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Resumo: Este artigo tem como proposta analisar o processo de disputas promovidas no espaço religioso 
do bairro de Educandos na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil. A análise orientou-se para 
a problematização da atuação das denominações religiosas no mercado religioso dessa esfera pública, 
buscando-se evidências implícitas e explícitas, contidas nessa dinâmica religiosa, a partir dos impas-
ses e estranhezas das relações sociais e suas reverberações no espaço urbano da cidade de Manaus. 
Tomando por base a etnografia, procurámos construir dados que possibilitaram uma análise capaz de 
explicar seu reflexo no espelho social educandense, marcado por disputas e conflitos em torno da 
legitimidade de propostas religiosas.
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Abstract: This article aims to analyze the process of disputes promoted in the religious area of the 
Educandos neighborhood in the city of Manaus, State of Amazonas, Brazil. The analysis was oriented 
towards problematizing the performance of religious denominations in the religious market of this 
public sphere, looking for implicit and explicit evidence, contained in this religious dynamic, based 
on the impasses and strangeness of social relations and their reverberations in the urban space of the 
city of Manaus. Based on ethnography, we tried to build data that enabled an analysis capable of 
explaining its reflection in the Educandos social mirror, marked by disputes and conflicts over the 
legitimacy of religious proposals.
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INTRODUÇÃO

Abordar contextos religiosos é algo desafiante, porque a cada dia surgem 
novos movimentos, que conseguem agregar uma quantidade significativa de fiéis 
em busca dessa experiência místico-espiritual. Diante desse cenário, no presente 
artigo faz-se a análise de como se caracterizam os interlocutores, que se designam 
fiéis, em meio a diversidade das práticas religiosas que ocorrem na cidade de 
Manaus-AM. Adotando como recorte empírico o bairro de Educandos e buscando 
a compreensão sobre o mercado religioso e o empoderamento de duas igrejas 
neopentecostais em um contexto encadeado de relações sociais conflituosas.

Para efetividade da análise, compartilhamos das reflexões de Agier (2011), 
que propõem compreender a cidade do ponto de vista dos citadinos, ou seja, como 
ela é vivenciada e inventada em situações cotidianas nos bairros, ruas, espaços 
domésticos ou de trabalho etc. Diante disso buscamos compreender o papel desem-
penhado pelas denominações religiosas no ordenamento espacial e na dinamização 
social do referido bairro.

Para abarcar tais espaços na complexidade que os encerra, não optamos 
nem por uma versão específica de antropólogo, entre a pesquisa das cidades ou 
nas cidades3, entre um olhar panorâmico ou um olhar de perto e de dentro, pois 
conforme Simmel (1983), isto já foi apreendindo, isto é, as relações espaciais são 
produto, condição e símbolo das relações humanas.

Diante desse quadro, essas dinâmicas e tensões, presentes no referido bairro 
agora fazem parte das discursões deste artigo que se desenvolverá aqui. Em uma 
perspectiva polifônica, será apresentado um fluxo etnográfico fragmentado, onde 
pretendemos, ao longo do texto, expor um todo minimamente coerente do encontro 
e dos registros que julgo estar presente no espaço religioso educandense, “na busca 
dos sentidos dos fluxos comportamentais e discursivos” (GEERTZ, 1989: 76).

Levando em conta essa realidade, foi relevante a incursão nas discussões 
sobre o tema e nas leituras que dessem conta do fazer antropológico e na susten-
tação da etnografia, atraves de um quadro teórico norteador que é apresentado ao 
longo de todo o artigo.

 3 Como o próprio Magnani já assinalou: “E como é de praxe, ao término de cada artigo, livro ou 
coletânea [no meu caso, foi dissertação e agora artigo] voltados para questões urbanas, surge a famosa 
dicotomia, ‘antropologia na ou da cidade’ (às vezes com inescapável obrigação de filiar-se a uma ou outra 
dessas alternativas) — quem sabe não se poderia arriscar e ...ficar com as duas?” (Magnani, 2005, p. 203).
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ESPAÇO RELIGIOSO EDUCANDENSE

O estudo do campo religioso educandense, apresentou muitos desafios pelo 
seu caráter fluido, híbrido, sincrético e contínuo. A partir dessa dinâmica e nesse 
caso específico, pode-se perceber que autores como Campos (1999), indicam que 
estamos passando por um processo de reformulação do cenário religioso que tem 
seu desdobramento de forma rápida e abrupta.

O bairro de Educandos é o mais antigo da cidade de Manaus estado do 
Amazonas. No auge dos seus cento e sessenta anos está localizado na Zona sul da 
cidade. É também conhecido carinhosamente por “Cidade Alta”, mais o  mesmo já 
foi considerado um bairro promíscuo por abrigar os arigós4, pois havia um processo 
de estigmatização5 desse grupo social.

Além dos discursos criminalizantes sobre as prostitutas e a cidade flutuante6 
que emoldurava o litoral do bairro e por ser palco do caso Delmo7, crime que é 
estigma do bairro. Atualmente, em um contexto diferente do referenciado acima, 
o bairro possui um setor cultural, com eventos tradicionais como o carnaval do 
bairro e principalmente a Procissão em Homenagem a São Pedro no dia vinte e 
nove de junho. Há aproximadamente sessenta e sete anos o evento ocorre tendo 
como caminhos, a via terrestre e a via fluvial, onde uma multidão de pessoas 
aguarda nas ruas e na encosta do “Amarelinho” a passagem da imagem do santo 
rumo á Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Contudo, a espacialização religiosa do bairro está permeada pelas mais 
 diversas instituições e confissões de fé, vinte e oito igrejas foram catalogadas 
pela pesquisadora entre, Evangélicas e Católica, também fazem parte desse  espaço 
 Centro-Espíritas, Terreiros e Loja Maçônica. A competição por esse espaço público, 
ou “pedaço”, como diz Magnani (1992), é marcado principalmente pela tensão 
entre os templos religiosos, sobretudo, os neopentecostais.

A Avenida Leopoldo Peres, principal acesso ao bairro, traduz, por  exemplo, 
esta noção de “pedaço” que utilizo aqui. Nesse espaço, cataloguei templos presbi-
teriano, batista, pentecostais, neopentecostais, um total de sete igrejas. Pelo menos 
duas Igrejas neopentecostais chegam a ficar praticamente de frente uma para outra. 

 4 Termo êmico para Cearenses. Alusão à ave Arigó pássaro que só voa em bando. Ver BENCHIMOL, 
Samuel. Romanceiro da Batalha da Borracha. Manaus: Editora Valer, 2009.
 5 Semelhante situação é vivida na atualidade por outros grupos de migrantes, entre eles os bolivianos 
em São Paulo, estudado por Silva (2003).
 6 Ver: SERRA, Celso Luís Rocha e CRUZ, Wilson Rodrigues da. Aspectos Econômicos e Sociais da 
Cidade Flutuante. Manaus: Gráfica Amazonas, 1964.
 7 Ver: DUARTE Durango. Caso Delmo: o crime mais famoso de Manaus. Editora Mídia Ponto  
Com. 2011.
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Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Internacional da Graça (usaremos a 
sigla IURD/IIGD para denominar as denominações neste artigo), de modo que, para 
quem transita na rua nos horários de cultos, torna-se difícil prender-se a um discurso 
ou hinos (cânticos religiosos) que se misturam ao som do bar do Bené que junto 
com o bar da Carmosa representam e relembram um pouco do Educandos boêmio.

Ao mesmo tempo, torna-se importante frisar que a Avenida Presidente Kennedy, 
outro polo importante do espaço religioso educandense, está ocupado por cinco 
denominações religiosas e o Terreiro Umolocô de Preta Mina. Nessa perspectiva, 
o território envolve sempre, e ao mesmo tempo, uma dimensão simbólica para 
repensar a importância da religião e a apropriação simbólica do espaço sagrado, 
conforme Gil Filho e Gil “o próprio território sagrado institucionalizado” (GIL 
FILHO E GIL, 2001: 27).

Portanto, no viés desta tendência, apresentamos como esse fenômeno religioso 
influência na organização e expansão territorial do espaço religioso educandense 
através das suas principais Avenidas Leopoldo Peres e Presidente Kennedy. Num 
espaço recortado, onde a dualidade, e a oposição ditam o caráter locacional do 
fenômeno religioso, além de suas influências sobre relações ali existentes. O  controle 
desses espaços urbanos por denominações religiosas, podem estar  pautados no 
controle desses lugares sagrados, bem como suas formas de proteção e de difusão 
(ROSENDAHL, 2009).

Assim o espaço público, torna-se lugar de função religiosa, onde a lógica 
mercadológica sob a qual a esfera da religião produz o aumento da importância 
das necessidades e desejos das pessoas, na definição dos modelos de práticas e 
discursos religiosos a serem oferecidos no mercado religioso, ao mesmo tempo 
em que as denominações religiosas, possuem maior flexibilidade em termos de 
mudança de seus “produtos” no sentido de adequá-los da melhor maneira possível 
para a satisfação da demanda religiosa dos indivíduos (GUERRA, 2003).

Como se vê, há uma associação da situação de mercado com o pluralismo 
religioso, que, no caso do bairro de Educandos, se manifesta pela diminuição do 
peso da tradição católica sobre a escolha religiosa dos indivíduos, fato que abre 
espaço para a percepção de outras propostas de religiosidade. Como consequência, 
disso, o mercado religioso marca presença em diferentes denominações religiosas, 
onde o campo religioso e o campo econômico estabelecem relações de proximidade.
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Se utilizarmos a noção bourdiana de campo8 percebemos que os campos 
sociais transbordam, se interpenetram num jogo de forças e inferem na dinâmica 
social. A busca do ser humano por respostas espirituais e questões existênciais, 
tem impactado diretamente o mundo dos negócios. Seja para superar a dor de 
uma perda ou simplesmente difundir mensagens de fé, esperança e amor, é cada 
vez maior o número de pessoas de diferentes crenças que consomem artigos de 
caráter religioso.

O MERCADO RELIGIOSO EDUCANDENSE

Dessa forma, o mercado de produtos religiosos educandense, inova com 
ações evangelizadoras para atrair o público, associando a doutrina com o consu-
mo. Utilizando para divulgação de um determinado produto, variados meios de 
comunicação, como instrumentos eficazes no competitivo mercado.

E, é nesse momento de demarcação mercadológico, que a observação das 
fachadas das diversas denominações religiosas,demonstram que muitas já são 
identificadas apenas com o logotipo, uma das marcas características da sua espa-
cialização capitalista no mercado religioso. Dessa forma, motivados pelo marketing 
salvacionista, exposto diretamente na porta de algumas igrejas, os fiéis são insti-
gados a entrar na busca de “resolver” os mais variados problemas.

A partir deste ponto, percebemos que o campo religioso é bastante difuso com 
variadas matizes e ideologias. Ou seja, “que se faz frente a variadas necessidades 
dos fiéis e as diversas possibilidades de tê-las atendidas” (PRANDI, 1996: 65).

Contudo, o exercício de explicitar a estética das fachadas não é estéril como 
pode parecer à primeira vista. Ao fazê-lo, podemos ver que, desprovido de uma 
fachada frontal os prédios se apresentariam consideravelmente reduzido em sua 
dimensão simbólica. Por outro lado, para que essas igrejas sejam reconhecidas 
como religiosas elas fazem circular linguagens e símbolos comuns aos evangélicos 
em suas fachadas.

As Igrejas se transformam em vitrines, onde é oferecida a cada dia uma 
 resposta às angústias do cotidiano. Segundo Jardilino “Transformam-se em grandes 

 8 A noção de campo representa um espaço social de dominação e de conflitos, onde cada campo tem 
certa autonomia e possui as suas próprias regras de organização e de hierarquia social. Ver: BOURDIER, 
Gênese e estrutura do campo religioso. A economia das trocas simbólicas. 6.ª Ed. São Paulo, Perspec tiva, 
2008.
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“Supermercados da fé” ou ”lojas de conveniência”, onde os bens religiosos são 
colocados nas vitrines para atrair consumidores” (JARDILINO, 1994: 28).

Isso não é feito de maneira disfarçada, mas é abertamente assumido como 
marca característica de algumas das denominações religiosas pesquisadas, as quais 
ingressam no campo midiático, seja através de programas radiofônico, carros de 
som e distribuição de flyers (panfletos). Tal configuração se estabelece como um 
novo modo de fazer religião, como conceitua Borelli, “em que as lógicas midiáticas 
interferem e determinam os modos de operar do campo religioso” (BORELLI, 
2010: 85).

Desse modo, a solução das aflições cotidianas, não é mais dependente da 
formulação de práticas religiosas de uma determinada denominação, mas por 
meio do fiel torna-se um “cliente” que “negoceia” com Deus por meio de uma 
mediação da Igreja/pastor. A ampla prestação de serviços especializados voltado 
para o consumo é marcante mesmo parecendo, às vezes, para alguns, um tanto 
confuso, campanhas, correntes, votos e os vários símbolos que alimentam a fé 
como: cajados, fitas coloridas, alianças, véu, sal, dentre outros.

A luta pelo domínio do campo religioso é uma realidade, e a peleja é grande 
e está presente especialmente no campo simbólico, fortemente representado pela 
mídia. E esse acirramento da concorrência entre as denominações religiosas, faz 
surgir um novo personagem de marketing: Os Pastores que encarnam um fenômeno 
catalisador da preferência dos fiéis, pois no mercado religioso, surge um novo tipo 
de pastor, que dentre as suas várias competências, tem a de dominar os modernos 
meios de comunicação de massa.

Porém, é interessante observar que esses portadores desse novo perfil de 
 pastor, que passa pela performance entre os quais é possível encontrar o  animador 
de auditório, o pastor-cantor, o especialista em estratégias de marketing, o  profeta, o 
telepastor, o pregador que cura, que exorciza dentre outros. Para isso, é necessário 
o “culto espetáculo”, o pastor demonstrar toda a sua capacidade de desencadear 
emoções a fim de atrair a atenção dos fiéis. Por isso mesmo, ele tem de saber 
“dramatizar e usar os efeitos corporais e da voz na sensibilização das massas” 
(CAMPOS, 2002: 100).

O Pastor, Bispo, Reverendo, Apóstolo, Discípulo, Profeta entre outras nomen-
claturas, passa a ter a habilidade de identificar interesses materiais e espirituais 
de seus “consumidores”, possíveis fiéis, e busca oferecê-los ao seu público alvo.

Neste supermercado de bens religiosos, os fiéis escolhem os seus produtos 
de maneira à la carte. Um fiel-cliente quer um pregador incisivo, outro, 
um anima dor de auditório, outro, ainda, prefere grupo de coreografias 
e diferentes estilos musicais, outro, um culto mais tradicional, litúrgico. 
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Nesta individualidade, cada fiel consome uma forma diferente de expe-
riência religiosa em face aos produtos simbólicos religiosos oferecidos. 
(...) Na prática, isso significa uma religião do self (PAEGLE, 2008: 4).

Por conseguinte esse novo perfil de Pastor se mostra mais adequado a um 
contexto de pós modernidade e de rápidas mutações no campo religioso encantando 
novos fiéis. Com grande habilidade em convencer os consumidores religiosos a 
assumir o compromisso de ofertar uma determinada quantia de dinheiro à igreja 
em troca da solução de suas aflições.

Seguindo o entendimento sobre o espaço religioso educandense, torna-se 
relevante ressaltar que de posse dessa configuração o fiel/consumidor segue esses 
itinerários para colocar a sua fé em ação. Vistos que os mesmos têm investido 
consubstancialmente em marketing para angariar a fidelidade e promover a perma-
nência dos seus fiéis/clientes (PATRIOTA, 2004).

Portanto, a espacialização religiosa no bairro de Educandos é de suma impor-
tância na adesão de novos fiéis. Nesta articulação entre o marketing e a demanda 
dos fiéis a religiosidade passa a ser instrumentalizada tanto no espaço de seu 
cotidiano quanto na competição do mercado da religião (CUNHA, 2012). Além 
disso, é importante destacar que para compreender melhor estas vivencias religiosas, 
torna-se necessário um enfoque nos impasses e estranhezas que reverberam nas 
múltiplas vozes sobre as “verdades religiosas”

IMPASSES E ESTRANHEZAS

As vozes que reverberam sobre o espaço religioso educandense, enfatizam 
noções como “domínio,” “escolha” e “disputas”, e com muita recorrência ancoram 
sua explicação para as “mudanças” de vida resultante da “entrada na fé”.

Aqui não tem crente meia tigela não. Aqui é o único lugar que tem 
crente fiel, mesmo tendo que viver com hereges, mas em breve vai ter um 
grande vento que vai batizar muita gente e ai nossa igreja será maior.9 
(Pastora da Igreja Assembléia de Deus Conquistando Vidas).

 9 A identidade dos entrevistados foi preservada, substituindo seus nomes por personagens bíblicos, 
com os quais estão familiarizados, como Paulo, Pedro, Maria, João etc. Podendo ter uma sequência de 
(1, 2, 3), e no caso do Terreiro com nomes da nação Umolocô no caso Tatá para denominar pai. Procurei 
transcrever literalmente os depoimentos, preservando as falas do modo como as ouvi. Porém, muitas foram 
às dificuldades ao relacionar a comunicação verbal com a redação gramatical.
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Nós pregamos o verdadeiro evangelho de transformação, salvação, 
santificação. A IEADAM10 se perdeu em inovação que não respeitam 
a tradição e só pensa em política e poder, não pregam o verdadeiro 
evangelho. (Dirigente Pedro 2, Igreja Assembléia de Deus Tradicional)

Quando você for à Tabernáculo, vai acha um bandido que roubou aqui, 
está indo na casa dos irmãos, chamando para a igreja dele e alguns 
estão indo e isso é um problema que a Catedral tem que resolver. Tanto 
bairro pra ir e, ele vem abrir a igreja dele aqui no bairro (Pastor Pedro 
4, Igreja Universal do Reino de Deus).

Não concordamos com as novas doutrinas das duas Assembleias. Então 
nos juntamos e criamos a nossa igreja que já está crescendo, mostrando 
os seus milagres e também já temos uma em Nova Olinda11 e outra no 
bairro Nova Vitoria12 (Marcos 3 Diácono, A D — Assembléia de Deus 
Missão em Cristo).

Percebe-se nessas falas impasses e estranhezas13 que fortificam a atuação das 
denominações religiosas por meio da conversão ou conquista de novos adeptos 
ou fiéis. Quanto mais fiéis, mais espaço social e, consequentemente, mais poder 
religioso a Igreja terá (SANTOS, 2000).

Considerando essas controvérsias na espacialização educandense ocorrida por 
meio da difusão das denominações religiosas, marcado pelo domínio e pela neces-
sidade de aniquilamento ou adequação do diferente, como ocorre em relação ao 
Terreiro Omulocô Casa da Encantada Preta Mina, visto como terrível, que produz 
uma ação de apropriação de caráter religioso.

Nós oramos para que tudo que eles façam aqui nesse espaço não pre-
valeça, pois se pudéssemos estenderíamos a mão sobre aquele lugar e 
todos seriam destruídos. Aqui é pedaço de crentes de um Deus mais 
forte (Pastor Lucas 3, Igreja Pentecostal Deus é Amor).

Não condenamos, temos respeito, você pode acha contraditório, nossa 
opinião porque eles pregão satanismo, mas nós os amamos tentamos 
alerta-los, pois sabemos que desse jeito iram para o inferno (Pastor 
Lucas 6, A D. Assembléia de Deus Missão em Cristo).

 10 Igreja Evangélica Assembléia de Deus.
 11 Município do estado do Amazonas.
 12 Bairro da periferia de Manaus – Zona leste.
 13 Termo forjado pelos próprios evangélicos.
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Essas falas apontam para que a pertença evangélica, invariavelmente, é um 
peso muito grande ligado à questão de um “poder maior”. Ao trazer à baila essa 
questão pode parecer estranho recuperar aqui o termo “pedaço de crente”, que já 
foi largamente utilizado para identificar pejorativamente os evangélicos no Brasil 
(MARIANO, 1999). Igualmente recorremos à noção de “pedaço” trabalhada por 
Magnani (2012), onde notamos a diferença sendo marcada de forma a desqualificar 
o Outro e a exaltar o que seria considerado como “superior”, “normal” ou “natural”.

Contudo são perceptíveis as formas de resistências do Terreiro Omulocô Casa 
da Encantada Preta Mina, neste espaço religioso. Como comenta Sanchis (2001) 
cheio de “porosidade”, nas vivências religiosas.

Já me denunciaram aqueles crentes da Deus é Amor, mas quando a 
policia chegou e viu que a gente só estava fazendo o bem ajudando as 
pessoas, tirando o mal foram embora. Aquela outra a Universal que 
é lá na outra rua eles sempre vinham quando escutavam o toque do 
tambor e ficava ai na frente dizendo queima Jesus. Os crentes são mais 
macumbeiros que nós, só muda por ser bispo e aqui ser pai de santo 
(Tatá de Xangô).

Todavia, é neste cenário que se compreende como as denominações religiosas 
não se configuram de forma única, onde suas ações nas disputas territoriais em 
torno da dinâmica do bairro tem seus desdobramentos no campo religioso, onde 
valores como individualidade e diversidade assumem posições de destaque e ten-
sões que geram esses impasses e estranhezas, que geram segregações espaciais, 
efetivam um trânsito religioso de fiéis/evangélicos em busca por novas respostas 
mostrando que a religião enquanto coletividade pode ser descartada para outra que 
convença o fiel da melhor opção escolhida individualmente.

Eu sou católica, mas gostei muito da pregação do Pastor então resolvi 
fazer um voto, pois estava desempregada e conseguir a graça. Então 
é por isso que eu venho sempre aqui. Só acho que eles pedem muito 
(Maria 5, Igreja Internacional da Graça de Deus).

Eu vim aqui porque estou passando por umas dificuldades e sabe a 
 gente tem que procura toda ajuda, mas eu continuo na minha igreja, 
não  mudei sou Universal. (Maria 7, Igreja Universal do Reino de Deus 
— Em visita ao Terreiro Omulocô).
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Eu, meu pai e minha mãe éramos Batista, depois a gente foi ser Univer-
sal, mas quando eu vi o Missionário pregando eu mudei para Igreja 
da Graça. A força que ele passa a alegria e aqui mesmo na igreja o 
pastor é muito bom (Maria 6, Igreja Internacional da Graça de Deus).

Essas falas demonstram que em alguns momentos de turbulência na vida dos 
fiéis, eles não hesitam em transitar por diferentes propostas religiosas em busca de 
respostas. Isto faz surgir o fiel do “trânsito de pertença”, “onde o sujeito  declara 
uma determinada pertença, entretanto admite experimentar outras expressões reli-
giosas” (SOUZA, 2001: 32).

Assim diante dos contornos que o debate vai assumindo, torna-se  necessário 
ressaltar que, apesar da inserção de uma lógica de mercado, não são todas as 
denominações religiosas, talvez não no mesmo grau que adotam esse caráter 
mercadológico, comercializando bens simbólicos. Entretanto por meio dessas 
 falas não há duvidas de que a efervescência religiosa que ora ocorre no bairro de 
Educan dos é o resultado explicito da mobilização dos agentes religiosos, na luta 
pelo espaço que está sendo reconfigurado. Através disso, as denominações reli-
giosas se fortalecem, novas igrejas surgem, novas espacializações são efetivadas 
e discursos são legitimados.

Neste cenário de conflitos, deve-se considerar aqui a urgência da investi-
gação das vivências que emergiram no campo religioso educandense, apesar de 
não  poderem ser explanadas com maior profundidade. Desse modo, traçar as 
linhas gerais dessas vivências, que embasam as “reações” nestas relações confli-
tivas, permite observar algumas características de como o conflito desdobrou-se 
revelando haver profundas mudanças com relação ao “crescimento desenfreado” 
das denominações neopentecostal na cidade de Manaus.

VIVÊNCIAS RELIGIOSAS

O espaço religioso do bairro de Educandos, pode ser entendido como um 
espaço estruturador de posições, onde os discursos dos mais variados atores 
 sociais envolvidos neste debate, demonstram uma competição por legitimidade e 
visibilidade. A ênfase recai nos universos da Igreja Universal do Reino de Deus e 
Igreja Internacional da Graça de Deus e seus embates, suas estratégias, que estão 
imbuídas não só no campo econômico, mas também no politico, procurando ampliar 
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seu capital religioso, por meio do capital político, em busca de legitimidades, no 
campo religioso educandense/manauara.

Num contexto em que bens simbólicos e de salvação, atravessam fronteiras 
dilatadas pela diversificação das fontes do sagrado, fica claro que a intenção das 
denominações neopentecostais é reproduzir seus territórios, circunscrevendo um 
domínio sobre todo e qualquer espaço urbano que apresente potencial de adesão 
de novos fiéis. Nesse caso, estas denominações religiosas se enfrentam na busca 
por regulações e manutenção de sua “marca” como Igreja perante os fiéis e a 
população do bairro como um todo.

Para tanto é necessário cercar-se de força politica para atender aos seus inte-
resses e manter-se em um patamar mais elevado no cenário religioso educandense/
manauara. No entanto, cabe marcar que o espaço urbano manauara, embora seja 
hoje, onde ampliar- se em larga medida os grupos neopentecostais, também abriga 
e engloba diversas alternativas e tendências de vertentes religiosas que se multi-
plicam, se reverberam e ocupam universos semelhantes: bairros, ruas, avenidas e 
espaço virtual das diferentes formas de mídias.

Estes conflitos do espaço religioso educandense ecoam na cidade de Manaus, 
principalmente através da politica que mobilizam a IURD que abriu caminho para 
o neopentecostalismo, com essa nova forma de profetizar a fé por meio da  política, 
a IIGD também entrou nesse cenário num mimetismo com a IURD. Nesse sentido, 
podemos dizer que igrejas neopentecostais, deixam de lado a teologia e aderem a 
um novo elemento difuso, a política.(SIEPIERSKI, 1997).

Embora esteja abordando as denominações IURD e IIGD educandense, mas 
sem deixar de observar também as inferências na sua Catedral e Sede na cidade 
de Manaus, que tem mobilizado todas as suas estruturas religiosas com o objetivo 
claro de consolidar um projeto de poder com a inclusao da atividade política no 
seu bojo. A IURD tem maior capacidade do que a IIGD, para induzir seus fiéis 
a votarem em candidatos da igreja. Isso ficou comprovado com a vitória de seu 
candidato como o vereador mais votado na Eleição de 2016 e na sequencia em 
2018 eleito Deputado Estadual.

Em contrapartida o candidato da IIGD também saiu vitorioso da respectiva 
eleição de 2016 tornando-se Vereador, mas não conseguiu na eleição de 2018 
elege-se Deputado Estadual. Diante desse cenário politico somente com o decorrer 
do tempo será possível avaliar se as estratégias de ambas as denominações foram 
bem projetadas para atingir os seus objetivos. Esta realidade é fator preponderante 
para um momento de explosão no campo religioso do bairro de Educandos, com 
seus códigos, leis e signos próprios, fato que acaba ecoando no espaço religioso 
manauara.
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Essa cidade polifônica14 educandense que abriga um movimento de interio-
rização das religiosidades neopentecostais iurdianos/igreja da Graça influência no 
novo espaço público religioso e/ou social. Cabe ressaltar que a prática religiosa 
dessas denominações está diretamente articulada ao fluxo migratório15 constante 
e a pluralidade religiosa da cidade, na qual o proselitismo16 religioso se mantém 
em constante movimentação. Isto é, essa evangelização viabiliza a estrutura da 
territorialidade no espaço, apresentando uma grande mobilidade, como também 
uma ampla participação dos evangélicos no espaço geográfico da cidade.

Assim sendo pode-se dizer em face ao panorama enfatizado, que ocorreu uma 
reconfiguração do espaço público educandense, emergjndo múltiplas identidades 
religiosas formadas por um conjunto de denominações, onde as igrejas neopente-
costais conseguiram delimitar áreas de controle e atuação conseguindo manifestar 
sua expansão através de uma organização territorial bastante singular.

A PESQUISADORA E O CAMPO: ALGUMAS REFLEXÕES

Neste emaranhado de vivências, não constatamos somente que as denomi nações 
religiosas estão tomando uma forma empresarial. identificamos nelas também este 
diagnóstico aliado à confirmação de que à sua adequação ao “mercado de bens 
de salvação”, varia de acordo com circunstâncias diversas, como a demanda do 
público, ou a mudança de perfil do fiel/consumidor.

Com respeito à distribuição espacial neste tecido urbano das Avenidas que 
norteiam esse artigo, observamos que as denominações religiosas se fixam  nessas 
áreas, e difundem variados produtos de bens simbólicos e materiais para dar susten-
tação à fé. Nas regras do mercado, segundo Prandi, “a individualização da religião 
tornou — se consequência da secularização. Pensa — se agora a religio sidade 

 14 A cidade com redes de significados que se formam através das “vozes” que constroem seu caráter 
polifônico. CALVINO, I. (1991), As Cidades Invisíveis. Editora: Companhia das Letras. Tradução Diogo 
Mainardi.
 15 Além da migração interna, destaca-se a presença de imigrantes oriundos de países fronteiriços, como 
Peru, Colômbia, Venezuela entre outros. A partir de 2010 observamos a presença significativas de haitianos 
que apenas passaram por Manaus em direção a outros estados do brasil, enquanto outros escolheram a 
cidade para viver. SILVA, S. A & ASSIS, G. O. (2016), Em busca do Eldorado. O Brasil no contexto 
das Migrações Nacionais e Internacionais. Manaus, Edua.
 16 Utilizo a categoria no sentido de “fazer discípulos, adeptos” e não em seu aspecto pejorativo, assim 
como assinala Rolim (1985).
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sob a ótica mercadológica, transformando sua base em um item para consumo” 
(PRANDI, 1997: 57).

O campo religioso manauara é variado e o crescimento de algumas denomi-
nações suscita diferentes questionamentos e interpretações. Afinal, o surgimento de 
novas denominações religiosas é uma realidade universal, mas marcadamente distinta 
em cada contexto. Assim, a análise do bairro de Educandos, mas precisamente 
nas suas duas principais Avenidas, onde diferentes espaços religiosos criam-se e 
recriam-se demonstrando a hegemonia das neopentecostais educandense, fato que 
acaba reverberando na cidade de Manaus.

Dessa forma, o dinamismo urbano de Manaus reflete uma diversidade reli-
giosa. Onde as disputas, apelos, proselitismos, antagonismos e, sobretudo, conflitos 
erigidos, declarados em face do que Bourdieu (2008), chama de “campo de força,” 
onde lutas pela legitimidade e poder são agravadas, e os conflitos espalham-se 
por todo o escopo de denominações religiosas que compõem o espaço público 
educandense/manauara, porém, são os neopentecostais que assumem a centralidade.

Nesse cenário marcado por heterogeneidades, os fios que compõem a tessitura 
do espaço público religioso são múltiplos e entrelaçados de várias maneiras. Ao 
notar esse fenômeno religioso, que cresce no Bairro de Educandos, experimentamos 
uma sensação de desafio, pois o mesmo se revelou uma “grande trama” religiosa, 
com muitos fios que merecem ser unidos ou não, pois este é um tema com  muitas 
entradas fomentadoras de debates acalorados entre os fiéis das denominações reli-
giosas aqui abordadas.

Deste modo, a imersão nesse campo concorrencial abre um canal permitindo 
ultrapassar as “fronteiras” que aqui ganham outro viés. Não se trata apenas de 
ultrapassar as barreiras geográficas, mas também as barreiras religiosas rigidamente 
delineadas na reconfiguração do campo religioso educandense, a fim de explicar sua 
relevância na dinâmica social. Todavia esta diversidade religiosa reafirma algumas 
questões que foram levantadas ao longo deste artigo, onde relatamos as tensões 
e conflitos sob o prisma das denominações religiosas, priorizando a demarcação 
das diferenças através das falas dos interlocutores, onde as mesmas servem para 
enfocar ou até demonizar a religião do outro.

Não obstante os esforços emprendidos no decorrer desta análise para compre-
ender o que se vê por trás de toda essa “catarse religiosa” coletiva, e práticas 
que exploram o lado afetivo e emocional dos fiéis, onde percebemos que essas 
denominações querem e pretendem agradar aqueles que já são fiéis praticantes, 
mas pretendem também, comunicar-se com outros grupos, penetrando em outros 
nichos sociais.
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À luz dessas reflexões, não sabemos se a força da IURD manauara poderá 
mantê-la imponente, tanto no bairro de Educandos, como no “enclave”  fortificado 
da sua Catedral, que é sinal e imagem de prosperidade, empreendedorismo e 
prestígio. Por outro lado, não é impossível prever que em breve a IIGD supere 
numericamente a IURD, visto que seu capital religioso possibilita lutar por mais 
espaço, enquanto seu capital carismático a torna mais poderosa religiosamente 
 falando, pois a presença dos fiéis acaba delineando e influenciando um novo 
 espaço público religioso.

     Fig. 1. Catedral Igreja Universal                  Fig. 2. Sede Igreja Internacional da
      Manaus – AM. Fonte: N. Silva.            Graça Manaus – AM. Fonte: N. Silva.

Tais reflexões são, ao mesmo tempo, delicadas e necessárias na academia uma 
vez que foram retiradas muitas “máscaras” que sustentam, e até mesmo justificam, 
a ideologia neopentecostal. O campo demonstrou que, em menor ou maior escala, 
esses fatores inferem de forma significativa na cidade de Manaus.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso aqui apresentado demonstra como são tortuosos os passos 
na busca de se tentar captar um pouco do que está acontecendo no campo religioso 
educandense/manauara, campo este difícil de ser delineado, mapeado, e que está 
em constante mutação. Desde as primeiras páginas deste artigo tentou-se explicitar 
e discutir as tensões e conflitos gerados pelas neopentecostais IURD e IIGD na 
questão do poder de impor uma proposta religiosa, dando espaço para análises 
que tratam do conflito e da disputa por fiéis. Ao fazer esta análise, a pesquisadora 
trouxe a visão de quem conviveu no meio das diversas denominações religiosas, 
assistiu, como observadora cultos em diversos templos de várias igrejas e frequentou 
por vários meses os cultos da IURD e IIGD, que juntas arrebanham um numero 
respeitável de fiéis e simpatizantes.

O debate ensejado neste estudo de caso começou em torno das “estranhezas 
e impasses nas vivências religiosas”, e agora deixamos em suspenso questões que 
emergem, bem como outras possíveis categorias para se pensar o espaço religioso 
manauara, já que não é possível aprofundá-las neste artigo. Resta, pois perguntar 
as práticas de guerra espiritual neopentecostal na cidade de Manaus seguirá os 
mesmos parâmetros aqui apresentados ou adquirirá novos contornos, na medida 
em que o contexto também se transformar?

Dessa forma, pretendemos que as análises aqui apresentadas sigam para além 
da religiosidade do espaço manauara, trazendo para o debate a religiosidade urbana 
e seus significados. Assim este artigo que ser mais provocador do que conclusivo. 
É um convite a que outros pesquisadores se debrucem sobre as diversas variantes 
que o tema oferece.

Apesar da consciência que temos sobre a imensidão e inesgotabilidade do 
tema, não cabe aqui por conta do tempo, dar todas as respostas, mas deixar pista 
para novos trabalhos.

Contudo, é necessário lançarmos continuamente um novo olhar, novas pergun-
tas e problematizações, pois o antropólogo não apenas observa: ele busca absorver 
e assimilar o mundo urbano, em seus espaços, sentidos, suas continuidades e 
descon tinuidades. Dito isto, almejamos que este artigo encontre “eco” no universo 
acadêmico e que colabore de alguma maneira, para futuras incursões nesse vasto 
campo de análise.
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