas devidas 

descrições (Ver no Box 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Box 2 - Rede social dos fiéis protestantes Batistas 

 

FIÉIS ANTIGOS: Essa rede social é constituída por protestantes 

Batistas que têm 10 anos na fé, aproximadamente. Eles já incorporam 

um discurso e identidade protestante Batista. 

 

FIÉIS NOVOS: Essa rede social é constituída por protestantes Batistas 

de vivencia doutrinária recente geralmente com um ano. 

 

FIÉIS SECULARES (AFASTADOS): Esse grupo é formado por 

pessoas que em algum momento estiveram ligadas à igreja e por algum 

motivo saíram do convívio com os protestantes Batistas. 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

A rede de sociabilidade dos protestantes Batistas no território é formada 

pelos fiéis antigos, categoria de intensa interação entre os fiéis da comunidade dos 

protestantes Batistas. A espacialidade expressa pelo fiel antigo revela uma 

identidade dos protestantes Batistas já interiorizada, partindo de uma relação 

emocional profunda com o sagrado e com a doutrina Batista, nos templos sede ou 

fora deles, construída ao longo de um processo sócio-histórico. 

A impressão transmitida pelos fiéis é de harmonia, com os discursos, com 

o modo de se vestir, com a intencionalidade dos cultos e com um estilo de vida 

equilibrado que favorece e serve de ferramenta para o crescimento de uma 

dimensão da sociabilidade da igreja Batista no território envolvido. 

O modo de vida do fiel antigo convida-nos à ideia de uma expressividade, 

isto é, a maneira como o espaço é conformado pela vivência desse protestante 

Batista, permeada por uma cultura, um hábito e uma “ética Batista” através da 

doutrina, que dá sentido ao seu mundo religioso. 

 Para Cassirer (2005, p.36), “na determinação funcional da religião, ao 

falarmos de expressividade estamos querendo expressar bem mais que o sentido 

ético e moral”. Neste caso, falamos também de tradições e costumes, de um 

hábito religioso de uma sociabilidade que favorece a dimensão espacial, que se 
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articula em torno desses pontos envolvendo essas três redes sociais conforme 

apresentado no box 2. 

O sentido secular (Não praticante da doutrina protestante Batista) é algo 

exposto, algo que preocupa toda a comunidade protestante Batista É aquele que 

deixa de percorrer os “caminhos doutrinários” e passa a adotar comportamentos 

“contrários à santidade”, conforme a doutrina que a Igreja ensina. Esse fiel vive 

um desencontro/desencanto com o sagrado institucionalizado e, sendo ele um 

membro da Igreja, essa ruptura ganha uma dimensão sócio religiosa em sua vida. 

Sendo a religiosidade “a condição humana de ser religioso” (GIL FILHO, 2008, 

p.109), articulamos essa ideia com a possibilidade de se viver a religião sem estar 

vinculado a uma organização institucional. 

A religião enquanto forma simbólica projeta cultura sobre o mundo com 

base em um discurso religioso. Nessa projeção do sagrado, estilhaços de fé e 

emoção se misturam, formando pontos onde vibra a religiosidade de cada um. 

Mesmo o fiel secular estando distante da estrutura imposta pela Igreja Batista, 

caminha pelo mundo via forma simbólica religião, mantendo viva dentro de si a 

religiosidade. 

Os fiéis novos nessa religiosidade participam dela passando por um 

processo em que começam geralmente como convidados pelos jovens que ali já 

congregam. A partir dessas visitas, alguns jovens optam por uma conversão-

reconversão. Nesse cenário, a participação dos colegas conta muito, pois os 

convites para conhecer uma nova Igreja partem dos grupos de amigos, em geral 

da escola ou do trabalho.  

A Igreja Batista sempre recebe suas visitas no início do culto. O pastor 

pergunta quem é visitante, pede para que esse se levante e, em seguida, 

agradece pela presença, solicitando a um dos membros da Igreja que vá até a 

visita e lhe ofereça um abraço. Esse é um ritual comum para os fiéis que buscam 

uma experiência espiritual. 

Observamos que diante da postura de recebimento aquele fiel protestante 

Batista que até então não vivenciou o mundo evangélico sente medo e evita o 

desconhecido, mas busca sentir essa experiência, podendo depois viver a 

doutrina dos protestantes Batistas. 

Diante dessas duas formas (conversão\reconversão) de realidade 

construídas pelo mundo evangélico dos protestantes Batistas, há uma formação 
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de dons espirituais e frutos do espírito por parte dos fiéis, o que favorece a 

permanência e manutenção dessa sociabilidade no território da cidade. 

Nessa maneira de pensar, o dom é um presente de Deus que não se 

efetiva por merecimento, mas pela vontade do Senhor. Há diferenças entre os 

“dons espirituais e os “frutos do espírito” (Ver box 3). 

 

Box 3 - Diferença entre os frutos do espírito e dons espirituais 

 

FRUTOS DO ESPIRITO 

 

DONS ESPIRITUAIS 

 

São criados e produzidos 

 

São dados e recebidos 

Começam com o novo nascimento Vêm após o Batismo no Espírito Santo. 

Procedem do nosso interior Procedem do Céu 

Requerem tempo para crescer Não precisam de crescimento 

Estão relacionados ao nosso caráter Estes relacionados aos serviços de Deus 

Continuarão para sempre Terminarão um dia 

Não se dividemem só São diversos, repartidos pelo espírito. 

Fonte: CBB (2016), Elaborado pelo autor 

 

Os dons funcionam como instrumentos que consolidam a rede social 

divina, operando no ser humano e o ajudando a permanecer firmes na doutrina 

dos protestantes Batistas. Para Weber (2005) o reconhecimento dos dons são 

excepcionais a pessoas não comuns, uma vez reconhecida à autenticidade 

destes dons, discípulos e seguidores dedicam-se integralmente ao trabalho 

religioso. 

Os protestantes Batistas ensinam que os dons devem ser buscados na 

maneira em que fortalecem os sujeitos envolvidos, criando elementos identitários 

que consequentemente fortalecem o território, constituindo-o de novas relações, 

códigos, outras territorialidades e significados que podem ser expressos por meio 

das práticas dos protestantes Batistas no território. 
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4 PERCEPÇÃO E SONORIDADE DAS IGREJAS BATISTAS: ELEMENTOS 

DE SUA DIMENSÃO ESPACIAL. 

 

A Geografia procura constantemente a releitura de seus conceitos. Esse 

esforço contínuo é fundamental para acompanhar as transformações que hoje 

ocorrem na sociedade contemporânea. Revitalizam-se as concepções teórico-

metodológicas e renovam-se seus paradigmas visando-se a obtenção de 

respostas no que se refere à interface natureza sociedade em vários conceitos. 

O território, em sua formação, é repleto de elementos materiais e imateriais 

que são produzidos ao longo de suas atuações no espaço geográfico. Os 

protestantes Batistas alimentam seus códigos envolvendo a pratica e o ritual 

enquanto percepções e significados do cotidiano. 

Essa simbologia e seus significados identificam os protestantes Batistas, 

que reconhecem os seus territórios por meios de elementos e estratégias 

imateriais, ou seja, através de códigos ilustrativos ou orais. Isso faz com que o 

território apresente-se com percepções e signos, denunciando vários significados 

e elementos comunicativos, expressivos e gestuais que o tornam compreensível. 

De acordo com Joel Bonnemasion (2007), a apropriação de maneira 

subjetivado território – neste caso, pelos protestantes Batistas – reivindica se um 

suposto reconhecimento da dimensão oculta dessa apropriação baseada nos 

valores não só materiais, mas também espirituais, afetivos e simbólicos. 

O protestante Batista é produtor da sua cultura, pois ocupa concretamente 

o espaço, criando-o e recriando-o, utilizando-se para isso de formas simbólicas e 

culturais até então pouco analisadas na ciência geográfica. De acordo com Brum 

Neto (2007, p. 141), os códigos culturais constituem-se “[...] na simbologia 

responsável pela visibilidade da cultura e, também, pela sua transmissão”. 

Encontram-se impressos nas diferentes paisagens, através do estilo das casas, 

no vestuário típico, nas artes, na gastronomia, na música, na religiosidade e nas 

festividades.  

Além desses, existem outros códigos que, embora não sejam visíveis, 

também é responsável pela materialização da dimensão protestante Batista no 

espaço, como aportes culturais, com destaque para os valores, as ideologias e as 

convenções.  
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Neste processo de codificação cultural, salienta-se a comunicação, oral e 

escrita como expressões dos códigos essenciais para transmissão e projeção da 

cultura no tempo e no espaço. 

Com esse propósito, os códigos culturais têm papel fundamental na 

organização espacial, pois conforme Brum Neto (2007) a cultura, mediada pelos 

códigos, é representada e materializada no espaço, originando formas típicas, 

passíveis de reconhecimento pelos demais grupos sociais.  

Decifrar e interpretar os códigos significa entender a dinâmica da cultura 

dos protestantes Batistas, os seus valores e crenças que orientam as atitudes e 

ações, dimensionando seu espaço geográfico ocupado.  

A produção e reprodução desses elementos é, necessariamente, uma 

atividade coletiva, mediada na consciência e sustentada através de códigos de 

comunicação pelo grupo. Tais códigos incluem não apenas a linguagem em seu 

sentido formal, escrita e imagens, mas também o gesto, o vestuário, a conduta 

pessoal e social, a música, a dança, a cerimônia. 

 Essa apropriação simbólica dos protestantes Batistas no espaço 

geográfico produz estilos de vida diferentes em paisagens distintas na cidade de 

Parnamirim-RN.  

A essência da cultura e seus códigos orientam as atitudes e ações do 

grupo social (protestante Batista) e materializa-se no espaço, mediada por signos 

materiais e imateriais específicos. Há toda uma simbologia representada nas 

formas, cada qual com significado próprio. Os códigos constituem-se na 

simbologia responsável pela visibilidade da cultura e também pela sua 

transmissão, encontrando-se impressos nas diferentes paisagens. 

Para Claval (1999, p. 67), “a invenção de códigos gráficos para traduzir a 

linguagem traz um progresso decisivo e uma mudança importante na eficácia e na 

riqueza das culturas”. Os códigos gráficos (a Bíblia) configuram-se como 

convenções simbólicas gráficas partilhadas por uma mesma comunidade 

social/religiosa. Eles são responsáveis pela identificação de um grupo cultural, 

salientando a diferença entre os grupos, uma vez que cada grupo é permeado por 

matrizes teóricas, sistema simbólico de representação particular, (re) construído 

no constante processo evolutivo das sociedades (BRUM NETO, 2007). 

“O indivíduo é moldado pela cultura: o que sabe fazer, suas maneiras de 

sentir e de ver, suas aspirações, são recebidos de seu círculo ou construídos a 
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partir dos elementos por ele fornecidos” (CLAVAL, 1999, p. 106). A dimensão 

espacial dos protestantes Batistas exerce, então, forte influência na construção e 

na manutenção de seus códigos, acarretando transformações que visam sua (re) 

adaptação às novas realidades que se configuram no espaço geográfico da 

cidade de Parnamirim-RN. 

Nesse contexto, percebe-se que há uma estreita inter-relação entre cultura, 

identidade e código, uma vez que essa associação permite aos protestantes 

Batistas identificarem-se e serem identificados pelos demais grupos sociais na 

cidade, mediante a formação e a materialização de características culturais 

singulares, emanadas por uma cultura. 

A construção do território e sua dimensão pelos protestantes Batistas em 

Parnamirim-RN depende não só de estratégias espaciais dos templos e sua 

hierarquia (templo sede, congregações, pontos de pregação),mas também de 

supostas informações através de códigos em um espaço e tempo, que são 

viabilizados pela igreja. 

Informação transmitida permite que haja domínio articulado pela 

informação, que favorece um poder espacial do grupo religioso em questão. A 

apresentação dos códigos no território mostra um poder na linguagem e suas 

expressões, produzindo assim um território da igreja com valores e costumes dos 

protestantes Batistas na cidade de Parnamirim-RN. 

Sem uma linguagem não há como compreender o território e seus 

significados e percepções espaciais como pratica ativa nessa construção. A 

importância com que os códigos dos protestantes Batistas são apresentados no 

território representa o poder de permanência desse grupo repleto de ações e 

práticas religiosas expressas, principalmente nos templos sede, na forma dos 

cultos e das festividades. 

Assim, a comunicação transforma-se em um código importante da igreja 

Batista no espaço citadino. O código dos protestantes Batistas no território se 

perpetua no poder pela informação como meio de exercício no tempo, em seu 

cotidiano nos cultos ou fora deles, construindo também uma dimensão espacial. 

Os códigos e suas linguagens espraiados no território sinalizam entender 

em comum objetivo a linguagem do poder, formando assim a dimensão espacial 

dos protestantes Batistas, repleta de valores e sentidos. Por exemplo, na 
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adoração em oração ou execução do louvor podemos perceber uma linguagem 

corporal e oral e sua expressividade no território. 

Sendo assim, imprime-se que “sem linguagem não há leitura possível, não 

há interpretação e, portanto nenhum conhecimento sobre prática produzida no 

território” (RAFESTIN, 1993, p.153). 

Os códigos dos protestantes Batistas engendraram uma sobrevivência ao 

grupo religioso, de ações e práticas que são reproduzidas no território por suas 

praticas rotineiras. As experiências vivenciadas pelos protestantes Batistas no 

espaço geográfico de Parnamirim-RN ocasiona durabilidade maior dos códigos do 

grupo. 

A formação de códigos prenunciou a criação de um sistema de ritos, 

gestos, maneiras e significados, proporcionado assim uma interação de 

elementos codificados, culturais e místicos marcando o território religioso dos 

protestantes Batistas. 

Na propagação dos códigos a oralidade, utilizada principalmente nos 

sermões, tem um papel não só espiritual, mas também de uma codificação 

expressa cheia de comportamentos emotivos que juntamente com os gestos 

formam uma imagem marcada no território, repleta de significações que se 

interpõem instrumentos que servem de ligação entre o sujeito e o receptor em 

momento de adoração. 

 Assim, destacamos os gestos que permitem uma interpretação de ritmos 

corporais e sua sincronização no espaço geográfico. “O movimento observado e a 

palavra que o acompanha frequentemente permite a aquisição de uma prática. no 

domínio de comportamentos sociais, os gestos e palavras dão origem aos rituais” 

(CLAVAL, 2007, p. 67). 

Em um culto, a figura do pastor pregador\transmissor de uma interpretação 

da palavra de Deus, os códigos de linguagem e gestuais são ferramentas 

poderosas nessa demarcação de uma territorialidade dos protestantes Batistas na 

sua dimensão espacial. 

Em uma pregação a oralidade a entonação e timbre da voz a expressão 

corporal e emotividade dos pastores protestantes Batistas geram códigos gestuais 

que são significativos, ocasionando fortalecimento de seus laços religiosos em 

uma dimensão ritualística no templo da pratica protestante Batista na igreja. 
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Assim, as diversas estratégias de comunicações sejam elas orais ou 

escritas, podem ser de grande valia na preservação da difusão dos códigos, que 

proporcionam a consolidação dos protestantes Batistas no espaço geográfico no 

qual eles estão inseridos. 

De acordo com Claval (2007), em uma comunicação de forma oral há uma 

possibilidade de perda de assuntos transmitidos pelos vários sistemas de 

comunicação existentes, como escrita, fala e gestos em um espaço tempo. A 

informação que é trabalhada pelos protestantes Batistas é um conjunto de 

códigos que ao serem passados no território podem e sofrem algumas alterações. 

Ao observar a transmissão de uma codificação do grupo religioso por meios orais 

ou escritos, percebesse nos protestantes Batistas uma codificação e 

decodificação. 

No sistema de comunicação oral a informação é lida e transmitida com 

perdas mínimas na codificação e na decodificação. Por exemplo, durante o culto 

ou eventos o processo de transmissão das mensagens doutrinárias, como a 

Escola Bíblica Dominical (EBD) (Ver figura 6), proporciona ao participante\ouvinte 

uma carga de informação com certa intensidade. 

Este ponto de análise nos permite compreender a importância que a 

comunicação escrita, oral e gestual tem não só para a perpetuação dos códigos 

dos protestantes Batistas, mas também para a formação da dimensão espacial do 

grupo. 
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Figura 6 - Revista da Escola Bíblica Dominical (EBD): código visual escrito. 

 

 

Fonte: CBB (2016) 

 

A literatura usada na igreja proporciona a compreensão dos fatos relatados 

na Bíblia com mais profundidade. Esse código gráfico ajuda na permanência 

identitária dos protestantes Batistas nos ensinamentos bíblicos que geralmente 

são estudados nos cultos dominicais. Em eventos da igreja com grandes 

concentrações de pessoas, os códigos são apresentados possuindo importantes 

funções repletas de significados. 

A prática de uma doutrina em um espaço-tempo pelos protestantes 

Batistas faz com o que o sagrado seja simbolizado como algo purificador, limpo, 

que no imaginário do fiel mantém todas as situações que o afastem da doutrina 

Batista. 

As formas de transmissão dos códigos da igreja Batista mantêm suas 

características nos rituais com suas congregações. Mesmo tendo um alcance 

concentrado no território da cidade de Parnamirim-RN, as formas orais e gestuais 

foram sempre utilizadas como estratégias que possibilitaram a sua expansão. 



101 
 

Os eventos (cultos de missões, louvores, evangelizações, feiras) realizados 

pelas igrejas Batistas contribuem para a dimensão espacial formando a 

construção de uma percepção de uma identidade no território de Parnamirim-RN. 

 

 

4.1  DIMENSÃO ESPACIAL DOS PROTESTANTES BATISTAS 

 

A expressão manifestada nos códigos dos protestantes Batistas apresenta-

se como base de toda sensação e percepção e, consequentemente, de toda 

imaginação e memória simbólica apreendida pelo corpo no território.  

Assim a cada nova experiência vivenciada pelo protestante Batista faz com 

que ele sempre esteja reconstruindo o território no qual ele está envolvido 

material (algo visível como a figura do templo) e imaterialmente (algo invisível 

como percepções, fé e orações). Porque é no contato com o território que 

indivíduo percebe uma paisagem e a ressignifica e cada nova experiência 

perceptiva (TORRES, 2014). 

Apreendemos com Bosi (1994) que cada percepção formada no indivíduo é 

mediada pela imagem, sempre presente, do seu próprio corpo. "o sentimento 

difuso da própria corporeidade é constante e convive, no interior da vida 

psicológica, com a percepção do meio físico ou social que circunda o sujeito” 

(BOSI, 1994, p. 44).  

Diante disso, “pode-se conceber que as experiências corporais definem a 

construção da percepção, que estão diretamente relacionadas às memórias, e 

que se vinculam às experiências compartilhadas entre os integrantes de um 

mesmo grupo de convívio social” (TORRES, 2014, p.35). 

As experiências vividas e compartilhadas pelos protestantes Batistas 

incluem as suas relações cotidianas. Isso se constata no contato cotidiano dos 

protestantes Batistas com o objeto/fenômeno, a partir das sensações e 

percepções no templo ou fora dele (através de sua vida secular, ou seja, fora da 

comunidade religiosa). Essas percepções perpassam a memória e a imaginação, 

elementos que constituem a capacidade humana de mostrar uma significação 

simbólica que, quando compartilhadas, encontram outras novas possibilidades 

para a reconstrução do fato/fenômeno a partir de suas experiências, fortalecendo 

o território envolvido. 
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As sensações e as percepções acerca dos fatos e fenômenos ocorrem 

diretamente no protestante Batista em seu convívio social, dentro ou fora da 

igreja. É a partir da experiência que significados são atribuídos na sua dimensão 

espacial em Parnamirim-RN. 

Observando a análise sobre percepção de Cassirer (2001), a percepção 

decorre do entendimento e compreensão acerca da experiência pelos sentidos, e 

transforma-se em um ato do pensamento puro, em virtude da ação objetiva nele 

contida. 

O autor considera que tudo o que costumamos atribuir ao corpo em relação 

a um objeto que pensemos estar associado – como suas qualidades sensoriais, 

odores, sabores e cores – são simplesmente "palavras com as quais designamos, 

não a natureza do objeto em si, mas apenas sua atuação sobre nós, sobre nosso 

organismo sensível" (CASSIRER, 2011, p. 38). 

A que considerar que a linguagem está presente no mundo do homem e, 

nesse sentido, entende-se que mesmo nas mais simples relações estabelecidas 

entre os seres humanos e os objetos dispostos no espaço, há uma relação 

simbólica mediada por formas simbólicas, que o aproxima do universo simbólico, 

no qual estão as representações e o espaço abstrato concebido.(CASSIRER, 

2011). 

A percepção, portanto, ao partir dos conteúdos sensuais e abstraí-los de 

modo a encontrar a compreensão do fenômeno, e ao articular formas simbólicas, 

depende não somente das experiências individuais de cada ser humano, mas 

também de elementos construídos na coletividade. (TORRES 2014) 

A igreja (templo sede) para os protestantes Batistas apresenta-se como 

território sagrado, familiar, repleto de significados, expressões e códigos que 

trazem às pessoas que o frequentam diversas percepções. Nele experimentam e 

compartilham as manifestações do sagrado, além de comunicarem entre si a fé e 

suas crenças, que se manifestam na paisagem e integram o cotidiano do ser 

protestante Batista na sua dimensão espacial.  

Torres (2014) adverte que espaço religioso é portador de uma paisagem 

religiosa, que contempla as manifestações do sagrado, bem como o ser religioso, 

que a refaz constantemente por meio de suas práticas e sensações religiosas e 

nela encontra elementos que participam da sua construção/reafirmação 

identitária. 



103 
 

Com essas práticas espaciais, discursos e representações podem 

favorecer uma melhor percepção dos protestantes Batistas, que se refletira na 

sua memória territorial com suas vivencias e experiências do eu, formando um 

plano de percepção que une suas memórias em construção. 

A memória é uma faculdade decorrente de uma organização 

“neurobiológica complexa”, da qual todo ser humano é dotado, salvo em casos 

patológicos (TORRES, 2014). O autor remete a memória à capacidade de 

recordar experiências outrora vivenciadas, podendo ser desencadeada através da 

interação social ou do contato com objetos ou situações que remetam a tais 

experiências. Quando ela é distribuída dentro de um grupo como os protestantes 

Batistas, ela pode contribuir para a criação de laços espaciais entre os membros, 

bem como para a construção espacial de uma identidade pessoal ou coletiva. 

Segundo Maurice Halbwachs (2006), há uma relação direta entre a 

memória individual e a memória coletiva, o que faz das memórias uma 

característica sempre presente na vida humana. A memória é uma faculdade 

individual, mas que, para Halbwachs (2006), perpetua-se e reconstrói-se na 

coletividade. 

Para Henri Bérgson (2006), a percepção e a lembrança se penetram 

constantemente, o que evidencia a relação direta estabelecida entre a percepção 

e a memória. Nesse processo, a linguagem desempenha papel central, 

reproduzindo imagens representacionais que remetem aos fatos vividos ou 

códigos apresentados diariamente a cada protestante Batista, produzindo assim 

vários sentidos no pensamento vivido, percebido e construído na memória. 

O que observamos, sentimos e pensamos está conosco a todo instante, 

"debruçado sobre o presente que a ele irá se juntar" (BERGSON, 2006, p. 48), 

num progresso que se soma aos vividos, de modo acumulativo, o que é trazido à 

consciência sempre que necessário à compreensão da situação presente. 

Seguindo esse raciocínio, o autor propõe um esquema a partir de círculos 

justapostos, para representar os níveis de expansão da memória e os níveis de 

profundidade espaço-temporal dos objetos e códigos, esquema que se 

fundamenta na relação percepção–memória (Ver esquema 6). 
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Esquema 6 - Representação retratando a codificação dos Círculos da 

memória. 

 

 

 

 

Fonte: Adpatado de Bergson (2006) 

 

 

A memória dos protestantes Batistas em sua percepção pode ser 

representada a partir de círculos. Interpretamos assim: o mais restrito é o A, este 

mais próximo da percepção imediata das ações em um culto com suas linguagens 

e códigos, que contém apenas o próprio objeto, o que refere-se à memorização 

da imagem. Os círculos que seguem (B, C, e D), cada vez maiores, respondem a 

esforços da percepção e expansão intelectual de uma imagem, orações, músicas 

e pregações no templo. 

 A memória entra em cada um desses circuitos, uma vez que está sempre 

presente no cotidiano do protestante Batista, em suas ações dentro ou fora do 

templo.  
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 Em um culto, essa memória reflete sobre os objetos um número crescente 

de eventos ocorridos, ora detalhes do próprio objeto, ora detalhes concomitantes 

que ajudam a esclarecê-lo. Após ter reconstruído o objeto percebido, como um 

todo independente, reconstituímos com ele as condições cada vez mais 

longínquas com as quais forma um sistema.  

Assim, denominam-se, C e D as causas de profundidade crescente, 

situadas atrás do objeto, e virtualmente dadas com o próprio objeto. O que se ver 

da atenção tem por efeito criar de novo, não apenas o objeto percebido, mas os 

sistemas cada vez mais vastos aos quais ele pode se associar.  

Assim, à medida que os círculos B, C e D representam a expansão 

crescente da memória, sua reflexão atinge em B, C e D camadas mais profundas 

da realidade com maior intensidade e intimidade nas relações dos protestantes 

Batistas (BERGSON, 2006). No dinamismo interno da memória dos protestantes 

Batistas, ao partir de uma imagem sagrada no templo ou fora dele, é capaz de 

gerar outras imagens por meio de associações. Desse modo, o esquema 

proposto vai além de apresentar as relações existentes entre a percepção e a 

memória dos protestantes Batistas, mas demonstra a complexidade que se dá 

nos processos da memória religiosa na sua dimensão espacial. 

A memória possui estreita relação com a percepção e apresenta-se 

também como um fenômeno social. Para tanto, entende-se que as memórias não 

são apenas vividas na individualidade, mas compartilhadas entre as pessoas de 

um ou mais grupos. A comunicação acerca da memória, nesse sentido, ocorrerá 

por meio da linguagem, gestos e expressões que também concedem à memória 

uma característica simbólica (TORRES, 2014). 

O processo pelo qual o homem não só repete sua experiência passada, 

mas também reconstrói essa experiência, é denominada memória simbólica, 

sendo que “a imaginação torna-se um elemento necessário da verdadeira 

lembrança” (CASSIRER, 2001, p.33). A percepção dos protestantes Batistas 

trabalha muito com questões imaginadas e vivenciadas, muitas vezes expressas 

no templo ou fora dele (em suas outras relações sociais). 

Desta forma, acontece o compartilhamento das memórias individuais e 

coletivas, e, consequentemente, a construção das memórias coletivas contribui 

para a construção das identidades desse grupo. Segundo David Lowenthal 
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(1998), “a recordação é crucial para nosso sentido de identidade, pois saber o que 

éramos confirma o que somos”. 

Na identidade religiosa supõe-se tanto a identidade institucional (a religião, 

doutrinas, convenção da igreja Batista) quanto à individual, o ser religioso (a ideia 

de pertença, seguidor da fé), sobretudo porque há uma interdependência entre 

elas, segundo Torres (2014). 

Para o protestante Batista é o convívio com a comunidade religiosa que 

permite a experiência com o sagrado, a troca de informações, a manutenção dos 

valores sociais e religioso e o compartilhamento de memórias no espaço 

geográfico. 

Desse modo, o emprego da memória e percepção na construção da 

identidade religiosa buscará nas representações e no espaço elementos que 

conectem as memórias individuais às memórias coletivas dos protestantes 

Batistas. Dentre eles, a paisagem pode fornecer a base para que as memórias se 

construam e perpetuem-se. Para Claval (2002, p.45), “o sentido de identidade de 

muitas coletividades sociais está ligado às paisagens da lembrança e da 

memória”. 

A percepção, junto com a memória, forma-se a partir das experiências, 

vivências e valores compartilhados pelos protestantes Batistas na sua dimensão 

espacial, o que abarca os processos que envolvem tanto o indivíduo como a 

coletividade, dentro do templo ou fora dele.  

O território influenciado pelos protestantes Batistas é um dos espaços que 

proporcionam tais compartilhamentos, visto que nele os fiéis frequentadores 

compartilham percepções, experiências e memórias, o que contribui para 

compreender a sua dimensão espacial e construir a identidade dos protestantes 

Batistas no espaço geográfico de Parnamirim-RN. 
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4.2  ACONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DOS PROTESTANTES BATISTAS 

 

A busca pela identidade de determinado grupo é de extrema importância 

como marca do mesmo na sociedade em que ele vive. A identidade de um grupo 

se inicia com o nome que a ele é dado ou que ele mesmo se atribui. A identidade 

se constrói social e historicamente com percepções que geram significados, 

símbolos e códigos, nesse caso particular, dos protestantes Batistas em 

Parnamirim-RN.  

Torna-se importante a compreensão de teóricos e de como estes abordam 

o conceito de identidade e seu sentimento de pertencer e criar a dimensão 

espacial, que neste caso tecemos reflexão aos protestantes Batistas, em 

particular os protestantes de Parnamirim-RN. 

A identidade, como uma “ininterrupta construção histórico-cultural de 

significados” (CASTELLS, 1992, p.22), implica tempos e referenciais concretos.  

Isto pode indicar que entre os protestantes Batistas determinados sentimentos, 

percepções de pertença e reconhecimentos afetivos do grupo estão dispostos em 

um espaço e tempo que são distintos e moldam-se constantemente “com base 

em um atributo cultural ou, ainda, um conjunto de atributos culturais inter-

relacionados, os quais prevalecem sobre as fontes de significação” (CASTELLS, 

1992, p.22). 

O sujeito protestante Batista pode ser composto de várias características 

culturais, sendo referenciados por diversas percepções espaciais e abertos 

também a novos processos de identificação. A identidade “[...] remete a uma 

norma de vinculação, necessariamente consciente, baseada em oposições 

simbólicas” (CUCHE, 2002, p. 176). Ou seja, a partir da percepção dos códigos 

culturais, os quais conferem características singulares à determinada cultura, é 

possível definir um grupo cultural através do contraste, originando a identidade 

cultural. 

Assim concebido, “a identidade é um significado cultural e socialmente 

atribuído” (SILVA, 2000, p. 89). A identificação de determinada identidade 

pressupõe uma prévia caracterização que se atribui ao que é semelhante, ao 

mesmo tempo em que permite distinguir o que é diferente. 
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A identidade serve como distinção entre os grupos, baseada na diferença. 

É o resultado da relação entre um grupo social e sua dimensão espacial, através 

do estabelecimento de vínculos, segundo Brum Neto (2007).   

Na interpretação de Yann Le Bossé (2004),considera-se que, pelo 

pertencimento ou pela exclusão, a identidade aproxima-se tanto daquilo que ela 

leva em consideração como daquilo que ela negligencia. A própria recusa de se 

identificar é indicio de uma identificação negativa. 

Outro aspecto importante referente à identidade é expresso por Claval 

(1999), ao afirmar que a identidade é de uma só vez individual e coletiva. As 

atitudes, os gostos e a experiência variam em cada pessoa, mas a interiorização 

que torna consciente, no decorrer da adolescência, os valores a respeitar, tende a 

impor uma mesma forma à imagem que se faz de si mesmo. Em certas culturas, a 

vontade de se realizar plenamente é valorizada. Mas de tanto querer a si próprio, 

arrisca-se a esquecer das prescrições que a vida coletiva exige.  

As atitudes e os valores podem mudar em cada pessoa, pois se referem à 

percepção individual e valoriza a experiência pessoal, isto é, como se percebe e 

se sentem os acontecimentos de forma geral. Entretanto, a partir da vivência de 

um estilo de vida, essa pessoa tende a seguir um padrão comum (coletivo). Cada 

indivíduo que compõe um grupo social recebe a “carga cultural” de forma 

particular, ao mesmo tempo em que a vive e a desenvolve coletivamente, através 

da interação com os demais membros da sua comunidade cultural, como uma 

herança cultural (BRUM NETO, 2007). 

 Para Claval (1999, p. 98), “a identidade de uma cultura pode assim 

sobreviver às ameaças do tempo. A sociedade não escapa, entretanto, à história. 

O peso das técnicas de comunicação é tal que os povos que as compartilham 

apresentam muitos traços comuns”. 

A busca pela identidade dos protestantes Batistas se fez presente em 

várias frentes. Eram e ainda são peculiares as formas de cultuar a Deus e de se 

relacionarem com outras denominações protestantes históricas (presbiterianos, 

Metodistas, Wesleyanos), e mesmo com os pentecostais e neopentecostais.  

Os protestantes Batistas apresentam-se no território como uma 

manifestação que transforma ou quer reinventar o espaço geográfico sob a 

condição das práticas religiosas e, que como tais intenciona creditar uma 

construção de uma identidade sociorreligiosa. 
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A demarcação dos protestantes Batistas, no território da cidade de 

Parnamirim-RN é muitas vezes produzida por práticas religiosas (cultos e 

devoções, essencialmente) e por apropriações(pontos de pregação, 

congregações, templo-sede) territoriais na paisagem. Atualmente os fenômenos 

religiosos protestantes têm exercido uma intensa relação de construção com o 

espaço habitado pelo homem, pois a igreja Batista funciona como um importante 

agente territorial desse fenômeno, transformando e dinamizado o espaço 

geográfico. 

Essa atitude religiosa de demarcação na paisagem, segundo Stuart Hall 

(1987), em algumas situações cria uma identidade do homem como um indivíduo 

centrado, unificado, dotado de razões humanas, de consciência e de ação. Essa 

celebração, como apontado por Hall (1987), podemos adaptar a prestação dos 

cultos, demarcando uma identidade nos territórios envolvidos na manifestação 

religiosa. 

A identidade implica em uma construção cultural e histórica em um tempo e 

com referenciais concretos que atuam no território. Observamos que isso 

evidencia determinados sentimentos de pertença e sentimentos afetivos, que 

estão distribuídos em elementos temporais que se adaptam de forma contínua. 

De acordo com Manuel Castells (1999, p.22) “o atributo cultural, ou ainda, o 

conjunto de atributos culturais prevalecem sobre fortes relações de identidade, 

significados e códigos”. Da análise acima, somos levados a considerar que o 

sujeito protestante Batista é percebido de significados e códigos que o 

transformam nessa etapa de construção de sua identidade, podendo estar 

abertos a processos de variáveis e múltiplas relações nesta formação. 

A identidade do protestante Batista não se apresenta de forma fechada e 

central, ela está exposta a diversos pontos de significação que estão conectados 

no território pelas relações culturais, em uma espécie de sistema. A construção da 

identidade dos protestantes Batistas não pode ser realizada de forma separada 

dos conteúdos visíveis e não visíveis, ou seja, material e imaterial no espaço 

geográfico. 

A identidade apresenta-se como um conjunto de elementos materiais e 

imateriais que fazem da comunidade dos protestantes Batistas uma combinação 

de múltiplas escalas e hierarquias, que geram situações de poder na sua 

dimensão espacial. 
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Os protestantes Batistas como um conjunto de pessoas em um território 

têm na identidade religiosa a forma operacional, com laços afetivos 

compartilhados em um espaço comum, formando um laço comunitário que se 

apresenta em diferentes circunstâncias. Neste nível, os fiéis das igrejas Batistas 

encontram-se unificados em um mesmo território pelos valores morais e religiosos 

construídos historicamente, concretizando o sagrado em suas experiências no 

território religioso. 

De acordo com Silva (2010), a identidade é percebida a partir de 

experiências reais e significativas e representa um sentimento de pertencimento. 

Ela é simbólica, abstrata, mas é originaria de vivências e afetos concretos. Para 

esse autor, a identidade possui um termo polissêmico relacionado ao indivíduo 

tanto no aspecto social, como também em relações do indivíduo com a 

coletividade 

 Neste caso, os protestantes Batistas usam a coletividade do individuo para 

expressarem-se na paisagem, fazendo com o que ele participe de ritos, 

celebrações, sons e gestos, dinamizando e metamoformizando a paisagem pelo 

fenômeno religioso e relações de coletividade dos indivíduos envolvidos adeptos 

ou em processo de desenvolvimento. 

Nas abordagens de Hall (1987), a identidade muda de forma, como o 

sujeito é interpelado e representado. A identificação não é automática, mas pode 

ser ganha ou perdida entre outras coisas, pela fragmentação do indivíduo 

moderno. 

A construção da identidade depende da matéria prima proveniente da 

cultura obtida, processada e reorganizada de acordo com a sociedade. Pois cada 

tipo de identidade leva a resultados distintos: a identidade legitimadora dá origem 

a uma sociedade civil, com organizações e instituições (igrejas); a de resistência 

forma comunidades (protestantes Batistas), formas de resistência coletiva a 

alguma opressão; e as de projeto produzem sujeitos (fiéis) (CASTELLS, 

2000),atingindo seu significado pela sua experiência e construção de uma 

identidade pelos protestantes Batistas. 

Em nosso caso, estão inseridas num contexto de rivalidade e concorrência, 

pluralidade religiosa (protestantes históricos, pentecostais, neopentescostais) e 

realinhamento organizacional. 
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Nesse processo de formação identitária identifica-se como protestante 

Batista o indivíduo convertido regenerado pela ação do Espírito Santo, salvo 

mediante a graça de Deus. O nome Batista tem sua gênese na Inglaterra em 

1644, tendo a razão pela qual a prática de imersão do batismo é defendida pelos 

protestantes Batistas como a única maneira de legitimar, sua conversão e 

vivencia da doutrina protestante Batista. 

Um acontecimento ocorrido em 1896, quando Willian Whitsitt, presidente 

do seminário Batista de Lousville, nos Estados Unidos, foi forçado a pedir a 

exoneração do cargo pelo fato de ter escrito um artigo afirmando que o Batismo 

por imersão havia sido restaurado pelos protestantes Batistas em 1641. Isso 

significa que de 1609, ano da fundação da primeira igreja Batista no mundo, ate 

1641, o Batismo praticado pelos Batistas era por aspersão, algo considerado 

inadmissível para os protestantes Batistas mais conservadores. 

Podemos pensar o que é uma igreja Batista segundo a perspectiva dos 

protestantes Batistas, na qual igreja é um local repleto de pessoas regeneradas 

batizadas após a profissão de fé. Desse modo, os protestantes Batistas 

visualizam o modelo de igreja como aqueles vividos pelos cristãos. No entanto, 

para os protestantes Batistas não há só uma igreja Batista, mas diversas igrejas 

Batistas que para o culto ao Deus. 

A igreja Batista tem uma ação e organização discursiva que centraliza toda 

a sua doutrina na busca dessa construção de uma identidade. No entanto, cada 

igreja tem seu próprio regimento, formando democratamente a normas estruturais 

de governança da igreja Batista no território. 

A democracia é sua forte característica e estratégia que implica em uma 

participação igualitária dos membros de uma comunidade local, homens e 

mulheres, nas decisões a serem tomadas quanto aos rumos da igreja. Os 

protestantes Batistas, de acordo com Pereira (1989), fazem questão de afirmar 

uma linha neotestamentária das suas igrejas. Esse movimento foi reforçado pelos 

Estados Unidos, que e influenciou e eclesiologia Batista brasileira. 

Ainda segundo Pereira (1989), esse movimento ficou conhecido como 

Landmarquismo, que se caracterizava por igrejas fielmente congregacionais e que 

acreditavam que a autoridade eclesiástica estava limitada às igrejas locais e suas 

decisões. De modo peculiar o modelo neotestamentário para a igreja e para que a 

igreja atue a nível local. 
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De acordo com Azevedo (1990), os Batistas são herdeiros da reforma 

protestante organizada pelas tradições da igreja protestante e suas principais 

vertentes: calvinistas e presbiterianas. No entanto, os primeiros Batistas no Brasil 

tinham uma visão diferente, observando-se que Willian Bagby, em uma carta, cita 

que “nos negamos claramente aceitar origem comum a Lutero, Calvino e outros”.  

Desta maneira, os protestantes Batistas julgam que seus movimentos são 

anteriores a essa reforma e que suas raízes podem ser identificadas nos 

primórdios do cristianismo, quando do surgimento das primeiras igrejas cristãs, 

conforme relata o Novo testamento. Creem que suas doutrinas se harmonizam 

com os ensinamentos dos apóstolos porque derivam escrituras sagradas. 

O protestante Batista norte-americano do século XIX sofreu forte influência 

dos liberais europeus, da reforma e dos puritanos ingleses que foram adaptados 

ao contexto social norte-americano. Do pensamento liberal inglês e do 

puritanismo surgiram o princípio da liberdade individual e da separação entre 

igreja e estado, da reforma veio a doutrina da justificação pela fé citada 

anteriormente neste trabalho, em que os protestantes Batistas se dividiram entre 

o calvinismo puritano e o arminianismo.(PEREIRA 1989) 

Segundo Pereira (1989) Enquanto estiveram no Brasil, os protestantes 

Batistas, na busca por sua identidade, atentaram a pregação de um evangelho 

supranacional de caráter ideológico que influenciou profundamente o pensamento 

e a identidade dos protestantes Batistas no Brasil. Nessa construção identitária, a 

visão salvacionista apresentou-se com clareza quando os missionários 

americanos classificaram o catolicismo como uma estrutura distorcida do 

cristianismo, com características do paganismo aqui no Brasil. 

O pensamento e identidade dos protestantes Batistas surgem sobre a 

pretensão da distinção. Mesmo tendo diversas influências adquiridas, os 

protestantes Batistas não são preocupados em desenvolver uma teologia própria 

com certo padrão científico. 

Em sua identidade, os protestantes Batistas, segundo Azevedo (1990), não 

possuem credos ou dogmas. Entende-se dogma uma pratica de fé, na figura 

eclesiástica, como definição de uma doutrina entre outras seitas ou protestantes 

com costumes. 

A figura do credo ou da crença, segundo Azevedo (1990), tem a função de 

dar mais importância às escrituras para seus membros. Apesar dessa postura, ao 
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longo de sua trajetória os protestantes Batistas tiveram sempre a preocupação de 

afirmação não só territorial, mas também de uma identidade doutrinária,além da 

necessidade de criação de documentos doutrinários quanto à sua afirmação 

territorial e coesão de sua identidade, conhecida como a declaração doutrinária 

de fé Batista (Ver Box 04). 

 

BOX 4 - Declaração doutrinaria dos protestantes Batistas 

 

1- Manter a pureza da doutrina 

 

2- Esclarecer e valorizar a posição dos protestantes Batistas 

 

3-Guiar nas convenções e reuniões das igrejas nas suas atuações locais 

 

4- Servir como base da comunhão das igrejas. 

 

5- Disciplinar igrejas e membros para respaldo no afastamento daqueles 

membros que se desvirtuam da doutrina Batista. 

Fonte: Azevedo (1990). Elaborado pelo autor. 

 

Desde a fundação da primeira igreja Batista em 1609, os protestantes 

Batistas sentiram a necessidade de construir um conjunto de princípios e 

doutrinas que fortalecesse a sua identidade (AZEVEDO, 1990). A partir desse 

ano, várias declarações foram elaboradas - inclusive no Brasil com a primeira 

igreja de Salvador, adotada pela Convenção em 1916, com o nome de 

Declaração de Fé das igrejas Batistas no Brasil. 

Os protestantes Batistas brasileiros não dão tanta importância às 

declarações como os protestantes Batistas ingleses e norte-americanos, porque 

se preocupam com a restrição da liberdade que encontram na declaração 

doutrinária. É importante observar que a declaração doutrinária serve como um 

norte orientador na construção da identidade dos protestantes Batistas, servindo 

também como base aos equívocos teológicos cometidos no passado. A 
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declaração não é uma autoridade paralela às escrituras, mas sim um demarcador 

doutrinário das doutrinas cristãs. 

No entanto, o que realmente diferencia os protestantes Batistas das outras 

denominações na formação de sua identidade não são apenas as declarações 

doutrinárias. 

Langston (1959) afirma que os protestantes Batistas sustentam princípios 

que nenhuma outra denominação sustenta. E não somente os sustentam como 

também, através de sua longa historia os aplicam em todas as etapas de sua vida 

e de sua trajetória territorial. 

Eles defendem que preferem que sejam analisados pelos princípios e não 

pela ação doutrinária que os mesmos praticam. Os princípios antecedem tais 

valores. A distinção dos protestantes Batistas está na coerência na construção e 

aplicação à vida prática e espiritual. 

Que princípios são estes que favorecem os protestantes Batistas na 

formação de uma identidade no território? A declaração doutrinária da Convenção 

Batista Brasileira de 1986 expõem com os seguintes princípios: aceitar as 

escrituras sagradas como única regra de fé e conduta, entender o conceito de 

igreja como sendo uma comunidade local democrática formada de pessoas 

regeneradas e batizadas biblicamente e, por fim, separação entre igreja e o 

estado (AZEVEDO 1990). 

É importante observar que, segundo Langston (1959), o principio por 

excelência em que se aprofunda a identidade e principio Batista se baseia no 

individualismo. O individualismo, na identidade dos protestantes Batistas, traz a 

liberdade da consciência da religião, bem como a competência de construir a 

liberdade e o pensamento do individuo protestante Batista em suas relações de 

vida. 

A identidade do protestante Batista e suas relações de vida mostram uma 

unidade em que a interação conjunta do grupo faz a diferença no sentimento de 

pertença desse grupo no território e essas relações no espaço geográfico 

apontando implicações sociais deste grupo na sociedade envolvida. 

Portanto, esses laços de fraternidade e suas relações cotidianas fortalecem 

a identidade deste grupo em uma ajuda mutua de fé cristã, vínculo de parentesco, 

de uma comunhão religiosa que é transcorrida dentro da comunidade religiosa 



115 
 

dos protestantes Batistas, podendo assim identificar certa formação da identidade 

do referido grupo. 

Um referencial da identidade dos protestantes Batistas é a sua 

classificação como protestante. Essa estrutura de crença tem sido a base da 

identidade e do sistema territorial das igrejas Batistas. Os símbolos influenciam a 

vida religiosa dos protestantes. Para os Batistas, as características dessa 

influência estão descritas na busca de uma vida mais espiritual, leitura da palavra 

sob a base doutrinária da igreja, execução de missões, pregações racionais, 

resistência ao modismo, forte ligação com a comunidade local de atuação e 

utilização da ação social. 

O ser protestante Batista possui características específicas e padrões 

comportamentais que são inerentes ao protestantismo histórico, grupo no qual os 

protestantes Batistas estão inseridos com as demais denominações. No entanto, 

a estrutura simbólica e material da identidade dos protestantes Batistas 

apresentam novas significações, projetadas nos templos distribuídos pelo 

território. 

O ser protestante Batista encontra-se frente a uma intensa e forte estrutura 

de identificação, e o histórico desta está impregnado de símbolos e liturgias que 

emergem a identidade do fiel, que pode ser apontada como identidade do 

protestante Batista e que muitas vezes é refletida no próprio templo (e fora dele 

também), em suas ações territoriais. 

Portanto, fundamentando-se nestes fatores, os protestantes Batistas 

constroem laços fraternais duradouros de ajuda conjunta, valores cristãos, 

vínculos familiares da comunhão religiosa que ocorrem dentro das comunidades 

Batistas, fazendo assim uma referência da identidade dos protestantes Batistas. 

 O protestante Batista está ligado a elementos imateriais e a certos padrões 

inerentes ao protestantismo histórico. No entanto, no sistema simbólico/material 

do protestantismo histórico, sempre esteve ligado a incorporações e 

ressignificações pelas igrejas. 

O sujeito protestante Batista encontra-se a frente de um estruturado 

sistema religioso de identificação repleto de valores e símbolos que proporciona 

que a sua identidade permaneça no território. 

 



116 
 

Assim, a identidade dos protestantes Batistas é construída no território, 

sendo expressa através dos valores, sotaques, vestimentas, gestos explicitado 

assim através de uma doutrina que no território e possíveis múltiplas relações 

espaciais de poder, do material e imaterial, que funciona com expressivo poder 

simbólico ligado à ordem cultural no território, favorecendo assim novas 

possibilidades espaciais e paisagens sonoras constituídas.  

 

4.3 A SONORIDADE NA CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM DOS 

PROTESTANTES BATISTAS: NOVAS POSSIBILIDADES ESPACIAIS 

 

O conceito de paisagem é um dos mais tradicionais e interessantes da 

ciência geográfica, sempre aplicado para representar “arranjos espaciais com 

determinadas feições” (LANG; BLASCHEK, 2009, p.13), uma unidade muitas 

vezes visível e invisível do espaço, como as paisagens sonoras. As paisagens 

sonoras caracterizam-se pelo uso de sons ambientais no território, no nosso caso, 

no templo ou fora dele. O templo dos protestantes Batistas está repleto de sons 

em seu território. 

Nos estudos geográficos sobre a paisagem sonora é possível verificar 

inquietações que trazem à tona preocupações de como o espaço geográfico 

religioso se configura através dos sons.  

Cada paisagem é produto de uma cultura, que pode ser sons, maneiras, 

cores, cheiros e movimentos que podem ser experienciados por cada pessoa que 

se integra a ela, ou abstraídos por aquele que a lê através de relatos, imagens ou 

sons. (TORRES, 2012). 

Sabendo-se que a percepção não se limita ao sentido da visão o que 

pressupõe considerar sua dimensão subjetiva, ou seja, a sonoridade. A paisagem 

é um conjunto de formas e relações culturais, afetos, sons, cores, cheiros.  

Cada paisagem traz em si valores erigidos no decorrer do tempo. Uma 

pessoa que vive muitos anos numa mesma casa cria laços afetivos com o lugar e 

com os moradores vizinhos. Para Tuan, “uma pessoa no transcurso do tempo, 

investe parte de sua vida emocional em seu lar e além do lar, em seu bairro”. 

(TUAN, 1980, p. 114). Essa afetividade pode ser estendida às relações, por 

exemplo, no templo, sendo expressa na paisagem por meio das casas, cores, 

jardins. 
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Para Almeida (2003), “a paisagem é uma complexidade multiforme de 

realidades, de valores, de gestos e de vividos coexistentes” (ALMEIDA, 2003, p. 

86). Ao mesmo tempo em que apresenta elementos das vidas que a habitam, é 

refletida por cada vida que nela há. Cada cultura, segundo os valores nela 

construídos no decorrer do tempo, apropria-se da natureza e dos elementos 

presentes no meio onde habita e transforma-os, o que é expresso na paisagem.  

Ao refletir uma cultura e seus sons emitidos, a paisagem deve ser 

entendida como um receptáculo de símbolos. Na interpretação de Cosgrove 

(2004, p. 108), “todas as paisagens possuem significados simbólicos porque é o 

produto da apropriação e transformação do meio ambiente pelo homem”.  

Nesse sentido, fica claro que a análise da paisagem não deve valer-se 

apenas do aspecto visual (material), pois a visão não é suficiente para captar e 

explicar todos os elementos físicos e simbólicos presentes na paisagem. 

De fato, o que está em causa não é somente a visão, mas todos os 

sentidos; a percepção, mas todos os modos de relação do indivíduo com o 

mundo; enfim, não é somente o indivíduo, mas tudo aquilo pelo qual a sociedade 

o condiciona e o supera. Isto é, ela situa os indivíduos no centro de uma cultura, 

dando com isso um sentido à sua relação com o mundo sentido que, 

naturalmente, nunca é exatamente o mesmo para cada indivíduo  

Diante disso, é possível identificar que os elementos de uma paisagem 

religiosa ganham foco: os sons, os cheiros, as formas e os movimentos, assim 

como os símbolos e significados presentes na paisagem dos protestantes Batistas 

de integração e de dimensão espacial.  

Observamos nessa dimensão espacial elementos de fundamental 

importância nos cultos realizados nos templos, gerando o que Rosendahl (2003) 

classifica de “intensidade nas interações” que são responsáveis pela formação de 

uma paisagem. Essa intensidade envolve os cultos nos templos, cheios de rituais 

e sons em uma paisagem sonora. 

Sendo assim, o templo e sua configuração na paisagem religiosa podem 

apresentar, além do visual, do palpável, todo som (falas, ruídos, músicas) e todo 

cheiro (perfumes, plantas, esgotos,), que têm uma origem que está diretamente 

relacionada ao território, nesse caso igreja Batista e sua constituição de uma 

paisagem sonora. 



118 
 

Nas igrejas Batistas, pode-se perceber que as paisagens sonoras 

concedem identidades aos lugares e agem direta e constantemente em seus 

participantes, tendo os fieis como meios de conexão territorial sonora, na 

contribuição à perpetuação das formas, falas e sotaques, dos gostos musicais, e 

na evocação de paisagens do passado, o que reforça valores existentes em cada 

indivíduo. Isso pode contribuir para sua fixação em lugares distintos e para a 

criação do sentimento de pertencimento a eles, pelo fato de apresentarem 

sonoridades que concedem familiaridade à paisagem. 

Diferentes sons ocupam as paisagens e no templo não é diferente, desde 

conversas até orações e apresentações musicais, ruídos assumindo diferentes 

maneiras e formas. Nas igrejas, os sons dos membros, dos instrumentos e os 

momentos de oração fazem com que as manifestações religiosas componham 

uma determinada paisagem sonora.  

 A difusão do som ocorre em onda, os corpos vibram e essas vibrações 

transmitem-se sob a forma de propagações ondulatórias capazes de serem 

captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelo cérebro, o que lhes dá 

configurações e sentidos (WISNIK, 1989). 

Desse modo, as ondas sonoras estão presentes no território do templo, 

ocupando-o e agindo sobre os protestantes Batistas. Contudo, o estudo dos sons 

presentes no território deve considerar as transformações que ocorrem em 

diferentes lugares em sua constituição territorial, criando novas possibilidades de 

se pensar a paisagem. 

A sonoridade executada pelos protestantes Batistas é cultural dentro de 

uma naturalidade, pois reflete a identidade de um lugar e de seus habitantes. Os 

sons emitidos no templo ou fora dele possuem, além dos sons dos instrumentos, 

códigos que são específicos em cada grupo social. É na paisagem sonora, ainda, 

que encontramos subsídios para pensar na perpetuação das diferentes falas e 

sotaques dos grupos sociais e no estabelecimento da comunicação e expressão 

entre seus integrantes. 

Para Ernst Cassirer (2001) ambos, o conteúdo e a expressão, somente se 

tornam o que são na sua interpenetração recíproca: a significação que adquire 

nesta correlação não se acrescenta apenas exteriormente ao seu ser, posto que é 

a significação que constitui esse ser.  
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Assim, podemos inferir que a linguagem – um dos elementos que 

compõem o universo simbólico do pensamento (CASSIRER, 1994) – está 

presente na paisagem sonora por meio da fala e de suas imbricações com a 

cultura, pois por meio da fala torna-se possível a comunicação, expressão, 

significação e, assim, a perpetuação e construção de valores de um grupo, o que 

podemos vivenciar nos cultos dos protestantes Batistas na cidade de Parnamirim-

RN. 

Para Cassirer o princípio da linguagem, assim como da arte, é a imitação, e 

sua principal função nesse quesito é mimética e pontua “A linguagem é uma 

imitação de sons, a arte é uma imitação de coisas externas” (CASSIRER, 1994, p. 

227).  

Os cultos no templo, como momento de sociabilidade no território dos 

protestantes Batistas, estão repletos de uma linguagem de sons, códigos, afetos e 

de situações externas que transformam o mesmo em uma paisagem sonora, 

criando diversas possibilidades de relações. 

Assim, observa-se que o templo das igrejas Batista, como um território 

repleto de sons, encontra uma subjetividade presente na música e também no 

seu ouvinte. Ao passo que uma coletividade expressa um modo próprio de fazer 

e/ou apreciar a produção musical, ganha evidência o aspecto cultural da música.  

A música como elemento sonoro dos protestantes Batistas é entendida 

como “o som culturalmente organizado pelo homem” (OLIVEIRA PINTO, 2001, p. 

224), manifesta-se na paisagem sonora e nela encontra as bases sonoras para 

seu surgimento e perpetuação. A música retrata a cultura e a memória do povo. É 

uma coleção de sons concebidos e produzidos por sucessivas operações de 

pessoas que ouvem quando executada, passando integra-se à paisagem sonora. 

(SCHAFER, 1991). 

Na igreja Batista o fazer musical é um comportamento aprendido através 

do quais sons são organizados, possibilitando uma forma simbólica de 

comunicação na inter-relação entre indivíduo e grupo na paisagem. De acordo 

com Pinto (2001) compreende-se, portanto, que a música é um elemento cultural, 

assim como é um elemento integrante da paisagem sonora por ela transformada. 

A música de um lugar pode oferecer ao estudo geográfico elementos para 

a leitura do compartilhamento e da construção da memória e dos símbolos nele 

existentes, visto que ela, segundo Carney (2007) tanto reflete quanto influencia as 
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imagens que as pessoas possuem de lugares e a forma como essas imagens 

mudam significativamente as atitudes das pessoas para com esses lugares.  

Nesta analise da paisagem sonora dos protestantes Batistas a música 

torna-se um elemento que cria novas possibilidades espaciais, que devem ser 

levadas em consideração. Por exemplo, nos cultos a execução dos louvores, suas 

percepções e conhecimento do lugar, bem como suas intenções (propósito, 

fundamentação lógica, objetivos, inclusão ou exclusão de determinados aspectos 

do lugar e o público ouvinte), podem influenciar a natureza do lugar representado 

(CARNEY, 2007). 

O meio sonoro dos protestantes Batistas implica todo o relacionamento 

material e imaterial entre algo (o ser) e seu ambiente constituindo-se mundo 

sonoro que integra o território, seus sons e ruídos. 

Cada templo pode se caracterizar sua identidade sonora, numa variação de 

sons entre um lugar e outro, e também entre os tempos e as culturas. A 

identidade sonora de um lugar pode estar representada em uma música 

executada na igreja Batista em Passagem de areia, por exemplo, quando esta 

apresenta os elementos da paisagem do mesmo.  

Cada igreja oferece contextos distintos para se pensar à música. Suas 

formas e características únicas dos lugares específicos podem oferecer as pré-

condições necessárias à formação da paisagem sonora.  

No sistema espacial as igrejas Batistas comportam objetos e valores 

através dos símbolos, signos e significados. É nesse lugar que as relações sociais 

ocorrem e através delas os valores são compartilhados na paisagem. No plano da 

paisagem sonora, a linguagem ocupa lugar ao lado da percepção e da memória 

na busca de respostas para a compreensão da identidade cada indivíduo.  

Para Torres (2014), linguagem ganha destaque nas músicas e também no 

modo de empregar a fala e adotar os discursos religiosos no território através do 

culto religioso na formação da paisagem sonora. 

Na linguagem encontramos os significados para cada coisa e para cada 

fato experienciado. É por meio dela que a comunicação se estabelece e que os 

valores culturais são construídos e repassados. Através da linguagem que se 

torna possível representar uma situação distinta fisicamente na forma de 

representar um fator vivido. Por esse motivo a linguagem somente se inicia onde 

termina a relação imediata com a impressão e a emoção sensíveis. 
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A execução musical em um culto pode ser uma experiência radicalmente 

importante para vários protestantes Batistas. Percebemos isto através dos cultos 

de celebração, com relação às vivências experimentadas a partir da sonoridade 

realizada na paisagem. 

 Porém, conhecer como é, de fato, a música realizada na paisagem da 

igreja Batista proporciona profundas experiências a vários fieis. Para ministrar a 

música em grupo, os músicos, que ministram nos cultos sem técnicas tradicionais, 

se valem de técnicas específicas como, por exemplo, música congregacional, em 

que toda uma execução pode ser direcionada a partir de uma intenção, palavra ou 

frase. 

Através de sinais desenvolvidos pelo próprio grupo de louvor, de maneira 

dirigida, variando a direção, o nível, o espaço, o tempo, o ritmo, a intensidade e a 

forma do movimento, um líder previamente estabelecido direciona como irão se 

expressar no momento em questão. 

Por meio desta execução sonora é que a igreja é levada a meditar e a 

concentrar-se na adoração a Deus durante o momento de louvor de um culto. 

Neste momento, quando o fiel está completamente emergido numa atmosfera de 

devoção e rendição é que experiências com o sagrado ocorrem, criando assim 

novas paisagens e identidades daqueles envolvidos. 

Assim, novas experiências e sensações surgem na medida em que há o 

contato com o meio sonoro no território religioso. Observamos que a sonoridade 

cria um processo de novas possibilidades na paisagem que podemos classificar 

em: sonoridade na construção de uma identidade na paisagem, sonoridade como 

administradora da paisagem e, por fim, a sonoridade como aplicadora de uma 

espacialidade (TORRES, 2014). 

Segundo Torres (2014), a paisagem sonora participa da construção das 

identidades, o que motiva os indivíduos a adotarem algumas condutas nos seus 

espaços de ação, que se refere ao espaço dos interesses práticos (o universo dos 

fatos), que culmina no espaço de representação e construção (o universo 

simbólico). 

Tal construção dialoga as experiências do cotidiano dos protestantes 

Batistas com as experiências com o sagrado no território, direcionando as práticas 

coerentes com seus valores. A administração da identidade, por sua vez, 

relaciona-se à manutenção dos valores, que tem na sonoridade protestante 
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Batista a centralidade, visto que esta torna possível a construção de paisagens da 

memória e da imaginação, capazes de ressignificar a vida do protestante Batista a 

cada novo contato espacial com ela. 

 A sonoridade na construção de uma identidade na paisagem mantém as 

bases históricas que participaram da fundação da religião. No cristianismo, as 

igrejas desenvolveram a organização dos seus cultos ao longo de suas histórias, 

resultando na liturgia, onde se pretende que as partes que compõem o culto 

encontrem harmonia, concedendo significado ao culto como nova possibilidade 

espacial da igreja Batista. 

Para Torres (2014), “dentre os elementos que compõem o culto e a 

paisagem sonora religiosa estão: a oração, as músicas, a pregação, os 

testemunhos e as leituras dos textos sagrados”. A organização de tais elementos 

dentro do culto apresenta-se de modo relevante na identificação da religião, e os 

conteúdos fazem distinção entre as denominações religiosas de acordo com a 

interpretação dada ao texto sagrado, propagada em cada espaço religioso.  

Os protestantes Batistas encontram uma estrutura de culto que dá sentido 

ao universo religioso e às suas vidas. Essa estrutura é composta de três 

momentos: o estudo bíblico, as músicas e a pregação. Tal estrutura é intercalada 

pelas orações individuais, feitas conjuntamente com toda a igreja, dentro de um 

mesmo espaço tempo da religião.  

Segundo Torres (2014), “dentre os sons que sugerem a religião, a 

paisagem sonora pode conter a fala do crente ao expressar suas crenças, e as 

músicas religiosas. Ambos os elementos contém o discurso religioso, que parte 

de uma leitura de mundo a partir dos preceitos religiosos”. 

A sonoridade enquanto representação da realidade fornece novas 

possibilidades de compreensão da verdade e da essência. De modo sensível, ela 

comunica valores, que são compreendidos por aqueles que se expõem a ela. 

A música está presente nos diferentes espaços do cotidiano das pessoas e 

é difundida sobre diferentes meios, como nos materiais impressos (partituras, 

cifras, letras de músicas), rádio, discos, internet e televisão. Na Igreja Batista de 

Parnamirim-RN, a música tem lugar de destaque nos cultos, onde há a 

coexistência do padrão tradicional (hinos) com o contemporâneo (músicas de 

louvor e adoração). 
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A espacialização dos protestantes Batistas por meio da sonoridade refere-

se à produção que se incorpora à paisagem sonora produzida no interior das 

igrejas, e também à que se descola dessa nos diferentes espaços do cotidiano, e 

é reproduzida pelos diferentes meios audiovisuais. 

De acordo com Torres (2014), a música religiosa também está mais 

"onipresente" na atualidade, resultado da expansão do mercado fonográfico 

evangélico. Assim, o ser religioso insere suas marcas na paisagem sonora 

quando reproduz uma música religiosa, e isso pode se dar na sua residência, 

espaço de trabalho, automóvel, ou outro espaço/situação em que se encontrar. 

No caso analisado, constatou-se a presença de vários tipos de sonoridade 

na administração da paisagem, relatos do cotidiano em sua dimensão, nos 

momento das músicas e na pregação. A presença de elementos do cotidiano no 

culto se dá por intermédio da reafirmação identitária, a partir das atitudes e feitos 

do protestante Batista no espaço ativo. 

É no território, espaço a priori secular, que a doutrina religiosa dos 

protestantes Batistas é colocada em prática, demarcando a busca por novos 

espaços religiosos (templos) com diversos elementos sagrados.A relação da 

sonoridade dos protestantes religiosos trouxe a construção de uma identidade 

cultural aonde que a forma simbólica da religião implica certa espacialidade e 

ações que criam novas possibilidades espaciais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O estudo da relação entre a ciência Geográfica e a religião nesta dissertação 

teve o papel de guia entre caminhos muitas vezes dificultoso. De se pensar na 

construção dessa relação com elementos hierárquicos dinâmicos, identitários na 

imaterialidade das percepções e sonoridade, como também na materialidade das 

igrejas e nas funções espirituais e territoriais desta dimensão espacial. 

Os protestantes Batistas conseguiram por meio de seu percurso, construir 

não só uma historia, mas também uma gestão administrativa, sociabilidade, 

hierarquia sólida repleta de elementos materiais e imateriais. Que favoreceu sua 

dimensão espacial, dando continuidade à expansão protestante Batista não só em 

escala local, regional, mas também nacional, com seu sistema estruturado no 

espaço geográfico. 

O cenário das igrejas Batistas e sua distribuição espacial dispõem de 

várias ferramentas e elementos que conformam a sua dimensão no espaço 

geográfico de Parnamirim-RN, corroborando assim para diversas situações 

espaciais. A paisagem urbana na sua forma religiosa revela contínuas 

transformações de ordem física e comportamental, que tende a produzir novas 

formas de relacionamento e produção do espaço geográfico, em que os 

protestantes Batistas no papel das igrejas (templos sede) como instituições atuam 

no processo que transforma a paisagem. 

Destacamos que na construção e compreensão desta dimensão espacial 

vários elementos saíram da invisibilidade para a visibilidade à medida em que a 

investigação se sucedia, no caso a relação dos protestantes Batistas com outras 

denominações evangélicas no seu processo histórico de formação territorial, o 

surgimento da Convenção Norte Rio-Grandense como órgão gestor, a 

necessidade da hierarquia das igrejas para solidificar o sistema territorial, análises 

dos códigos, percepções na construção da identidade do protestante Batista. 

É de se frisar também a importância dos primeiros missionários e outros 

grupos evangélicos que ajudaram a formação deste grupo em solo potiguar, 

desencadeando todo o do trabalho evangélico no Rio Grande do Norte. 

No percurso deste trabalho ficou claro que com a criação da Convenção 

Batista como órgão gestor e administrador no Estado, a convenção e suas 

esferas de poder proporcionou não só a organização sistemática dos protestantes 
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Batistas em solo potiguar, mas também favoreceu a expansão territorial do grupo 

com diversas ações (discursos, evangelizações, Missões, hierarquia territorial, 

execuções ministeriais). Percorrendo assim com um discurso protestante Batista 

de caráter tradicional histórico, encontrado neste caminho carregado de 

elementos místicos com fervor emocional, em seus cultos e evangelizações em 

campo pelo interior do Estado. 

Entendemos ainda como se configura e atua o sistema hierárquico espacial 

dos protestantes Batistas em Parnamirim-RN. Via estrutura composta por templos 

sede, congregações e pontos de pregações, os protestantes Batistas ocupam 

com suas ações todo o território da cidade de Parnamirim-RN. 

Ficou claro também a importância das relações referentes às redes sociais 

dos protestantes Batistas no espaço geográfico. Constatando que a religião, 

enquanto forma simbólica permite que haja contatos intersubjetivos entre os 

protestantes Batistas que, comungando da mesma fé, acabam partilhando o 

mesmo espaço “mundo” espiritual numa rede social que influencia o mundo real 

na sua dimensão espacial. Ficando visível esta relação através da rede 

constituída por fiéis antigos, novos e seculares que atuam dentro do seu território 

de convivência (o templo) e fora dele, também no seu ambiente social secular. 

Constatou-se que o território ocupado pelos protestantes Batistas é repleto 

de elementos imateriais, de códigos e de símbolos que ajudam na formação 

dessa dimensão dos protestantes Batistas na cidade. 

 Elementos outros também fazem parte da dimensão espacial dos 

protestantes Batistas, que são a identidade e a percepção. Toda a manifestação 

de códigos e estratégias no território depende de como o protestante Batista 

percebe-os através das experiências no espaço geográfico religioso envolvido. 

Desafio é trabalhar o conceito de paisagem, na forma ou na relação com a 

sonoridade. Conseguimos articular as ideias afirmando que os protestantes 

Batistas também usam as paisagens sonoras como forma de dimensionar seu 

espaço geográfico. -O som é onda, os corpos vibram, e essas vibrações 

transmitem-se sob a forma de propagações ondulatórias, capazes de serem 

captadas pelos nossos ouvidos, e interpretadas pelo cérebro, o que lhes dá 

configurações e sentidos conforme já argumentamos aportado em WISNIK. 
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Essa propagação influencia a paisagem consideravelmente, de modo que 

as ondas sonoras estão presentes no espaço, ocupando-o e agindo sobre os 

seres humanos na construção espacial. 

A sonoridade na paisagem no universo dos protestantes Batistas encontra 

uma estrutura de culto que dá sentido de renovação carismática religiosa às suas 

vidas. Essa estrutura é composta pelo estudo bíblico, pelas músicas e pela 

pregação. Tal estrutura é intercalada pelas orações individuais, feitas por toda a 

igreja num mesmo espaço e tempo. 

Por fim, o conhecimento a respeito dos protestantes Batistas e sua 

dimensão espacial não finda nesta análise, pelo contrário, incita-nos a descobrir, 

em parte, nas esferas de sua dimensão poder a qual se apresenta uma das 

denominações protestantes históricas que mais atua espacialmente em 

Parnamirim-RN desde o fim do século XX. As análises devem ser ampliadas 

constantemente, pois sendo flexível e dinâmica elas se mostrarão repletas de 

novas formas e de novas estratégias. 
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