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No Brasil da segunda metade do século XX a vida religiosa mudou “e tem mudado em um 

grau, uma extensão, uma velocidade nunca dantes visto em nossa história”. Essa afirmação 

pertence a dois dos mais importantes sociólogos da religião no Brasil – Antonio Flávio 

Pierucci e Reginaldo Prandi (1996, p. 09) – e está em um artigo publicado originalmente há 

quase três décadas, quando os dados estatísticos ainda apontavam que 89,2% da população 

brasileira se declarava católica e 6,6% como evangélica. Nos últimos trinta anos, os ritmos da 

diversificação religiosa no Brasil se acentuaram e o que, no início dos anos 1980, era apenas um 

indicativo foi se transformando em um quadro bastante consolidado de “perda de influência 

da Igreja Católica” (cf. JACOB, 2004: 09) que, não obstante as enormes diferenças regionais 

ainda existentes, vem perdendo fieis e influência em todas as cantos do país. 

Desde que Cândido Procópio Ferreira de Camargo, nos anos 1950, começou a se 

interessar pelo estudo empírico da mobilidade religiosa, os dados estatísticos passaram a ser 

tomados como importantes indicadores de um quadro que, há meio século, não para de se 

alterar, “não apenas porque há pessoas que desertam dos seus deuses tradicionais laicizando 

suas vidas e seus valores, mas também por que há outras que em número crescente aderem a 

‘novos’ deuses, ou então redescobrem seus velhos deuses em novas maneiras” (PIERUCCI & 

PRANDI, 1996: 10). Na realidade, essas séries numéricas – pesquisas de opinião e censos 

demográficos – nunca foram tomadas isoladamente pelos estudiosos da religião e foram se 

mostrando progressivamente mais elucidativas quando consideradas ao lado de outras fontes 

que valorizavam as experiências do “homem comum” tanto quanto a religião dos bispos ou 
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das ordens religiosas (cf. COUTROT, 2003: 332). De acordo com Maria Lúcia Montes (2012: 

16), os historiadores e cientistas sociais, investidos hoje de uma compreensão mais 

aprofundada da religião como sistema cultural, “se acostumaram a considerar como 

característica que lhe é inerente seu poder de criar um corpo consistente de símbolos, práticas, 

ritos, valores, crenças e regras de conduta, capaz de responder às situações limite, como o 

sofrimento e a morte, a ameaça de colapso dos valores morais ou a perda de inteligibilidade 

da experiência do mundo”. 

Nesse sentido, “constatar as transformações significa pensar a religião com base em sua 

ancoragem na vida social, compreendendo que, nas múltiplas esferas de experiência em que o 

homem é chamado a conferir significado à sua existência”, a adesão a determinadas igrejas ou 

confissões de fé pode desempenhar um papel de maior ou menor relevância, variando de 

acordo com os contextos políticos e sociais (MONTES, 2012: 17). Thalez de Azevedo, baseado 

em alguns poucos estudos pioneiro, já chamava a atenção para o fato de que, contrastado pela 

pluralização do campo religioso, o catolicismo deixava, aos poucos, de exercer a função de 

“órgão de controle social” que havia tido nos outros períodos da vida brasileira. Para o 

sociólogo, desde os anos 1950, “a religião formal não exerce mais, ou apenas o faz 

frouxamente, aquela função” de realizar uma síntese eficaz das forças econômicas, religiosas e 

políticas da nação (AZEVEDO, 2002: 49-50). 

Um pouco mais tarde, Fausto Cupertino (1976: 26) podia traçar um panorama bastante 

mais amplo de um catolicismo em crise! Algo evidenciado pela baixa frequência dos fieis aos 

sacramentos, pelas dificuldades da Igreja em formar novos sacerdotes, pelo “crescimento 

vertical dos não-católicos” indicado nos dados estatísticos. Desde então, como observa Pierre 

Sanchis (1997: 28), fragmenta-se a imagem anterior de “relativa homogeneidade dentro do 

território nacional. Aceleradamente, as diferenças – e cruzamentos – se manifestam”. Tanto no 

espaço geográfico quanto no interior das próprias instituições, multiplicam-se as instâncias de 

referência identitária, os sistemas de atribuição de sentido, “as etiquetas religiosas coletivas, os 

produtos investidos de poder espiritual consensual” (idem). Analisando os números do ano 

2000, Pierucci (2004: 17) pôde ir além e emitir um sonoro “bye bye” às religiões tradicionais 

no Brasil. “Três das principais religiões tradicionais, mesmo que cada qual seja tradicional à 

sua maneira, mostram sérios sinais de cansaço, mais do que isso, de exaustão em sua 

capacidade de reprodução ampliada”. Catolicismo, luteranismo (“tipo-ideal-em-carne-e-osso 

do chamado protestantismo de imigração”) e umbanda entram em evidente declínio. O final do 
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século XX é marcado pela emergência das religiões de frouxos vínculos institucionais 

(especialmente os pentecostais) e daqueles que se declaram sem religião. 

 As diferenças dos ritmos desse processo – de região para região ou entre as capitais e 

os interiores – nunca deixou de ser notada. Ocorre, porém, que a maioria das análises recaiu 

sobre as metrópoles, tomadas como espaços de transformação intensa da vida social, 

econômica e cultural em tempos de globalização e de modernidade líquida (PASSOS & 

SOARES, 2009; MAGNANI, 2009). Às cidades menores foi atribuído um maior peso da 

tradição, o que parece ter implicado em certa inércia. Ainda assim, ninguém se arriscaria a dizer 

que há lugares imunes à transformação. Em todos os espaços habitados, “as religiões estão em 

movimento” e continuamente “redefinindo a cara da nação” (MENEZES & TEIXEIRA, 2013: 

34-35). Neste texto, almejamos aprofundar as investigações sobre a construção da diversidade 

religiosa em quatro cidades do médio-baixo Amazonas – Parintins, Maués, Barreirinha e 

Nhamundá – em uma região de fronteira com o Pará, no período que transcorre entre os dois 

últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e nos dias atuais. Partindo da articulação de 

dados quantitativos (disponíveis nos Censos Demográficos) e dados qualitativos (relatos orais e 

registros impressos), buscamos compreender como esses municípios, de origem marcadamente 

católica, ainda permanece com as marcas identitárias baseadas na presença pública da Igreja 

Católica, muito embora tenha crescido nos últimos anos a quantidade de denominações cristãs 

(pentecostais e neopentecostais) em suas áreas urbanas, onde, não raro, coexistem também os 

espaços dedicados aos cultos afro-brasileiros e espíritas (especialmente kardecistas). De modo 

especial, nosso foco recairá sobre Parintins, a maior dessas cidades, hoje com 

aproximadamente 100.000 habitantes. 

 

AMAZONAS E PARINTINS, A RELIGIÃO SE MOVE 

Muito embora a Amazônia apareça “como uma das regiões precoces da diversificação 

religiosa, marcada pela presença dos pentecostais” (JACOB, 2004: 10), as dinâmicas mais 

contemporâneas de transformação do campo religioso nessa região continuam pouco 

estudadas. Um desconhecimento que se soma às muitas versões oficiais sobre a gênese desse 

território, cunhadas durante o processo de colonização e aos sucessivos interesses de grupos e 

instituições ligadas aos projetos de desenvolvimento e integração nacional. Nesse sentido as 

vozes dos missionários de diversas igrejas e das culturas tradicionais são marcadamente 

sobrepostas, em um intenso processo de hibridação e sincretismo. Por outro lado, também 
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merece destaque a hegemonia do catolicismo e o respaldo que a Igreja Católica continua 

tendo do Estado, na afirmação constante de uma religião quase-oficial, o que dificulta 

enxergar e afirmar a diversidade. 

De modo geral, mesmo quando se buscou evidenciar as dificuldades de consolidação 

do projeto civilizacional católico (europeu) entre as populações locais, o que se produziu, em 

termos de matriz interpretativa, foi uma afirmação de uma Amazônia maciçamente católica, 

ainda que não alinhada às diretrizes de Roma e com pequena presença eclesiástica (WAGLEY, 

1977; GALVÃO, 1976, MAUÉS, 1968, 1995). Desde meados do século XX, quando André 

Vidal de Araújo (2004) produziu sua introdução à sociologia amazônica, a impressão de que 

essa população – especialmente os ribeirinhos – manteve na Igreja, na festa, no culto aos 

santos (e em um sem número de superstições que se mesclam a mitologias indígenas) os 

elementos centrais de coesão social nunca foi desfeita. Estudos de caso confirmaram e 

generalizaram a imagem de uma maioria católica (de religiosidade difusa e exterior), quase 

sempre sem levar em consideração os processos de transformação e efervescência da filiação 

religiosa nas grandes cidades que foram surgindo nas últimas décadas e o avanço dos 

evangélicos até mesmo entre os povos tradicionais e no interior das áreas indígenas. Acresce a 

isso, o fato de que a Igreja Católica, através dos seus órgãos de missão ou dos seus agentes 

eclesiásticos tratou de produzir uma memória histórica capaz de assegurar ao catolicismo um 

papel de primeiro plano na gênese do espaço urbano e na organização das comunidades rurais 

nessa região (cf. CERQUA, 1980; SAUNIER, 2003; SOUZA, 2003).  

Sem grandes análises, capazes de produzir uma explicação global, de mais fôlego, 

para o que se passa na região, um apontamento mais seguro das transformações pode ser 

encontrado nos dados estatísticos. Atualmente, quando o Brasil conta com 64,6% de 

população católica, 22,2% de evangélicos, 8,2% de pessoas sem religião e 5,0% que declaram 

pertencer a outras religiões, olhar para o perfil religioso do amazonense (e do Parintinense) 

pode instigar questões interessante aos historiadores das religiões no tempo presente. Em 

percentual de católicos, o amazonense pouco difere do padrão nacional. No estado 

aproximadamente 60% da população é católica. Os evangélicos, no entanto, são 32%. 

Espíritas e praticantes de religiões de matriz africana somam menos de 1% cada e os sem 

religião 6%. De acordo com o novo mapa das religiões no Brasil (NERI, 2011), isso confere 

ao Amazonas: o 11º lugar no ranking de população evangélica pentecostal, o 16º no ranking 
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de população católica, o 17º no ranking dos adeptos de religiões afrobrasileiras e apenas o 26º 

lugar no ranking dos sem-religião. 

 

ALGUMAS VOZES: RELATOS, MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE IGREJAS, GRUPOS E 

MOVIMENTOS RELIGIOSOS EM PARINTINS 

Dos relatos colhidos nesta pesquisa, selecionamos apenas três para nos auxiliar na análise da 

configuração do campo religioso no município de Parintins. Neles estão registradas memórias 

e histórias das igrejas, grupos e movimentos religiosos locais. Os relatos aparecem aqui 

apresentados por confissões religiosas e ordenados “por meio de eixos temáticos que 

orientaram a separação e o agrupamento de trechos das entrevistas” (DEMARTIANI, 2005 

apud MAGALHÃES, 2013: 231), pois trabalhamos com recortes das entrevistas que nos 

fornecessem algumas informações capazes de apresentar um breve cenário sobre: a) trajetória 

da liderança na confissão religiosa; b) a presença da instituição, grupo e/ou movimento 

religioso na cidade e c) discriminação sofrida ou não por sua opção/liderança religiosa. 

1) No que se refere a Umbanda em Parintins, a líder religiosa Edna Bentes, fala um 

pouco sobre sua trajetória nesta confissão religiosa: 

 

Para mim vim para umbanda foi assim: eu morava antes no interior, de criança, 

depois vim morar com meus pais para cidade. Aí eu comecei, sem entender muito 

bem o que que era né. Um certo dia eu fui...têm aqueles problemas que todo médium 

sente, têm aqueles pensamentos vagos, aqueles desmaios, aí acham que você é 

doente ... entendeu? Aí teve um dia que eu acordei eu estava num centro de 

Umbanda que era do Daniel. Aí eu comecei a frequentar a casa dele. Foi o 

desenvolvimento, mas para mim ainda foi muito demorado, passei 10 anos para 

receber o guia. Que eu tinha medo daquela situação. Que tanto foi...foi... até um 

certo dia assim que parece que eu perdi o medo aí foi daí em diante. Eu tinha 23 

anos, mas eu já sentia antes (BENTES, 2015: 01). 

 

Após ter destacado como iniciou nesta confissão religiosa, ela fala um pouco sobre a 

organização do local que usa para prática religiosa e atendimento ao fieis:  

 

Depois de 10 anos foi quando eu passei a incorporar ... depois eu montei aqui uma 

mesa, e os guia me determinaram que eu teria que ter uma mesa para atender, 

porque eu tinha que ir da minha casa para lá [terreiro do Daniel], então tá eu 

peguei, ouvi a voz, a ordem e executei a ordem, montei a casinha (...) e foi 

confirmado por ele, todas as afirmações feitas pelo Daniel. (...) está com...com 21 

anos... nesse lugar (BENTES, 2015: 01). 
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Ao ser questionada se algum momento se sentiu discriminada, desrespeitada, ao 

praticar sua religião, em Parintins, a mesma afirma que: 

 

No geral não. Sempre as pessoas dizem ah, aquela é macumbeira, tem mania de 

dizer que a gente é macumbeira, isso não é uma macumbeira, é uma religião, 

nósestamos aqui para fazer o bem e não a maldade. Só que o povo acha que a 

umbanda já é só a macumba aquele mau, aquele fazer o feitiço. Ah é macumbeira! 

Não é isso, a umbanda ela é paz, ela é amor, ela é caridade... entendeu? Nós 

estamos para ajudar o nosso próximo da nossa maneira, se.... se existi a gente tem 

uma maneira de ajudar alguém... e eu estou aqui na batalha (BENTES, 2015: 01). 

 

2) Com relação a Igreja Presbiteriana Hebron, o pastor da mesma, relata sobre 

trajetória de líder religioso e da instituição, nesta cidade: 

 

Meu nome é Wellington Abreu Pereira, tenho 26 anos, nasci no Pará. Fiz o 

seminário no estado de São Paulo e voltei para cá. (...). Eu sou novato, mas ela 

[Igreja Presbiteriana] começou em 88 (...) está aqui já há 26 anos, 27 uma coisa 

assim [iniciou ] com um pastor americano Enofe, esse senhor aqui da foto e pelo 

que eu sei foi um bom o trabalho, que tem uma congregação dessa aqui e tem sido o 

mesmo foco, sempre esse trabalho de trabalhar o evangelismo. (...)Eu me converti 

com 14 anos trabalho na presbiteriana desde novo comecei como evangelista ou 

obreiro dependendo do local, e agente está aqui hoje, como pastor. Como pastor da 

igreja! (PEREIRA, 2015: 01). 

 

Quando se refere a atuação da instituição religiosa o líder religioso destaca que: 

“Nossa igreja, nós estamos com esse interesse de ajudar as pessoas da cidade não somente 

aqui a presbiteriana que é a presbiteriana do Brasil (...) ela tem esse propósito de cuidar, de 

ajudar evangelizar (...) de cuidar da área educacional (...) nós estamos aqui para isso 

(PEREIRA, 2015: 01). 

Quando perguntado se sofreu alguma situação de discriminação de preconceito 

religioso na cidade, o mesmo relata que: 

 

Aqui em Parintins, não. Acho que hoje assim não... se tem é bem camuflado. 

Antigamente era mais. Eu me lembro quando me converti tinha mais. Quando era 

mais novo era difícil dizer que você era de outra igreja. Dizer que é crente era mais 

difícil há um tempo atrás. Hoje já está melhor deve ter ainda porque de qualquer 

maneira isso ainda não acabou, essa questão de preconceito, mas hoje está muito 

melhor do que antes. Hoje você já tem liberdade, mais tranquilo, o pessoal já aceita 

mais. Então aqui na cidade até hoje que eu cheguei não. (...) agora dizer que a 

gente trabalha junto, não trabalha (...), mas é assim existe respeito, (...) ninguém 

está vamos dizer... um atacando o outro (PEREIRA, 2015: 01). 
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3) O líder religioso da Igreja de Deus no Brasil relata um pouco a sua trajetória de 

vida destacando que “há oito anos, quando eu vim a primeira vez em Parintins, eu vim como 

missionário de outra denominação, e hoje sou o líder dessa igreja - da Igreja de Deus no 

Brasil - aqui na cidade de Parintins” (RIBEIRO, 2015: 01). 

Quando solicitamos que falasse um pouco sobre sua atuação como líder a frente desta 

instituição religiosa o mesmo relembra que: 

 

Falar de liderança, falar como um líder é uma experiência fora de série, assim 

como nós somos pais, somos mães, assim como nós temos uma liderança dentro de 

casa, assim é no meio evangélico, só que totalmente diferente! Porque você como 

pai, você como mãe, você ensina os seus filhos da maneira que vocês querem, só 

que na liderança é eclesiástica, no mundo eclesiástico, nos enfrentamos muitas 

barreiras, muitas dificuldades. Pessoas que foram dependentes de drogas, 

prostitutas, que passaram muito tempo no mundo da bebida. Então é um processo 

nas nossas vidas é uma experiência a mais para que a gente possa somar mais, 

crescer junto com eles. Isso faz parte dessa... dessa liderança eclesiástica 

(RIBEIRO, 2015: 01). 

 

Sobre a existência da igreja nesta cidade, pastor Frank, afirma que: 

 

A Igreja de Deus no Brasil, ela tem 13 anos vai “inteirar” 14 anos agora aqui em 

Parintins. E ela veio somar aqui na cidade de Parintins. Ela foi fundada pelos 

americanos, norte-americanos. Nossa igreja ela não tem é a predominância 

brasileira, ela veio de fora, ela tem a nossa sede nos Estados Unidos, e nós 

habitamos em 127 países levando o evangelho e pregando as boas novas da 

salvação. Então Parintins foi mais uma cidade para que Deus pudesse expandir o 

evangelho através dos líderes dessa igreja... (RIBEIRO, 2015: 01). 

 

Sobre preconceito religioso ou discriminação, ao ser perguntado o este líder afirmou:  

 

Com certeza, todos nós sofremos. Hoje o que nós estamos vivendo é uma falta de 

união. Muitos pregamos, muitos de nós, infelizmente, não falo de nós abrangendo a 

todos lideres, nós pregamos uma unidade falsa, nós pregamos um amor falso, nós 

pregamos uma união falsa, uma união a qual nós olhamos muito para o nosso lado, 

deixamos de olhar para o nosso próximo, enquanto Deus ele diz: ama o teu próximo 

como a si mesmo. E quão bom suave é que os irmãos pudessem viver em união. 

Deus ele pede isso da gente, ele requer isso da gente, mas aqui nesta cidade, eu sou 

um homem que já andei em 19 estados do Brasil, já andei em 6 países já andei mais 

de 200 lugares diferentes, mas eu nunca vi uma cidade, me perdoe vocês que estão 

assistindo agora, mas eu nunca vi uma cidade tão desunida religiosamente 

(RIBEIRO, 2015: 01). 

 

Os relatos e memórias exposto das três diferentes confissões religiosas abrem 

perspectivas para pensar como o cenário é múltiplo na área urbana de Parintins, indicam 



8 
 

 

situações que merecerem ser aprofundadas e problematizadas, para além da seleção prévia 

que fizemos. 

Um aspecto que merece aprofundamento é o que se refere a trajetória pessoal religiosa 

destes líderes entrevistados, pois considerando o que afirma Michel Pollak de que “a memória 

é constituída por pessoas, personagens” (POLLAK, 1992: 202), isto envolve aspectos da 

subjetividade de cada sujeito histórico, capazes de nos revelar trajetórias individuais destas 

pessoas, personagens, sujeitos históricos. Dessa forma, é preciso considerar que as 

informações fornecidas através do relato de lembranças dos entrevistados são fragmentos de 

uma realidade mais ampla e complexa. Complexidade essa que ainda pode ter sofrido 

influências das ressignificações desenvolvidas pela memória individual e coletiva, capaz de 

reelaborar os fatos e acontecimentos em razão das influências e das vivências do presente à 

luz de sua trajetória e subjetividade histórica (Montenegro, 1994: 19), que merecem ser 

amplamente discutidas. São trajetórias únicas, mas também apresentação semelhanças e 

pontos de convergência. 

No que se refere ao relato de D. Edna, que fala do medo que a tomava pela situação 

que a leva ‘10 anos para receber o guia’ e quando ‘parece que perdeu o medo’, passou a 

viver mais a fé religiosa, receber o guia. Seria essa um caso de trajetória única? Como foi a 

trajetória pessoal e vivência cotidiana diante de situações, manifestações que não têm 

explicação imediata, mas que o sujeito anseia em busca de respostas, sejam espirituais ou 

físicas? Como se supera os bloqueios e a mobilização de medos que as impede de viver a fé e 

prática religiosa?  

O pastor Wellington nos relata que sempre atuou na mesma confissão religiosa que 

atua atualmente, inicia como missionário/obreiro e hoje é pastor. Sua trajetória de vida 

também apresenta uma singularidade requerendo mais pesquisas. Como foi a vivência nesta 

religião desde sua infância? O que o teria cativado para a vida inicialmente de missionário e, 

posteriormente, de liderança? Quais os sujeitos que contribuíram na decisão em assumir como 

liderança desta confissão religiosa? Como este se sente propagando a fé religiosa da qual 

aderiu desde sua infância/juventude? 

Já o caso do pastor Frank, este afirma que era de outra denominação religiosa quando 

esteve nesta cidade no passado, mas que agora atua como pastor da Igreja de Deus no Brasil. 

Neste último caso que apresenta singularidade, como terá sido a experiência inicial nesta local 

na outra denominação religiosa? Quais a influências dessa experiência anterior para leva-lo a 
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aproximar-se da Igreja de Deus no Brasil? Quais os anseios que motivaram o pastor Frank a 

convertesse a outra igreja? 

Requer aprofundamento, também, a questão de discriminação religiosa, pois entre os 

entrevistados há indícios de que exista manifestações destas, vejamos: ‘Aqui em Parintins, 

não. Acho que hoje assim não... se tem é bem camuflado. Antigamente era mais’. Essa 

afirmativa deixa em aberto ao menos dois resquícios que podem ser percebidos de imediato: a 

discriminação camuflada e a comparação que no passado era mais discriminatório. 

A fala da mãe de santo, dona Edna, reforça que ‘no geral não. Sempre as pessoas 

dizem ah, aquela é macumbeira’ na continuidade da fala ela defende que pratica uma religião 

e não atividade ruins. Podemos indicar também aqui vestígios de discriminação no que se 

refere a afirmação aberta da líder que diz: ‘no geral’ e quando destaca a nominação negativa 

que lhe é atribuída ao indicá-la como ‘macumbeira’.Ao nomina-la com o termo 

‘macumbeira’, que D Edna aponta como negativo, isso não seria indicativo de preconceito de 

tratar sua atuação como liderança religiosa da Umbanda? 

No último caso o líder afirma ‘com certeza, todos nós sofremos’, não chega a indicar 

algo mais preciso, fala da falta de união para justificar que não há diálogo, e talvez seja este 

argumento que indique que a ausência da união/diálogo religioso seja a presença da 

discriminação religiosa. 

Isso fornece vestígios que despertam inquietações históricas: ao fazer a comparação de 

‘era mais’ indicaria a existência de discriminação?A possibilidade apontada pelo pastor 

Wellington, da existência de preconceito/discriminação ser de forma camuflada, seria indícios 

de o grupo religioso sofrer preconceito? A ausência de união/diálogo religioso pode ter sua 

origem apontada na discriminação e preconceito a outra religião? Estes vestígios, indícios 

merecerão aprofundamento na continuidade da pesquisa de campo. 

 

Entrevistas: 

BENTES, Edna. Depoimento concedido a Clarice Bianchezzi, abril 2015. Parintins (AM). 

Acervo do projeto “A religião na(s) fronteira(s) – espaço público e reconfigurações do campo 

religioso no médio-baixo Amazonas”. 

PEREIRA, Wellington Abreu. Depoimento concedido a Átila Souza Sombra, maio de 2015. 

Parintins (AM). Acervo do projeto “A religião na(s) fronteira(s) – espaço público e 

reconfigurações do campo religioso no médio-baixo Amazonas”. 
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RIBEIRO, Frank. Depoimento concedido a Átila Sousa Sombra, maio 2015. Parintins (AM). 

Acervo do projeto “A religião na(s) fronteira(s) – espaço público e reconfigurações do campo 

religioso no médio-baixo Amazonas”. 
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