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Resumo: Este ensaio procura enfocar os processos de construção da cidade, as relações de 
poder e a conseqüente formação de um território religioso em Santo Antônio de Goiás. Nesta 
cidade, observamos a presença de um núcleo: Praça Matriz, onde se instalou a Igreja Católica, 
a qual foi alvo de um tratamento especial. Desse modo, temos um centro “simbólico” na 
cidade, e ao seu redor houve o crescimento das Igrejas Evangélicas. Dentro do território 
religioso não se verifica com facilidade a presença de outras comunidades religiosas, como 
exemplo o espiritismo kardecista e religiões místicas. A partir disso, percebemos a 
marginalização e o “preconceito espacial”, imputado a essas comunidades. Para tanto, 
analisamos a organização territorial do sagrado e os conflitos em torno do mesmo. Portanto, 
analisamos o território religioso em Santo Antonio de Goiás com o objetivo de demonstrar a 
influência das religiosidades na construção das cidades e seus conflitos por poder e espaço. 
Este trabalho parte de uma perspectiva interdisciplinar: utilizamos a antropologia, a sociologia 
e a geografia cultural. Contudo, pretendemos cruzar dados de arquivos administrativos, fontes 
iconográficas, literárias e, sobretudo, fontes orais.   
Palavras-chave: Cidade, Território religioso, Territorialidades e Religiosidades. 
 
Abstract:  This essay focuses on the city of Santo Antônio de Goiás and its processes of 
construction, relations of power and subsequent formation of a religious territory. In this city, 
we observe the presence of a basis: the Praça Matriz, where the Catholic Church, which has 
since then received a special treatment, was assembled. So, there is a “symbolic” center in the 
city and around it evangelical churches were built. Inside this religious territory it is hardly 
seen other religious communities such as, for example, the kardecism spiritism and mystical 
religions. As a result, we note the marginalization and the “spacial prejudice” inflicted to 
those communities. We analyze the way the sacred is organized and the conflicts around it. 
Therefore, the territory in Santo Antônio de Goiás is here examined so that it is demonstrated 
the influence the religiosities display in the construction of cities and also the clash for power 
and space. This research derives from an interdisciplinary perspective: we use anthropology, 
sociology and cultural geography. Furthermore, administrative archives as well as 
iconographic, literary and, above all, oral sources will be applied.  
Key-words: City, Religious Territory, Territorialities and Religiosities. 
 

 

Introdução 

 

As religiosidades, os conflitos em torno do espaço sagrado e o estudo da cidade são 

temas que permeiam essa pesquisa*. Nosso objetivo é a interpretação e demonstração dos usos 

                                                 
* As reflexões feitas neste trabalho fazem parte da pesquisa ainda em desenvolvimento, realizada no Programa de 
Pós-Graduação da UFG, Campus II - Samambaia, a qual resultará em uma dissertação de mestrado. 
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e representações1 que fazem, e fizeram, os diversos grupos sociais na cidade de Santo Antônio 

de Goiás, tendo em foco a formação do território religioso e a influência do mesmo na 

construção da cidade. Para tanto, analisamos a organização territorial do sagrado e os 

conflitos existentes nele. 

O tema proposto visa compreender as práticas religiosas, as quais se encontram 

ligadas às lutas dos grupos de agentes cujos interesses materiais e simbólicos tornam as 

religiosidades um terreno de operação para as lutas entre diferentes instituições. Nesse 

sentido, os conflitos pelo território se dão por causa do sagrado e, a partir disso, apreendemos 

as manifestações do sagrado em locais que remetem a diversos significados para os vários 

segmentos, isto é, a forma como cada grupo caracteriza, e ao mesmo tempo, se identifica com 

determinado espaço, e forma, consequentemente, um território. Portanto, analisar as 

dimensões políticas e religiosas do espaço as formas de articulação e negociação territorial do 

sagrado entre comunidades católicas, evangélicas, kardecistas e religiões místicas, se tornam 

substanciais nesse trabalho. 

Ao aproximarmos pragmaticamente do objeto escolhido percebemos que nos dias 

atuais a hegemonia católica apesar de permear o desenvolvimento da cidade em foco, está 

sendo ameaçada com o crescimento das comunidades evangélicas, o que configura os 

conflitos em torno do território religioso. A partir disso, constatamos tanto a presença dessa 

dualidade religiosa como a disputa simbólica entre ambas. Por outro lado, notamos a ausência 

de representações das religiões espíritas, como também grupos exotéricos. Esses últimos, 

existem, vivem e partilham suas visões de mundo só entre seus pares, pois não são bem vistos 

                                                 
1 O conceito de representações que utilizamos no nosso trabalho é o de Serge Moscovici, o qual se inspirou no 
conceito de representações coletivas de Èmile Durkheim. No entanto, Moscovici elaborou o conceito de 
representações sociais, mas em vez de usar o termo “coletivo”, preferiu “social”, pois segundo ele esse termo é 
mais apropriado às sociedades contemporâneas, uma vez que essas são complexas, dinâmicas e fluídas e não 
estáticas, cristalizadas e estruturadas como pensou Durrkheim. Desse modo, Serge Moscovici, no caso das 
representações, não considera a sociedade com algo invisível e indivisível, como Durkheim, mas sim aos grupos 
aos quais os indivíduos associam-se no decorrer de suas vidas. Pois os diversos grupos podem e produzem 
diferentes representações sobre um mesmo objeto. Sendo assim, o ponto de partida da teoria de Moscovici sobre 
as representações sociais, se deu quando ele reconheceu a existência destas como forma característica de 
conhecimento em nossa era, ou, como ele escreveu, uma insistência em considerar “como um fenômeno, o que 
era antes considerado como um conceito”. Portanto, a teoria das representações sociais se dirige à formação das 
explicações produzidas pelo senso comum, em sociedades complexas. Com isso, percebemos que Moscovici 
elaborou o conceito de representações sociais enfatizando o sujeito, o qual produz a representação, que segundo 
ele podem ser um forma particular de construir conhecimento, como também uma forma de transmitir entre 
indivíduos conhecimentos adquiridos. Em geral, a teoria das representações sociais, segundo Moscovici, enfatiza 
um fenômeno, sobretudo urbano, em que o homem manifesta sua capacidade inventiva para assenhorear-se do 
mundo por meio de conceitos, afirmações e explicações, originadas no cotidiano, durante interações sociais, a 
respeito de qualquer objeto, para torná-lo familiar e garantir comunicação e interação com os grupos. Desse 
modo, as representações constituem modos de vida e formas de comunicação entre as pessoas, por isso, elas são 
sociais. 
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e aceitos pela sociedade em questão. Desse modo, pecebemos o preconceito espacial e a 

conseqüente omissão dessas religiões, o que evidencia a marginalização dessas manifestações 

religiosas no território. 

Diante disso, questionamos quais elementos que subalternizaram e marginalizaram as 

vivências religiosas dos grupos espíritas em Santo Antônio de Goiás? Quais mecanismos de 

negociação, controle e superposição territorial que ocorrem entre as comunidades religiosas 

na divisão do espaço público? Quais fatores contribuem para a supremacia católica? Quais 

características sustentam a permanência e o aumento de tensão entre as diversas comunidades 

religiosas no meio urbano? 

As respostas para tais questionamentos podem ser observadas a partir de uma 

discussão da relação entre cidade (espaço) e dinâmica religiosa (disputa simbólica). 

Percebemos que a cidade, enquanto produto histórico e social, tem relações com a sociedade e 

seu conjunto, com seus elementos constitutivos e com sua história em particular. Assim, 

propõe-se analisar o espaço sagrado da cidade em foco enquanto condição e meio de 

reprodução social, como também de conflitos. O que paralelamente nos abre um grande leque 

para discutirmos o papel da sociedade percorrendo a vida cotidiana, os valores, a cultura, as 

lutas e os projetos de vida: pensar a dimensão do humano. 

Essa pesquisa será realizada por meio da pesquisa de campo (observação participante), 

documental e oral. Recorremos a esses métodos a fim de obtermos a coleta de dados (devido a 

escassez, detectada, de produções historiográficas sobre Santo Antônio de Goiás), bem como 

para familiarizar com os ambientes em estudo. A partir de então, será possível compreender o 

processo em um sentido mais profundo. 

 

Cidade: Organização do Território Religioso. 

 

 Partimos do pressuposto de que todo território é demarcado e obedece a uma lógica de 

funcionamento, percebemos que há agentes que o controlam, o organizam, e, sobretudo 

instituem um poder. Assim, ao apreender a organização territorial do sagrado em Santo 

Antônio de Goiás por meio do mapeamento do território religioso, percebemos as tensões, os 

conflitos entre as comunidades religiosas pelo domínio da hierocracia. A organização do 

território religioso, portanto, nos mostra as dimensões políticas e religiosas do espaço. Desse 

modo, reconhecemos que o território religioso se desenvolve a partir de experiências 

expressivas, pois a experiência territorial das religiosidades é uma projeção de vivências, isto 

é, é uma expressão da condição humana ou das relações humanas no cotidiano. 
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 A hierocracia (poder do sagrado) se manifesta espacialmente por uma organização 

territorial religiosa e essa, por sua vez, está submetida a ela. A igreja Católica Apostólica 

Romana representa a hierocracia em todo o país e, logicamente, no Estado de Goiás e em 

Santo Antônio de Goiás. No entanto, nas últimas décadas essa hegemonia tem sido ameaçada 

por comunidades evangélicas. Dentro dessa organização territorial religiosa há também a 

presença de outros grupos religiosos, isto é, os espíritas kardecistas e grupos místicos. Com 

isso, percebemos de um lado, a disputa entre os católicos e os evangélicos, que se tornam cada 

vez mais numerosos na cidade, pelo domínio da hierocracia, e, do outro, a tímida presença dos 

espíritas, uma vez que esses não são encontrados e visualizados com facilidade, 

diferentemente dos outros. 

 Nesse contexto, temos quatro grupos religiosos em Santo Antônio de Goiás: católicos, 

evangélicos, espíritas kardecistas e um grupo exotérico denominado “doutrina espírita cristã 

Vale do Amanhecer”. Esse último não é reconhecido pela maioria dos habitantes Santo-

antonienses, pois muitos afirmam existir apenas um centro espírita na cidade, ou seja, o centro 

espírita kardecista, que é denominado de “Batuíra”. E os que admitem sua existência não 

comentam a seu respeito. Assim, tivemos dificuldades de encontrá-lo durante a pesquisa de 

campo. No que se refere sua visualização e representatividade no território religioso e na 

cidade, podemos afirmar que essas são opacas ou até inexistentes. Pois todas as religiosidades 

demarcam seu território por meio de símbolos e representações materiais e imateriais, como, 

por exemplo, logo na entrada da cidade temos de um lado, a estátua de Santo Antônio, 

representando os católicos, e do outro, a Bíblia representando os evangélicos. Nesse cenário 

não encontramos símbolos e muito menos demarcação territorial das religiões espíritas e 

místicas. 

 Isso não significa que a doutrina espírita cristã “Vale do Amanhecer” ― ministro 

Abajoro, Santo Antônio de Goiás, e o centro espírita Batuíra não tenham seus símbolos, suas 

práticas, seu território, enfim, suas representações sociais. Esses apenas constituem uma 

minoria dentro da cidade, minoria essa que sofre pré-conceitos sobre suas práticas e sua 

religião. Quando dizemos pré-conceitos estamos tratando de pré-noções, as quais são 

construídas a partir do desconhecimento e desinteresse por essas religiosidades, o que faz com 

que essas ocupem um lugar inferiorizado e estranho no domínio do território religioso.  

Isso nos leva a pensar e introduzir a noção de “preconceito espacial”, pois segundo 

RAFFESTIN (1993), antes de tudo, o espaço não tem descontinuidades e distinções, mas a 

partir da ação de um poder e do homem esse é modificado. Surgem então territórios 

demarcados, que cumprem a função de diferenciar e ao mesmo tempo identificar homens e 
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instituições. De acordo com Haesbaert, os grupos sociais podem muito bem forjar territórios 

em que a dimensão simbólica se sobrepõe à dimensão mais concreta. A partir de então, 

podemos visualizar no espaço, os territórios (no nosso caso o território religioso), as lutas 

simbólicas e concretas travadas cotidianamente pelos homens em busca de se firmarem e 

instituírem um poder. Enfim, um território.  

Observamos essa luta pelo domínio do território religioso entre a igreja Católica e as 

igrejas evangélicas no cotidiano por meio de suas práticas, como também por meio dos 

símbolos presentes nessa cidade. Logo na sua entrada existe a estátua do santo local – Santo 

Antônio – e paralelamente o arquétipo da Bíblia. Portanto há a demarcação do território de 

ambas por meio dos símbolos, que auxiliam na construção de suas representações, as quais 

são continuas e internas tanto à sociedade como a realidade dos fatos. Parafraseando 

Moscovici: 

 
Nesse sentido, uma representação é ao mesmo tempo uma imagem e uma textura da 
coisa imaginada que manifesta não apenas o sentido das coisas que coexistem, mas 
também preenche lacunas − o que é invisível ou está ausente dessas 
coisas.(MOSCOVICI, 2003, p.184) 

 
Ao pensarmos a organização territorial do Sagrado e, concomitantemente suas 

representações e adjetivos sobre a cidade como categorias instáveis, analisamos a cidade não 

como algo estático e sim como um elemento dinâmico, o qual constitui-se objeto de análise. 

Dessa forma, há diversos pontos pelos quais uma cidade pode ser analisada. 

Nosso estudo sobre as cidades exigiu novos e diversos enfoques interpretativos. 

Poderíamos dizer que essa problemática dividiu-se em várias temáticas. A cidade, como bem 

observou PARK (1973), é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições, isto é, a 

cidade não é meramente um mecanismo físico e uma construção artificial, pois está envolvida 

nos processos vitais das pessoas que a constituem e é um produto da natureza, sobretudo da 

natureza humana. Portanto, a cidade é um agente transformador e constitutivo do homem, e 

esse por sua vez age, molda e classifica a mesma. 

Cada cidade imprime sua marca e tem uma cultura própria, conseqüentemente, reúne 

uma multiplicidade de aspectos sobre sua estrutura, suas impressões, em suma, sua vida 

cotidiana. Assim, a cidade é um fato cultural e um objeto de estudo que demonstra diversas 

experiências. Para interpretá-la é preciso compreender suas diversas funções e elementos, os 

quais foram concentrados por ela dentro de uma área específica, e mantidos num ambiente de 

tensão e interação dinâmica. A exemplo, Lewis Mumford observa que para compreender as 

cidades é preciso tratar da técnica, da política, da religião e da cultura, principalmente do 
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aspecto religioso da transformação. Portanto, todos esses fatores são fundamentais para a 

cidade, que é entendida por nós como historicamente capaz de explicar e movimentar os 

indivíduos e suas ações. 

Assim cada cidade possui suas especificidades, bem como suas heranças históricas. 

Em geral, a cidade enquanto objeto de estudo é difícil de definir, de mensurar e classificar 

devido ao fato de que esta é resultado de uma mistura de funções, as quais são apreendidas 

por meio das condições que geram sua diversidade. No entanto, para apreendê-la em sua 

totalidade faz-se necessário aproximarmos pragmaticamente do nosso objeto. 

Concebemos a cidade como ponto de encontro entre diversos componentes, fatores, e 

principalmente homens, os quais se misturam e formam uma totalidade. A cidade desempenha 

um importante papel na constituição de uma sociedade particular, e essa, por sua vez, é 

apreendida no cotidiano da população. 

Em várias cidades a questão religiosa tem um papel de grande importância, e esse 

fenômeno é um dos norteadores da sociedade de Santo Antônio de Goiás. O sentimento 

religioso imputado à natureza humana tem sido à base da vida social e das representações 

coletivas. Uma forma de representação básica é a divindade protetora que exprime “fé em 

Deus e no Santo protetor”. Dessa forma toda cidade tem seu santo local, e Santo Antônio de 

Goiás recebe proteção do Santo com o mesmo nome. Por esse aspecto e pelo mapeamento do 

espaço sagrado, percebemos o quanto é forte a religiosidade nessa cidade, pois sua própria 

nomeação demonstra isso. A influência religiosa pode ser apreendida, como já foi dito, desde 

os primórdios do povoado que remonta a 1946, próximo a uma estrada que ligava o município 

de Goianáz (atual Nova Veneza) à Goiânia (BORGES, 2005).  

Ainda segundo Borges, com o passar do tempo foram surgindo em torno das fazendas 

(Água- Branca, Capivara, São Domingos e outras pequenas propriedades) as primeiras 

moradias de pau-a-pique e barro batido. No ano de 1947, no governo do presidente da 

República Marechal Eurico Dutra, adquiriu-se a fazenda Capivara que se tornou uma fazenda 

de criação de gado administrada pelo Ministério da Agricultura, sendo seu primeiro dirigente 

o engenheiro agrônomo Júlio Brandão de Albuquerque. Após a implementação dessa fazenda 

as imigrações para essa região aumentaram, principalmente as de trabalhadores rurais, pois a 

atividade central era agropecuária e a fazenda oferecia moradias. Havia também uma 

cooperativa – armazém – que fornecia secos e molhados aos funcionários. 

Em 1951, um dos habitantes do pequeno povoado, Antônio de Freitas, construiu uma 

pequena venda em frente sua residência para fornecer secos e molhados para a população. 

Porém, mais tarde a cooperativa da fazenda regional do Ministério foi extinta, e com isso José 
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Josias da Silva percebeu a oportunidade de investir no comércio local. Sendo assim esse 

senhor ex-funcionário da fazenda do Ministério, comprou a pequena venda de Antônio de 

Freitas e a transformou em um armazém que atendia as necessidades da população, e por isso, 

aumentava consideravelmente (BORGES, 2005). 

Posteriormente em 1954 ocorreu a construção das primeiras casas de alvenaria, 

acarretando assim a formação de um aglomerado desordenado. Esse processo é bem comum 

na Europa medieval, ou seja, a fundação de novas cidades não por meio de planos regulares, 

mas através de burgos de caráter agrícola do século XVII, os quais facilitam a organização de 

espaços mal organizados. 

A partir da década de 1960, houve o aumento populacional, o que gerou necessidades 

de maiores benefícios, isto é, melhores estradas, implantação de escolas, construção de 

igrejas, expansão do comércio, energia elétrica, abertura do espaço demográfico urbano e 

transporte coletivo de passageiros.  

A partir de então implantou-se a primeira escola instalada em um prédio doado pelos 

moradores e essa foi denominada Água- Branca. No que se refere ao transporte coletivo, um 

proprietário de ônibus residente em Nova Veneza, abriu uma linha de transporte de 

passageiros, saindo de sua cidade com destino a Goiânia, passando pelo aglomerado o que 

beneficiou os moradores da região. Novas estradas também foram construídas nesse caminho. 

A igreja foi construída concomitante a isso, pois todos sentiram a necessidade de assegurar o 

controle sobre o espaço e os homens, e assim, funda-se oficialmente o patrimônio religioso no 

então povoado de Santo Antônio de Goiás. Nesse primeiro momento, a pequena igreja foi 

sendo construída destinada a rodear o núcleo. Conforme BORGES:  

 

Após afastar-se dos trabalhos da fazenda do Ministério, o Sr. Josias passou a dedicar 
todo o tempo ao seu estabelecimento comercial e sentindo- se doente, com fortes 
dores na coluna vertebral e ainda vendo os membros da comunidade assistindo 
missas, celebrações, reuniões religiosas ao ar livre ou em suas residências e que mais 
tarde passou a usar a sala da escola Água Branca e ainda tendo que realizar 
casamentos e batizados em Nova Veneza ou em Goianira, por falta de uma igreja no 
vilarejo, sendo ele muito devoto de Santo Antonio, fez uma promessa com o Santo 
glorificado, por sua fé. Se livrasse de tal mal, iria erguer uma igreja em louvor a 
Santo Antonio no povoado. Com o passar do tempo o fiel sentindo-se que havia 
recebido a graça, cumpriu o que havia prometido, doou o terreno e com a ajuda da 
comunidade construiu a tão esperada Igreja de Santo Antonio. (BORGES,2005, p. 
23). 

 
 

 Nesse sentido, observamos na cidade de Santo Antônio de Goiás a fundação de um 

patrimônio religioso: Igreja Católica de Santo Antônio de Goiás, que se localiza na praça 
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matriz no centro, que se faz sagrado. A esse respeito Raffestin diz que o poder, antes de se 

difundir e antes de se esgotar, se cristaliza em um lugar, o qual marca e transforma 

profundamente. Geralmente, alguns lugares se tornam centrais, e a partir deles tudo irradia, 

além de se tornarem locais simbólicos de uma unidade coletiva. Raffestin ao tratar desse 

assunto cita René Girard e comenta: 

 

Tais locais não seriam os “momentos” sagrados de um “plano” que eles contribuem 
para fundar, para definir, ou seja, diferenciar? A origem quase religiosa das cidades, 
o significado sagrado de certos lugares no interior da cidade contribuem para 
reforçar, quando não para demonstrar totalmente essa tese. “Na Grécia, esses lugares 
são o túmulo de certos heróis, o ônfalo, a pedra da ara e, enfim, o símbolo por 
excelência da polis, do centro comum, da Hertia”. Esses locais são marcados por 
uma ação, pelo exercício de um poder, o mesmo que derrotou “a vitima emissária”, 
no sentido em que Girard emprega esse termo. São o poder instaurador de uma 
unidade que funda a coletividade: podemos crer que é a partir desses lugares 
simbólicos da unidade que nascem todas as formas religiosas, que o culto se 
estabelece, que o espaço se organiza, que uma temporalidade histórica se instaura, 
que uma primeira vida social se esboça,[...]” (RAFFESTIN, 1993,  p.186) 

 
 A partir de então, percebemos que antes de tudo não haveria lugares privilegiados, 

mas sim locais de reuniões, de condensações de qualquer espécie, porém com a ação de um 

poder, ou dos homens surgem descontinuidades, as quais geram diferenciações no espaço. 

Portanto, Raffestin define centralidade: 

 

É, em primeiro lugar, a existência de uma coletividade soldada por ações criadoras 
de relações, que fundamentam diferenças específicas. O lugar, sem essas relações, 
não passa de um lugar entre muitos outros. Que esses locais muitas vezes tem 
ocupado o centro geométrico nada mais significa que o fato de a unidade se 
constituir sempre “em volta” de alguma coisa, mas isso é apenas uma imagem 
construída a posteriori. A centralidade é, portanto, na sua essência uma entidade 
com duas faces: Um “topos” e uma “tensão”. (RAFFESTIN, 1993, p.187) 

 

Dizemos isso porque se formos analisar a localização geográfica da Igreja Matriz 

verificamos que essa não está localizada no centro, pois a cidade cresceu. Porém, para toda 

sociedade a praça matriz e a Igreja (patrimônio religioso) é o centro de Santa Antônio de 

Goiás. 

Nosso trabalho, consecutivamente, considera a cidade de Santo Antônio de Goiás a 

partir de uma totalidade, para assim compreendê-la. Para tanto, concebemos a cidade como 

produto histórico, e sobretudo, das relações sociais, as quais alimentam a dinâmica e a 

interação da sociedade. A cidade, portanto, possui suas raízes nos hábitos e costumes da sua 

população. Sobre isso, Park explica: 
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A verdade, entretanto, é que a cidade está enraizada nos hábitos e costumes das 
pessoas que a habitam. A conseqüência é que a cidade possui uma organização 
moral bem como uma organização física, e estas duas interagem mutuamente de 
modos característicos para se moldarem e modificarem uma a outra. É a estrutura da 
cidade que primeiro nos impressiona por sua vastidão e complexidade visíveis. Mas, 
não obstante, essa estrutura tem suas bases na natureza humana, de que é uma 
expressão. (PARK, 1973, p.29). 

 
Diante disso, Park nos mostra que a cidade tem suas raízes, e se constitui em uma área 

cultural evidenciada pelo seu próprio tipo cultural. Ela é um fato cultural, permeado pelos 

hábitos, costumes e tradições. 

Ao falar da importância da Igreja na fundação das cidades, Lewis Munford e Nelson 

Omega partilham a opinião de que as igrejas explicam o surgimento de diversas cidades, 

através da história e que, a religião demarca e limita as áreas da cidade, como também 

acrescenta uma nova concepção de vida na terra. 

 
Privada de tais poderes sagrados, a cidade antiga poderia ter sido apenas um montão 
de lama cozida ou de pedras, sem forma, sem finalidade, sem significado, pois, sem 
tais ampliações cósmicas, o homem comum podia viver uma vida igualmente boa, 
ou mesmo muito melhor, na aldeia. Mas, tão logo a vida igualmente boa, ou mesmo 
muito melhor, na aldeia. Mas, tão logo a vida foi concebida em termos sagrados, 
como uma imitação dos deuses, passou a própria cidade antiga a ser, e assim 
continuou até os tempos romanos, um simulacro do céu: até a sua aparente 
durabilidade, independência de seus edifícios sagrados em relação à decadência à 
dilapidação da apinhada cabana do camponês, apenas a aproximaram ainda mais do 
modelo eterno que a crescente consciência que o homem passou a ter do próprio 
cosmo tornava tão atraente. (MUNFORD, 1998, p.82) 

 
Outro ponto a observar no estudo das cidades é a política, pois ela também sofre 

influências das suas instituições políticas e administrativas. Nesse sentido, a cidade possui 

várias nuanças, e é uma condição de produção e reprodução da sociedade. Desse modo, é 

possível encontrar diversas dimensões na organização da sociedade. Partindo dessa 

perspectiva, a cidade traduz o caráter humano e a vida cotidiana. 

A partir desses enfoques e das imagens produzidas pela cidade, poderemos apreender 

e identificar a cidade de Santo Antônio de Goiás. A cidade é a fonte de inúmeras imagens, e 

para a entendermos é preciso recuperar suas dinâmicas. Com isso, a cidade revela, como 

Munford disse, um campo de forças, bem como sugere uma transposição dessas forças em 

categorias dinâmicas. Dessa forma, a cidade representa um conjunto de indivíduos, tornando-

se uma entidade heterogênea, dependente e iminente, pois mantém diversas relações com 

muitos meios exteriores. Para Gandara (2004, p.26 e 27). 

 
Aos olhos do estudioso, a cidade apresenta-se, antes de tudo, como uma 
concentração de forças. Espaços e população encontram-se estreitamente associados 
e segundo modalidades que permitem ou definem tanto suas capacidades financeiras 
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como sua ação organizadora. Apesar de ser útil distingui-las por razões 
metodológicas, na realidade estão indissoluvelmente ligadas. 

 
Em geral, a pesquisa que propomos, exige estudos interdisciplinares. Ela dialoga com 

a sociologia, antropologia e com a geografia cultural. Destarte, pensamos a organização 

territorial do sagrado e, conseqüentemente, suas representações e adjetivos sobre a cidade 

como categorias instáveis. Ao tratar da influência do Sagrado e dos modos de vida, Munford 

comenta: 

 

A cidade se revelou não simplesmente um meio de expressar em termos concretos a 
ampliação do poder sagrado e secular, mas, de um modo que passou muito além de 
qualquer invenção consciente, ampliou também todas as dimensões da vida. 
Começando por ser uma representação do cosmo, um meio de trazer o céu à terra, a 
cidade passou a ser um símbolo do possível. Utopia foi uma parte integrante da sua 
constituição original e, precisamente porque à existência realidades que poderiam ter 
permanecido latentes durante um tempo indefinido, em pequenas comunidades mais 
sobriamente governadas, presas a expectativas mais mesquinhas e não dispostas a 
fazer esforços que transcendessem tanto os seus hábitos de trabalho de trabalho 
cotidiano quanto as suas esperanças mundanas. (MUNFORD, 1998, p.39). 

 
Segundo Lana Cavalcante (2004), as cidades são hoje locais complexos que abrigam a 

maior parte da população e são de fundamental importância para a construção da vida social. 

Nesse sentido, estudamos as dimensões políticas e religiosas do espaço para conhecer a 

construção de uma historicidade encoberta por meio das comunidades que as vivenciam no 

cotidiano, como também avaliar as relações entre comunidades religiosas em sua articulação 

com as políticas públicas do espaço. 

Nosso trabalho tem por objetivo analisar as articulações do Sagrado em três instancias: 

• As mediações territoriais, historicamente construídas por comunidades 

religiosas exotéricas em relação ao espaço público; 

• As comunidades evangélicas e as relações de fronteiras urbanas que 

estabelecem com o segmento espiritualista; 

• As comunidades católicas, a partir da hierocracia paroquial, na região de 

Santo Antônio de Goiás. 

Assim, a cidade se constitui fundamentalmente da diversidade, tornando-se um espaço 

de vida coletiva e pública. Essa diversidade ao mesmo tempo em que forma o espaço, gera 

conflitos, estigmas e preconceitos, os quais são visíveis no espaço. Nesse caso, o preconceito 

espacial em Santo Antônio de Goiás é analisado a partir do mapeamento do território do 

sagrado. 

Em geral, adotamos uma maneira particular de olhar a cidade em relação a seu 

contexto cultural, estabelecendo uma ligação entre religião e a organização funcional e 
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espacial das cidades. Para analisar a cidade, em sua complexidade, consideramos o espaço e a 

produção do mesmo essencial. A produção do espaço da cidade de Santo Antônio de Goiás 

segue uma lógica particular, adotando gostos, certos valores, interesses econômicos que, 

infalivelmente, tendem a segregar e classificar a população da cidade em foco. 

Diante da diversidade de aspectos e questões que surgem em torno do objeto cidade, 

elegemos um ponto central, para analisar a cidade de Santo Antônio de Goiás: o território 

religioso, e o conseqüente poder do sagrado sobre a formação da cidade. Para tanto, lançamos 

mão da geografia cultural, a qual estabelece ligação íntima com a geografia histórica e que 

prioriza o estudo das dimensões materiais e não materiais da cultura na terra. Entre os temas 

estudados pela geografia cultural citamos a religião, que será também elencada no nosso 

trabalho. 

Nosso estudo sobre as religiosidades parte de dois pontos centrais: o sagrado e o 

profano, sendo esses discutidos sob a ótica de Mircea Eliade. Assim, o sagrado e o profano é 

uma oposição que é apresentada pela visão de mundo do homem religioso. Isso equivale dizer 

que para ele, o “espaço não é homogêneo”, isto é, o espaço apresenta quebras, distinções: há 

porções de espaços qualitativamente diferentes de outras. O fator de diferenciação, nesse 

sentido, é o sagrado em oposição ao não-sagrado. Para Eliade: “Há, portanto, um espaço 

sagrado, e por conseqüência “forte”, significativo, e há outros espaços não-sagrados, e por 

conseqüência sem estrutura nem consistência, em suma, amorfos” (2001, p.25). Essa 

diferenciação de espaços traduz-se pela experiência da oposição entre espaço sagrado (o real) 

e todo o resto. 

O sagrado é apreendido por meio da sua manifestação e da sua diferença absoluta do 

profano. Para indicar a manifestação do sagrado, Eliade propôs o termo hierofania. 

Etimologicamente hierofania significa “algo de Sagrado se nos revela”. Nesse sentido, 

utilizamos o sagrado como elemento de caracterização e diferenciação de lugares, atribuindo 

um significado que os desvincula da esfera do econômico, levando-os para a esfera do 

simbólico. Sobre as hierofanias Eliade escreve: 

 
Em resumo, o que revelam todas as hierofanias, até as mais elementares, é esta 
paradoxal coincidência do sagrado e do profano, do ser e do não ser, do absoluto e 
do relativo, do eterno e do devir. Um místico e um teólogo como Lokâcharyâ mais 
não faz do que explicar para os seus contemporâneos o paradoxo da hierofania. Esta 
explicação tem evidentemente o sentido de uma revalorização, isto é, de uma 
reintegração da hierofania em um novo sistema religioso. (ELIADE, 2002, p.34) 

 
As hierofanias, portanto, são diversas e aparecem num objeto qualquer, uma pedra, um 

nó, uma imagem, ou uma pessoa. Porém, a manifestação do sagrado implica em algo de 
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misterioso, ligado a realidade que não pertence ao nosso mundo. O homem religioso ao 

acertar uma hierofania, vivencia um sentimento em relação ao objeto sagrado. Isso não quer 

dizer uma adoração do objeto em si, mas sim uma adoração de algo sagrado que o objeto ou 

lugar contém, e que o diferencia dos demais. 

 Nesse sentido, o nosso estudo reconhece que o sagrado se manifesta sob a forma de 

hierofanias no espaço, classificando-o como espaço sagrado. Dessa forma, o espaço sagrado é 

distinto do espaço profano, ou de todo o resto que o cerca. Sobre isso Zeni Rosendahl 

comenta: 

 
O espaço sagrado é um campo de forças e de valores que eleva o homem religioso 
acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele no qual 
transcorre sua existência. É por meio dos símbolos, dos mitos e dos ritos que o 
sagrado exerce sua função de mediação entre o homem e a divindade. E é o espaço 
sagrado, enquanto expressão do sagrado, que possibilita ao homem entrar em 
contato com a realidade transcendente chamada deuses, nas religiões politeístas, e 
Deus, nas monoteístas. (ROSENDAHL, 2002, p.30). 

 
 Diante disso, a oposição sagrado e profano é mais uma vez afirmada. Para fundar o 

espaço sagrado é necessário um comportamento religioso de conquista e ocupação de algo 

que não é deles. Para tanto repetem hierofanias que “consagram” o espaço e, 

conseqüentemente, singulariza e segrega o espaço profano. 

 Para Zeny Rosendahl o conceito de sagrado e sua representação simbólica nos 

remetem à perspectiva do poder mantido e reproduzido pela comunidade em suas 

territorialidades religiosas. Desse modo, a cultura cria um território, e é através dele que se 

fortalece e se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e o espaço. 

 O homem religioso é motivado pela fé em sua experiência na vida. A partir disso 

observa-se o poder do sagrado na construção de territórios religiosos. Por meio da análise da 

ligação existente entre política e religião, ou da dimensão política do sagrado, conhece-se as 

múltiplas estratégias espaciais existentes entre religião e espaço. 

Para explicar o que entendemos por organização territorial do sagrado, idéia esta que 

norteia toda nossa pesquisa, faz-se necessário expor os conceitos – território e territorialidades 

– e suas implicações para o estudo da estrutura do campo religioso e a conseqüente formação 

do território religioso em Santo Antônio de Goiás. 

O território como organização do espaço responde às necessidades econômicas, 

sociais, políticas e culturais de cada sociedade e, por esse motivo, sua constituição se dá por 

meio das relações sociais que o permeiam. No entanto, sua função não se reduz a essa 

dimensão instrumental, isto é, ele é também produto de operações simbólicas e é nele que os 

homens projetam suas visões de mundo. 
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O território, portanto, é construído no jogo entre o material e imaterial, funcional e 

simbólico, ou seja, como resultado da apropriação do espaço, contudo uma valorização 

simbólica e identitário. Nesse sentido, Haesbaert (2006) nos explica que território é um 

conceito derivado de espaço e que esse é produto da apropriação de um dado segmento de 

espaço por um dado grupo social que nele estabelece relações políticas de controle ou 

relações afetivas, identitárias de pertencimento. 

Diante disso, espaço, segundo Haesbaert, é a dimensão concreta em que se desdobram 

os processos sociais e que proporciona uma melhor percepção da real intensidade das 

mudanças. Sendo assim, é por meio das relações sociais e de poder que o território se 

constitui, porque a partir do momento em que um “poder” escolhe e ocupa um espaço, ele o 

transforma em benefício próprio instituindo até seu domínio e formando e estabelecendo seu 

território. Com isso percebemos que a característica fundamental do território, e o que o 

diferencia do espaço é a existência, e, sobretudo, a ação de um poder de cominação sobre um 

espaço. 

Em geral, consideramos o conceito de território2 a partir de uma perspectiva relacional 

do espaço, pois visto dessa forma, ele está inserido dentro de relações social-históricas, ou 

ainda de relações de poder. Entretanto, nossa noção de território não despreza sua dimensão 

simbólica e cultural. Sobre isso compartilhamos com Haesbaert (2006) o modo de ver e 

analisar o poder e suas implicações: 

 

O poder não pode de maneira alguma ficar restrito a uma leitura materialista, com se 

pudesse ser devidamente localizado e “objetificado”. Num sentido também aqui 

relacional, o poder com relação, e não com coisa a qual possuímos ou da qual somos 

expropriados, envolve não apenas as relações sócias concretas, mas também as 

representações que elas veiculam e, de certa forma, também produzem. Assim, não 

há como separar o poder político num sentido mais estrito e poder simbólico. 

(HAESBAERT, 2006, p.93) 

 

 Nesse contexto, Haesbaert acrescenta que o território, visto sob a perspectiva 

relacional, isto é, como mediação espacial do poder, resulta da interação diferenciada entre as 

diversas dimensões desse poder, desde sua essência mais política até seu caráter simbólico e 

cultural, passando pelas relações do poder econômico, indissociáveis da esfera jurídica-

                                                 
2 Optamos por uma conceituação ampla, pois a utilização de uma conceituação estreita poderia excluir aspectos 
de importância ou distorcer os resultados, tendo em vista que a realidade pesquisada é diversa. Depois de 
examinar as perspectivas existentes, selecionamos a que nos pareceu a mais de acordo com tais objetivos. 
 



 

 

14

política. Partindo disso, território pode ser definido dentro de um conjunto de relações 

histórico-sociais, como também no sentido de incluir uma relação complexa entre processos 

sociais e espaço material. 

 Outro autor que elabora uma noção integradora de território é Joel Bonnemaison o 

qual afirma que “o território é primeiro um valor”, e que esse está associado tanto à função 

social quanto à função simbólica. De tal modo, Bonnemaison não separa a idéia de cultura, 

traduzida em termos de espaço, da idéia de território, pois segundo ele é a partir da existência 

de uma cultura que se cria um território, e esse por sua vez fundamenta e exprime a relação 

simbólica entre a cultura e o espaço. No entanto, não exclui a função política e as relações de 

poder presentes no território. Sobre isso Bonnermaison comenta: “... o território responde a 

duas funções principais uma de ordem política – a segurança -, outra de ordem mais 

especificamente cultural – a identidade.” (1982, p.105). 

 Ao trabalhar com cultura e espaço, não podemos deixar de comentar sobre 

territorialidade, que é indissociável de território, assim com esse último é de cultura e das 

relações sociais, e de poder. Relativo a isso, Bonnemaison fala que toda cultura se encarna 

para além de um discurso, isto é, em uma forma de territorialidade, pois os grupos sociais, de 

uma maneira ou de outra, se investem física e culturalmente em um território. 

 A territorialidade, segundo Bonnemaison, pode ser compreendida por meio da relação 

social e cultural que os grupos mantêm com os lugares e espaços que constituem seus 

territórios. No entanto, uma análise da territorialidade de um grupo não se reduz ao seu 

sistema territorial, devido ao fato que ela é a expressão de comportamentos vividos, em outras 

palavras, a territorialidade inclui algo que fixa o homem aos lugares e algo que o motiva para 

o externo ou pra fora do território. Bonnemaison nos explica que para analisar a 

territorialidade, a qual se apóia sobre uma relação interna e externa, devemos apreendê-la na 

movimentação entre o fixo e o móvel. Parafraseando Bonnemaison: “... a territorialidade é 

uma oscilação contínua entre o fixo e o móvel, entre o território “que dá segurança”, símbolo 

de identidade que se abre para a liberdade, às vezes também para a alienação.” (1986, p. 107). 

 O conceito de territorialidade é utilizado para enfatizar as questões de ordem 

simbólico-cultural. Porém, ao considerar o território como mediação espacial do poder (esse 

enquanto relação ou objeto que possuímos ou somos privados), não separamos as esferas de 

análise, ou seja, a dominação política, econômica e simbólica. Destarte, entendemos que as 

relações sociais e culturais que determinado grupo mantêm com seu território é que 

determinam as territorialidades. Nesse sentido, Claude Raffestin salientou que a 
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territorialidade é, antes de tudo, uma relação com a alteridade. Mais um motivo para essa ser 

resultado das relações internas e externas ao território. 

 As territorialidades, deste modo, são definidas a partir das estratégias que os grupos 

realizam para se fixarem num território, e ao mesmo tempo se locomoverem no espaço. Essas 

estratégias são desenvolvidas por meio de processo funcional e simbólico nas relações com 

seus territórios, dependendo da dinâmica de poder e das medidas utilizadas. 

Em síntese, “a territorialidade, como um componente de poder, não e apenas um 
meio para criar e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande 
parte do contexto geográfico através do qual nós experimentamos o mundo e o 
dotamos de significado”. (HAESBAERT, 2006, p.93) 

 
 Em geral, vemos a territorialidade com parte integrante do território, pois ao 

considerá-lo em todas as esferas, desde a mais funcional e concreta até a mais simbólica, 

percebemos a multiplicidade de territorialidades que presenciamos. Assim sendo, as 

territorialidades enquanto “imagem” ou símbolo de um território, existe e se consolida com 

estratégia político-cultural. Por esse motivo analisamos o poder no seu sentido político e 

simbólico tanto para conceituar território bem como territorialidades. 

 É nesse contexto que admitimos que o território se define hoje (numa sociedade 

contemporânea, a qual é dinâmica e complexa) por meio de suas representações, de sua 

territorialidade, isto é, pela sua dimensão simbólica cultural como também pela sua dimensão 

concreta e funcional (questões políticas e econômicas). Diante disso, Haesbaert conclui: 

“Muito mais que um coisa ou objeto, o território é um ato, uma ação, uma relação, um 

movimento (de territorialização e desterritorialização), um ritmo, um movimento que se 

repete e sobre o qual se exerce um controle.” (2006, p.127). 

 O estudo das representações3 e das práticas religiosas em Santo Antônio de Goiás nos 

possibilita apreender os processos de constituição do território, em especial do território e das 

territorialidades religiosas nessa cidade. Nosso foco, portanto, é a formação da cidade em 

estudo em torno do território religioso. Em outras palavras, analisamos a organização do 

território religioso por meio de seu mapeamento, e as influências exercidas na construção de 

Santo Antônio de Goiás. 

                                                 
3 Moscovici define representações sociais da seguinte forma: “As representações sociais são entendidas quase 
tangíveis. Elas circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através duma palavra, dum gesto, ou 
duma reunião, em nosso mundo em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas relações 
estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as comunicações que estabelecemos. Nós 
sabemos que elas correspondem, dum lado, à substância simbólica que entra na sua elaboração e, por outro lado, 
à prática específica que produz essa substância, do mesmo modo como a ciência ou o mito correspondem a uma 
prática cientifica ou mítica”.(1976, p.40-41). A partir dessa perspectiva as representações não podem ser 
tomadas como algo dado nem como variáveis explicativas, pois o que nos interessa é a construção dessas 
representações.  
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 Os valores religiosos e as práticas que sedimentam uma cultura se apóiam em um 

discurso ou sobre as tradições e os costumes, os quais explicam e demonstram a organização 

simbólica dos rituais. A esse respeito Bonnemaison escreve: “É muitas vezes pelo rito que 

uma sociedade exprime seus valores profundos e revela sua organização social” (1986, p. 

102). 

 A partir do estudo das práticas religiosas e das representações sociais chegamos aos 

territórios religiosos e aos lugares considerados sagrados pela sociedade de Santo Antônio de 

Goiás. Esses locais sagrados revelam a estrutura espacial simbólica que constitui e cria o 

território religioso. Assim, as comunidades religiosas funcionam pela construção sucessiva de 

territórios que se avizinham para formar conjuntos culturais e políticos mais vastos. 

 Há uma estreita ligação com processo político institucionais de construção de 

territórios, viabilizando, por meio deste, interesse de ordem político-cultural, isto é, existe 

uma ligação tênue entre a igreja e a política. Esse fato pode ser observado em diversas cidades 

do Brasil e do Estado de Goiás, como também em Santo Antônio de Goiás. Sobre isso Claude 

Raffestin explica que os fatos religiosos não escapam da problemática relacional nem, muito 

menos, do poder, por conseqüência. Ele conclui que em sua própria essência o fenômeno 

religioso é bem caracterizado pelas relações de poder. 

 Nesse sentido, o conceito de território é utilizado para enfatizar a dimensão política do 

sagrado. A partir de então, reconhecemos o caráter político, social e cultural do território e 

concordamos quando Bonnemaison (2002) diz que é por intermédio da paisagem cultural, 

impregnada dos seus geo-símbolos, que a cultura se inscreve no espaço. Sendo assim, a 

religião também possui seus símbolos e constitui um campo simbólico nas palavras Pierre 

Bourdieu. Esses símbolos formam marcas que servem para delimitar, identificar e consolidar 

seu território religioso, o qual é forte e possui funções e formas espaciais que constituem os 

meios que o território realiza os papéis a ele atribuídos.  

 Segundo Zeny Rosendahl, o território religioso é entendido como um território 

demarcado, em que o acesso é controlado e dentro do qual o domínio é monitorado por um 

profissional religioso, sendo que esse é dotado de estruturas especificas incluindo o modo de 

distribuição espacial e digestão do poder do sagrado. Com isso, ela conclui que assim como a 

comunidade de fiéis pertence ao território religioso, esse por sua vez pertence a ela. 

 De acordo com a geografia cultural, a qual utilizamos, a territorialidade religiosa é o 

conjunto de práticas desenvolvidas por instituições ou grupos religiosos para controlar 

determinado território. As experiências religiosas que o grupo mantém no lugar sagrado, 

fortalecem as territorialidades, e consequentemente, constitui e consolida o território. 
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 O território religioso e suas territorialidades possuem formas e funções sendo que 

todas elas, incluindo sua criação e gestão, são permeadas por relações de poder. Deste modo, 

os estudos das práticas religiosas em Santo Antônio de Goiás delineiam a forma das lutas 

simbólicas4 e matérias no território do sagrado. Com isso, observamos os conflitos em torno 

do território do sagrado por meio da leitura dos símbolos, das práticas religiosas e das 

representações dos diferentes grupos religiosos em Santo Antônio de Goiás. Na medida que 

os grupos elegem símbolos, e conseqüentemente se apropriam deles, esses são inseridos nas 

suas práticas e auxiliam na construções de suas representações sociais, que possuem uma 

existência material e em geral traduzem-se em atos e práticas. Sobre isso Moscovici explica: 

 
Todos os símbolos presentes e ativos em uma sociedade obedecem tanto a lógica do 
intelecto quanto à lógica das emoções, mesmo que estes símbolos possam estar 
fundamentados em um principio diferente. Afirmo que isso vale para qualquer 
cultura e não apenas para as assim chamadas primitivas. Não devemos hesitar, 
portanto, em tratar representações como construções intelectuais de pensamento, 
embora relacionando-as às emoções coletivas que as acompanham, ou que elas 
despertam. (MOSCOVICI, 2003, p. 184 e 185) 

  

 Os conflitos presentes no território religioso, às representações construídas e os 

símbolos eleitos a partir de então, demonstram e, sobretudo, caracterizam as comunidades 

religiosas nessa trama. Sendo assim, o que está na base das lutas simbólicas entre as diversas 

igrejas, por exemplo, explica-se em larga medida pelas respectivas necessidades internas de 

organização e pelos interesses de seus representantes em manter ou alcançar uma posição 

hegemônica. O poder5, portanto, está inserido em todos os campos, tanto simbólicos quanto 

funcionais, agindo e formando territórios e esses, por sua vez, constituem um importante 

                                                 
4 Pierre Bourdieu (2001), ao estudar o campo religioso elaborou conceitos como capital simbólico, mercado de 
bens simbólicos, poder simbólico e empresas de bens de salvação. Esses conceitos tratam da estrutura do campo 
religioso, o qual segundo ele é permeado pelas lutas simbólicas. Assim, Pierre Bourdieu nos fala que a religião 
se apresenta como um sistema de símbolos “fechado” e “autônomo” cuja integibilidade parece estar contida na 
hierarquia alegórica que propõe. De acordo com esse autor, o campo religioso possui uma organização e uma 
gestão, que é assumida por profissionais religiosos que garantem o bom funcionamento do mercado de bens de 
salvação e aumentam o capital religioso. Baseado nisso, ele explica que as diferentes instâncias religiosas, ou 
instituições, tem e podem utilizar do capital religioso na concorrência pelo controle da gestão dos bens de 
salvação e do exercício do poder religioso, o qual modifica as representações e as práticas dos “fiéis” 
inculcando-lhes uma vivência ou um costume religioso. Mais sobre o tema em apreço, ver: BOURDIEU. Pierre. 
A economia das das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 59-60. WEBER, Max. Economia e 
sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Universidade de Brasília. 2000.  
5 Sobre o poder simbólico, Pierre Bourdieu (2003), fala da necessidade de descobri-lo onde ele se deixa ver 
menos, onde ele é completamente ignorado ou reconhecido, isto é, o poder simbólico é, com efeito, esse poder 
invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que estão sujeitos a ele ou 
mesmo que o exercem. Mais sobre o tema em apreço, ver: BOURDIEU. Pierre. O poder simbólico. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 7-15. 
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instrumento ou um meio essencial para a existência e reprodução dos agentes sociais, das 

práticas e das representações sociais6, as quais são materializadas no espaço. 

 De acordo com Zeny Rosendahl, as divisões territoriais e a organização hierárquica de 

religiões institucionalizadas são estratégias políticas adotadas com o objetivo de assegurar o 

controle, a vivência e a vigilância dos fieis frente à crescente mobilidade dos homens e a fatos 

históricos relevantes. Com isso, o território favorece o exercício da fé e da identidade do 

devoto. Baseado nisso pode-se concluir que territorialidade religiosa significa o conjunto de 

práticas desenvolvidas por instituições ou grupos no sentido de controlar um determinado 

território. Nesse sentido, a territorialidade engloba ao mesmo tempo, as relações que o grupo 

mantém com o lugar sagrado e os itinerários que constituem seu território. A territorialidade, 

como analisou Bonnemaison, situa-se na junção de um determinado número de “pontos 

fortes”, fixos e a mobilidade do grupo. Portanto, a territorialidade é uma oscilação constante 

entre o fixo e o móvel. 

 Partindo do estudo de Mircea Eliade, o sagrado ocorre em determinados lugares como 

revelações hierofânicas, tornando-os qualitativamente poderosos, separados do espaço 

comum, do cotidiano profano. O lugar sagrado é ritualmente tornado extraordinário. 

  

Teremos ocasião de ver que tais “variedades” são consideradas como hierofanias 
pelo homem das culturas arcaicas. Não só porque revelam as modalidades do 
sagrado, mas também porque à custa dessas “verdades” o homem se defende do 
insignificante, do nada; numa palavra, escapa à esfera do profano. (ELIADE, 2002, 
p.37).  

 
Cabe ressaltar que a noção de lugar sagrado não se associa necessariamente a uma 

territorialidade definida, pois a idéia de lugares sagrados é considerada por nós como lugares 

imaginários, as fronteiras são definidas simbolicamente e os diferentes lugares religiosos 

exprimem a vivência e a identidade religiosa de um grupo. Assim, cada comunidade religiosa 

se estabelece no mundo sagrado à sua maneira, de um lado, os homens constroem um ponto 

“fixo” (em que reencontra suas lembranças), e do outro, espaços simbólicos para inspirar a 

construção de um sentimento de pertença no grupo e para legitimar o poder religioso. 

Portanto, a manifestação do sagrado multiplica-se em inúmeros espaços sagrados. 

Como os mitos, ritos e crenças constituem o simbolismo da criação do cosmos, e essa 

por sua vez, “consagra” o espaço sagrado, nos remeteremos a algumas imagens cosmológicas 

                                                 
6 De acordo com Moscovici as representações sociais, as quais são sustentadas pelas influências sociais da 
comunicação constituem as realidades de nossas vidas cotidianas e servem como o principal meio para 
estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos outros. As representações, portanto, auxilia a 
coesão do grupo, pois essas unem as idéias e o comportamento de um coletivo, representações essas que são 
formadas no decurso do tempo e às quais os indivíduos aderem de maneira pública.  
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mais importantes na cidade de Santo Antônio de Goiás. Isso porque o homem religioso 

experimenta a necessidade de viver num mundo organizado, ou seja, num cosmos. Rosendahl 

explica que: 

 
Esses conjuntos imaginários, mitológicos de revelação do sagrado, direcionam o 
comportamento religioso dos homens e permitem manter a santidade no mundo. 
Esse conjunto mitológico é a própria memória da religião. Toda religião tem sua 
história, ou seja, uma memória religiosa feita de tradições que remontam a 
acontecimentos distantes, freqüentemente no passado, e que ocorreram em lugares 
determinados. (ROSENDAHL, 2002, p.35). 

 
 A presença do sagrado nas cidades é forte, porém difícil de mensurar. O 

reconhecimento do sagrado é possível por meio da produção do espaço, pois as construções 

são moldadas pelas idéias da sociedade, suas formas de organização econômica e social, a 

distribuição de recursos e autoridade, suas crenças, seus valores. Ao tratar de cidade e 

religiosidade, entendemos o templo (Igreja) como elemento de ligação entre o urbano e o 

sagrado. A presença da Igreja ocupando o lugar central em diversos povoados é reconhecida 

por diversos pesquisadores, dentre eles citamos: Eliade, Munford, Coulanges e Tuan. 

 Segundo Fustel de Coulanges (2002) a religião participou ativamente no 

desenvolvimento da sociedade humana e, elas se desenvolvem paralelamente. Assim a aliança 

entre sociedade e religião continuou naturalmente, de modo que família, tribo, pátria, cidade 

passaram a ser instituições análogas e nascidas umas das outras. Sobre esta questão Coulanges 

(2002, p.138) afirma que: 

 
Pouco importa investigar a causa que determinou a união de tribos vizinhas. Quer a 
união fosse voluntária, quer fosse imposta pela força superior de algum homem, é 
certo ter sido ainda o culto quem estabeleceu esses vínculos de nova associação. As 
tribos agrupadas para formar a cidade jamais deixaram de acender o fogo Sagrado e 
de ter uma religião comum. 

 
 Partindo disso, Coulanges afirma que o culto firmou o vínculo a cada nova associação, 

realizando assim a expansão da idéia religiosa, isto é, para ele a religião se desenvolveu e 

concomitantemente a sociedade elevou-se. 

 No desenvolvimento das cidades, o papel desempenhado pelas religiosidades foi 

fundamental. Tanto o poder do Sagrado quanto o temporal cresceram ao absorver as novas 

necessidades e descobertas da época. O imperativo de controlar territórios, também conferiu 

poder aqueles que se ocupavam dessa função. Sendo assim, a localização estratégica dos 

templos também estabeleceu o domínio dos seus mentores. Os Santuários ocupavam o lugar 

central nas aldeias da Mesopotâmia, conforme indica Munford, e esse se deslocou para dentro 



 

 

20

da cidade, transformando-a em um recinto sagrado e íntegro. Portanto, as religiosidades uma 

grande influência no surgimento das cidades. 

 A difusão e a área de abrangência das religiões, o território e territorialidade e a 

vivência do espaço sagrado, são pontos fundamentais de nosso trabalho. Para discuti-los é 

preciso refletir sobre a expansão da fé e alguns condicionamentos simbólicos, pois como 

observou Eliade (1996, p.8): “As imagens, os símbolos e os mitos não são criações 

irresponsáveis da psique, elas respondem a uma necessidade e preenchem uma função, revelar 

as mais secretas modalidades do ser”. 

 Como já foi dito anteriormente a expansão da fé e o desenvolvimento de simbolismos 

se dá em determinados territórios pelo fato que esses são de suma importância para exercer o 

controle de pessoas e coisas. Podemos dizer que os espaços apropriados são denominados 

territórios, enquanto territorialidade são práticas desenvolvidas por instituições ou grupos para 

consolidar o domínio sobre um dado território. Essa forte estratégia facilita a ampliação e o 

controle sobre espaços e a criação de territórios por parte da religião.  

 Nesse sentido, as práticas religiosas e os símbolos delineiam o território religioso e 

suas territorialidades. Cada comunidade religiosa possui um modo de construir 

representações, bem como um modo de eleger e apropriar-se de símbolos. 

 A igreja Católica, por exemplo, transita entre o sagrado e o profano, o que quer dizer 

que suas práticas não se restringem apenas ao interior da igreja, pois promove novenas, festas 

religiosas, batismos, casamentos, ordenações, comemorações do calendário religioso ― 

semana santa, e por fim, suas práticas cotidianas: missas.  

 Há também outra manifestação religiosa que ocorre no mês de dezembro e janeiro: as 

folias dos santos Reis. Essas são organizadas por dois grupos da cidade, independentes da 

igreja católica. As folias são divididas em dois grupos, que formam assim duas folias: a 

primeira ocorre do dia vinte e cinco de dezembro a dia primeiro de janeiro (ou no dizer dos 

foliões “ela sai dia 25 de dezembro e entrega dia 01de janeiro de todo ano”); a segunda ocorre 

do dia primeiro de janeiro e vai até o dia seis deste mês. 

 As folias configuram uma forte tradição em Santo Antônio de Goiás, as quais tiveram 

início segundo Sr. Osmário Limiro Gonçalves em entrevista, há quarenta anos, a partir de uma 

brincadeira de meninos, sendo que ele era um deles. Por isso, ele nos explica, há a “folia dos 

meninos” (que ocorre em dezembro), e a “folia dos adultos” (que ocorre em janeiro). As folias 

ocorrem todos os anos e atraem pessoas de muitas cidades, como Brazabrantes, Deuslândia, 

Goiânia, Goianira, Nova Veneza etc. Em geral, as folias têm como objetivo levar a Bandeira 

dos santos reis (símbolo de fé popular), a alegria e a crença às casas e fazendas da região. 
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 A novena é outra tradição católica na cidade, e essas ocorrem no mês de maio ― 

novena de nossa senhora das graças, essa, por sua vez, é organizada pela igreja a partir da 

ajuda e doações dos fiéis, ela dura nove dias, sendo que cada dia é desenvolvida na casa de 

um fiel. Há primeiramente a celebração, que é realizada por padres (os quais são de 

Brazabrantes, Deuslândia e o padre da cidade), depois o leilão, que é realizado durante o 

jantar que é oferecido pelos donos da casa aos fiéis. O leilão é feito a partir de doações, sendo 

que os objetos variam, desde produtos alimentícios a artigos artesanais, e o dinheiro 

arrecadado é destinado à igreja. 

 No que se refere à festa do santo padroeiro da cidade, as denominadas “Quermeces”, 

essas ocorrem todo ano na primeira quinzena do mês de junho, geralmente começam na 

primeira quinta-feira do mês e terminam no segundo final de semana, assim coincide com a 

data de comemoração do dia de santo Antônio, isto é 13/06. Essa festa é feita atualmente pela 

igreja com a ajuda dos fiéis, com isso eles escolhem todo ano um festeiro, o qual financia 

grande parte da festa, mas o controle fica sob o domínio de uma comissão eclesiástica.  

 Anteriormente a festa era realizada apenas pelo festeiro e por fiéis, sendo que a igreja 

não controlava muito, apesar de participar ativamente. Nesse sentido, percebemos as 

mudanças das tradições. Este ano a festa do santo padroeiro compreendeu o período de cinco 

a quinze de junho, e se encerrou no domingo. Nesse dia foi realizado um leilão de gado na 

chácara do Sr. Edmar e Celina, sendo que sua família, Cardoso de Moura, foram os 

responsáveis a ceder espaço e alimentação (churrasco e almoço) para a realização do mesmo. 

Em relação ao gado leiloado, esse foi doado pelos fiéis. Depois foi realizada a última 

celebração da festa, a qual se iniciou na igreja e seguiu com a procissão pela cidade, passando 

por pontos importantes da mesma, isto é, casa do padre, igrejas evangélicas, espaço onde será 

construída uma nova e maior igreja católica, prefeitura, trevo da cidade (onde fica a estatua de 

Santo Antônio), escola, hospital, primeira igreja evangélica construída na cidade ― 

Assembléia de Deus – e encerrou na igreja Matriz. O Padre durante a procissão teceu 

comentários sobre os lugares que passamos, inclusive sobre os evangélicos, pedindo 

“bênçãos” para esses irmãos, o que causou um “alvoroço” nos que ali estavam. Dois outros 

lugares bem comentados foram o espaço onde será edificado a nova igreja e o trevo da cidade. 

Mais uma vez percebemos a demarcação de territórios religiosos.  

 Desse modo, essa festa possui diversas práticas religiosas e símbolos que delineiam o 

território religioso, como exemplo, a abertura da festa ocorre com as alvoradas (denominadas 

“procissão de penitência”), as quais se iniciam às 4 horas do primeiro dia da festa. Seu roteiro 

tem como ponto de partida a Igreja Católica, sendo que a procissão realiza uma volta pela 
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cidade em torno da mesma. Fazem escala no trevo da cidade para rezar um “terço” nos pés da 

estátua, e depois voltam para Igreja, onde é oferecido um café da manhã para todos. Depois às 

oito horas da noite, ocorrem as celebrações, sendo que cada uma delas, em seus respectivos 

dias, discorrem acerca de determinados temas e símbolos. Logo após a “missa da 

comunidade” tem início os leilões, com “comes e bebes”. Os leilões e os “comes e bebes” são 

vendidos com o objetivo de arrecadar dinheiro, e os bens simbólicos ali comercializados são 

doados pela comunidade.  

 A festa, portanto, transita entre o sagrado e o profano7 , para assim demarcar o 

território religioso e firmar o domínio. Tudo isso permeado pelo desenho do território 

religioso que a igreja realiza durante o desenrolar de suas praticas, as quais configuram a festa 

mais tradicional da cidade. Contudo, as festas religiosas, as novenas, as comemorações anuais 

(ex: Semana Santa), garantem o delineamento do território, e a instituição de um poder. 

 A comunidade evangélica em contrapartida centraliza suas práticas no interior da igreja 

e nas suas dependências. Há cultos durante a semana, e aulas dominicais, as quais são 

ministradas pelo evangelista da Igreja. Se ocorrer alguma festa, essas também se dão nas 

dependências da Igreja. Essas festas são confraternizações que não tem uma comemoração 

específica, como ocorre com os católicos que tem seu “calendário santo”. Percebemos, assim, 

a influência das comunidades evangélicas no exterior da igreja por meio da conduta do “fiel”, 

o qual carrega características fortes que o identificam. Há também uma participação ativa dos 

evangélicos na política da cidade, tanto isso se faz notório que um pastor já foi perfeito da 

cidade, e outro membros já foram vereadores. Os evangélicos possuem uma prática religiosa 

centrada em uma crença racional e secularizada, a qual se fundamenta na reflexão do 

evangelho e dos problemas da atualidade, assim essa assumiu um caráter político. 

 Isso facilita o acesso ao poder e a uma construção sólida de seus territórios, bem como 

mantém a luta constante pelo domínio da hierocracia em Santo Antônio de Goiás. Mais uma 

vez, percebemos que a luta gira em torno dessas duas comunidades religiosas. Enquanto as 

outras duas instituições religiosas (ou seja, a doutrina espírita Vale do Amanhecer e o centro 

espírita Batuíra), ficam as margens dessa disputa simbólica e funcional. Uma vez que o grupo 

de ambos os centros são minoria e praticam suas crenças apenas no interior do centro, quando 

saem, não são identificáveis com muita facilidade. 

                                                 
7 Essas categorias são exemplos de realidades que convivem no mesmo espaço, assim elas se misturam, se 
confundem, como também se opõem, se distanciam, e servem, sobretudo para diferenciar concepções, práticas e 
lugares. 
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 Afirmamos isso porque percebemos que a maioria dos espíritas Kardecistas, com 

algumas exceções, transita em todos os ambientes sem ao menos citar sobre sua doutrina. Isso 

não quer dizer que eles a negam, apenas possuem “receios” para comentar com todos a esse 

respeito. 

 No que se refere às práticas, os símbolos e as representações dos membros do Vale do 

Amanhecer, essas se inscrevem nas dependências do centro, pois nesse há diversos ambientes 

que correspondem aos trabalhos realizados. Por exemplo, dentro do centro existe o setor da 

linha de passe – com os caboclos; o setor de cura – com a maca onde os “pacientes” deitam 

para receber auxílio. O setor dos tronos – com os pretos velhos; a mesa evangélica – linha do 

espiritismo Kardecista; a reunião realizada todos os dias às 12 horas para uma oração e leitura 

do evangelho, entre outras práticas.  

 Durante o desenvolvimento de suas práticas observamos um esforço em unir todas as 

religiões nessa doutrina: um esforço ecumênico, o que se traduzem em diversos ambientes, 

representações e símbolos. No exterior do centro, seus praticantes são discretos e obedecem 

alguns preceitos básicos (por exemplo, não fazem uso da bebida alcoólica, não se envolvem 

ativamente com a política, com raras exceções), apesar de freqüentarem algumas festas 

católicas. Por fim, eles constroem e consolidam seu território, o qual se localiza em um bairro 

afastado na cidade e suas práticas são ali centralizadas. Apesar de não demarcarem seu 

território por toda a cidade, apenas nas suas dependências, eles sinalizam o pequeno território 

com símbolos e escrituras, por exemplo, na entrada do centro há um cruzeiro que está envolto 

por um grande lenço branco. Cabe salientar que não detemos aqui explicação detalhada dos 

símbolos e das práticas, pois isso será discutido no correr dos capítulos da dissertação. 

 Outro ponto a observar é a localização do centro espírita “Vale do Amanhecer” situado 

próximo às chácaras que circundam a cidade, em um bairro novo e afastado do centro 

simbólico, diferentemente da igreja Católica que está localizada no centro da cidade na praça 

matriz, e a primeira igreja evangélica construída na cidade, assembléia de Deus – ministério 

fama – também situada no centro próxima à igreja Católica. Mais um motivo que nos 

demonstra a marginalização e o obscurecimento das religiões espíritas e místicas, as quais são 

marginalizadas tanto no território ou materialmente, quanto na arena discursiva, ou ainda no 

que tange suas representações, enfim no campo simbólico-cultural.  

 A partir disso observamos que cada instituição reconhece e controla determinados 

territórios. A igreja católica, por exemplo, controla diversos territórios, englobando dois 

amplos tipos: o primeiro são os lugares sagrados e edifícios da Igreja; o segundo inclui sua 

estrutura administrativa. A igreja católica, portanto, divide seu domínio em hierarquias, pois a 
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territorialidade está ligada ao desenvolvimento da organização da Igreja. Como disse 

Rosendahl: 

 

Na religião católica, os templos, os cemitérios, os pequenos oratórios à beira da 
estrada, os caminhos percorridos pelos peregrinos, representam, entre outros, os 
meios visíveis pelos quais o território é vivenciado e reconhecido como tal. As 
normas, regras e penalidades, enquadram os limites invisíveis que efetivamente 
delimitam o território e, ao mesmo tempo, tornam efetivo seu conteúdo que envolve 
não apenas diretamente as restrições eclesiásticas, mas também devotos 
profissionais especializados e instituições religiosas subordinadas hierarquicamente 
ao poder local, regional, nacional e mundial. (ROSENDAHL, 2006, p.3) 

 

O comportamento estratégico adotado por minorias religiosas (religiões espíritas), por 

sua vez, dentro de domínios religiosos maiores – no caso em estudo os católicos e evangélicos 

–, se configura da seguinte forma: por coexistência pacifica; por instabilidade e competição; e 

por intolerância e competição. 

Diante disso, o lugar sagrado possui divisões hierarquizadas e atribuições: graus 

variáveis de sacralidade. Deste modo, podemos distinguir e delimitar vários tipos de espaços 

sagrados, e esses são espaços qualitativamente fortes, onde o sagrado se manifestou. Porém, a 

palavra sagrado significa separação e definição, sugere sentido de ordem, totalidade e força. 

A existência de espaços sagrados e a idéia de que neles não há imperfeição, leva o 

homem a transpor as dificuldades do dia a dia. O homem, portanto, sacraliza o espaço, pois 

ele tem necessidade de viver em um mundo sagrado e de transitar num espaço sagrado. A esse 

respeito, Rosendahl afirma que: 

 
O homem religioso, desta maneira, se exprime sob formas simbólicas que se 
relacionam no espaço. Cada vez que se ergue uma nova igreja, o grupo religioso tem 
a impressão de que cresce e se consolida. Apesar da Onipresença de Deus, existem 
espaços que são mais sagrados do que outros. 

 
A manifestação de poder do sagrado em determinados lugares o distingue dos outros 

lugares. O poder do sagrado pode ser atraente, tornando o lugar central, onde diversos devotos 

visitam, ou em um lugar tabu. A definição de um lugar como sagrado reflete a percepção do 

grupo envolvido, e essa por sua vez é variável, o que definem os lugares sagrados. 

Os rituais, as imagens, as emoções, o símbolos, as práticas religiosas constituem 

representações sociais, as quais são transmitidas de geração a geração. Esse fato faz com que 

o grupo se reconheça e coexista enquanto uma realidade social. Ao cultuar imagens, santos, 

entidades espirituais e a Bíblia (ou seja, objetos, símbolos e crenças), os homens constroem 

representações. A esse respeito Moscovici nos diz que: 
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È sobre estes símbolos que as pessoas pensam, é face a face com os símbolos que as 
pessoas se orientam, como nós fazemos quando diante da bandeira ou da chama no 
Arco do triunfo. Do mesmo modo, condutas rituais têm como sua finalidade 
concreta, não tanto fazer chover ou prantear uma morte, mas manter a comunidade, 
revigorar o sentido de pertencer a um grupo, inflamar crença e fé.Estou longe de 
sugerir que essa explicação da vida religiosa é a melhor, ou que ela resistiu à critica 
do tempo. Mas para mim é suficiente ilustrar o sentido em que representações 
latentes são expressas através de conteúdos mentais e comportamentos simbólicos. 
(MOSCOVICI, 2003, p.178) 

 

Com isso, os símbolos, os mitos e as crenças formam um arsenal na construção do 

lugar sagrado. Os símbolos ganham força e realce quando estão impregnados de afetividade e 

significação no lugar religioso. Portanto, a representação simbólica se materializa no espaço e 

existe em si mesma. A construção do lugar sagrado envolve um longo período de tempo, 

esforço e cooperação da comunidade religiosa, a qual constrói a igreja, os templos e os 

centros espíritas, e estes por sua vez sustentam a própria comunidade. Ao observar a cidade 

por essa ótica, nota-se a constituição de um espaço de conflitos e relações de poder. A 

respeito disso Ferreira & Grossi escrevem: 

 

No entanto, é na ação do sagrado católico que a cidade se constitui em territórios de 
tensões e conflitos entre a representação do poder uno e do múltiplo. O espaço da 
cidade é polissêmico e polifônico, alegoria de símbolos e de signos, terra de todos e 
de ninguém, e, na expressão de Marc Augê, o território do não lugar. A cidade é um 
espaço que abre possibilidades diversas para se instaurar representações que 
permitam a sujeitos, num determinado momento, conformar sua visões de mundo. 
Visões de mundo que aliciam atitudes e praticas possíveis de serem pesquisadas, 
moldando lugares na textura de espaços. (FERREIRA & GROSSI, 2005, p. 56) 

  

 Pretendemos discutir no nosso trabalho a construção do território religioso, seguindo 

sua historicidade, pois essa está em constante movimento e transformação, e é em torno dele 

que as práticas religiosas vivenciadas pelos homens se direcionam, se projetam, adquirem 

sustentabilidade e legitimidade. Dois geógrafos se preocuparam com essa questão, Haesbaert 

e Claude Raffestin. Nesse sentido, Haesbaert nos diz que pelo fato de o território ser 

relacional, é também movimento, fluidez, interconexão ― em síntese e num sentido mais 

amplo, temporalidade. Sobre isso, Haesbaert concluiu que o território:  

 

Enquanto relação social, uma das características mais importantes do território é sua 

historicidade. Voltando a este atributo, mesmo que consideremos o território ou a 

territorialidade um constituinte inerente a todo grupo social, ao longo de toda sua 

história, é imprescindível diferenciá-lo na especificidade de cada período histórico. 

(HAESBAERT, 2006, p.82 e 83) 
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 Percebemos que em Santo Antônio de Goiás a construção do território religioso se deu 

em três momentos distintos, os quais tomarei como marcos de delimitação dos respectivos 

três capítulos da dissertação em curso. Em primeiro, quando começou o povoado e houve a 

construção da capela na praça matriz que compreende o período de 1946 a 1970; em segundo, 

quando o povoado já estava mais numeroso e se encontrava sob a condição de distrito de 

Goianira, houve a inserção das comunidades evangélicas num período que compreende a 

década de 1970 a 1990. Por último, o período de 1990 a 2000, no qual houve a emancipação 

de Santo Antônio de Goiás e, concomitante a isso, a chegada da doutrina espírita do Vale do 

Amanhecer. Analisaremos a história da cidade tomando como eixo as especificidades 

históricas do território religioso e seus desdobramentos/conflitos que marcaram tal contexto. 

 

Considerações finais. 
 

 As diversas construções que formam as cidades, e outras que delineiam ou desenham 

territórios, servem também para mostrar as distinções no espaço urbano. Como exemplo, as 

igrejas que ocupam o centro urbano possuem seus respectivos fiéis, os quais formam grupos 

característicos, em oposição aos centos espíritas que geralmente ocupam locais afastados do 

centro, e seus adeptos e praticantes são diferenciados e discriminados. Nesse sentido, as 

construções, as instituições servem tanto para caracterizar quanto para diferenciar, sendo que 

essa distinção é realizada por meio da consolidação de seus territórios.  

 Os territórios são espaços que ultrapassam a demarcação física, isto é, esses são 

construídos por homens e mulheres que vão assimilando um jeito próprio de ser, de sentir, de 

perceber, enfim formam valores e visões de mundo. O território constitui-se uma referência 

para determinado grupo social, que se identifica e pertence a um lugar. Ao mesmo tempo em 

que os grupos caracterizam e se identificam a um território, esse, por sua vez, os qualifica e os 

garante poder. 

 Em suma, os diversos grupos de Santo Antônio de Goiás com seus respectivos 

costumes, singularidades e territórios, partilham de um mesmo sonho: recriar e criar, 

cotidianamente, uma cultura própria, que fortalece e renova o jeito de ser desse povo. 

Portanto-, as práticas religiosas e as representações sociais, em geral, são formas de reunir o 

povo como sujeito histórico, capaz de decodificar e designar sua própria cultura. 
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