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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta pesquisa volta-se à análise da Igreja Católica Apostólica Romana, aqui 

representada pela Diocese de Maringá, Paraná, uma Diocese, cuja história se 

confunde com a história da cidade, visto que ambas foram fundadas 

concomitantemente. Isto quer dizer que os católicos fizeram parte das primeiras levas 

de colonizadores, que chegaram à região quando quase tudo era uma densa mata, 

para transformá-la, em pouco tempo, em uma das regiões mais desenvolvidas 

economicamente do país. No entanto, a prática dessa presença católica não é de todo 

relevada nos documentos oficiais. Em razão disto, o presente trabalho busca recuperar 

a sua história e analisá-la em seus diferentes momentos, buscando entender como se 

deu a interação deste grupo religioso com a sociedade da qual é parte integrante. 

 

A presente proposta de pesquisa consiste em compreender o discurso e as 

práticas do catolicismo instituído na cidade de Maringá entre as décadas de 1947 a 

1987, a partir de uma perspectiva de um “catolicismo moderno”, dado através do 

processo histórico que teve por cume o Concílio Vaticano II. Tal proposta temática 

consiste na relação existente entre Igreja e Sociedade em suas inter-relações de poder 

ai imbricado. No entendimento desta proposta temática está a idéia de que as relações 

sociais de poder sustentam-se e se perpetuam através dos variados recursos 

simbólicos, lingüísticos e de comportamentos. Trata-se de investigar os significados 

dessas relações sociais e como essas contribuíram para a formação da idéia de uma 

noção moderna de urbanidade, tendo como contribuição a Igreja Católica 

institucionalizada presente na cidade de Maringá. 

 

Nesse sentido, as relações existentes entre Igreja, Religião e Sociedade não 

serão tratadas a partir de uma lógica mecanicista que a faz instrumento de 

conservação da ordem social estabelecida, da legitimação de poder de uma classe 

sobre a outra. O conceito de Igreja, aqui empregado, implica pensar que esta 

instituição tem uma relação consigo mesma e com a sociedade. Há um confronto 
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histórico permanente entre Igreja, Estado e a diversidade sociocultural em que estão 

inseridos. Assim, mesmo que haja um discurso elaborado pelos “especialistas 

religiosos”, influenciados por doutrinas romanizadas, a Igreja ainda assim se constituirá 

conforme as múltiplas relações sociais e de poder que envolve seus seguidores, 

historicamente constituídos. Portanto, é sobre esse fazer histórico sociocultural do 

catolicismo em Maringá, entre as décadas de 1950 à 1980, que se constitui tal 

pesquisa. 

  

A AÇÃO DA IGREJA CATÓLICA EM MARINGÁ 

 

Na história de Maringá a igreja Católica sempre esteve presente desenvolvendo 

ações educativas e sistemáticas para formar a consciência dos indivíduos, realizar sua 

missão evangelizadora, reproduzir seus quadros e garantir tanto sua sobrevivência 

econômica quanto sua influência política sobre a sociedade e o Estado. Porém, a 

atuação dos católicos e de sua instituição em mobilizações de pessoas e recursos 

materiais, em programas de educação elementares destinados às classes populares é 

algo muito recente.1 

 

A produção acadêmica destinada a analisar e interpretar a participação dos 

católicos na história da ocupação e povoamento da cidade de Maringá tem conservado 

pouca atenção às contribuições dos agentes individuais na formulação e na 

implementação dos projetos de colonização. Privilegia-se como objeto de pesquisa a 

atuação da instituição Igreja, por vezes das ordens e congregações religiosas, e 

também dos grupos católicos de base e das chamadas organizações não 

governamentais. É como se as iniciativas fossem impessoais. Como afirmou Sartre, é 

como se o campo social fosse constituído a partir de atos sem autores, de construções 

sem construtores, como se os homens não estivessem presentes. 2 

 

Neste sentido, essa ação acabou sendo um fator essencial para as 

transformações ocorridas tanto na Igreja particular de Maringá quanto na cidade como 

um todo, a partir das quais muitos católicos viram na participação dos cultos e da vida 

                                                
1 Podendo-se citar aqui o Núcleo João XXIII, um projeto de habitação construído em um grande terreno da Diocese de Maringá, 

sendo uma iniciativa pastoral diretamente vinculada à hierarquia e ao laicato católico. 

2 “O poder de fazer a história perseguindo seus próprios fins”. In: SARTRE, Jean – Paul. Questão de Método. Coleção Os 

Pensadores, SÃO Paulo, Abril Cultural, 1984. p. 183. 
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eclesiástica, uma forma de se tornarem parte integrante de um corpo bidimensional – 

místico e social - passando a introjetar e a vivenciar valores individuais e coletivos 

(sociais, culturais e morais) superando a tradicional participação católica na vida sócio-

cultural religiosa da cidade e passaram a desenvolver uma nova forma de ação 

pastoral educativa ligando-se diretamente as necessidades de instruções elementares 

das classes populares a respeito da qual deveriam assumir como sendo as noções de 

compreensão do mundo que os cercavam, as quais deveriam ser os valores a serem 

introjetados, enfim, quais deveria ser as noções do Ethos religioso e social 3 que 

deveriam vivenciar, incorporando a noção de habitus desta comunidade maringaense.4 

 

O Concílio Vaticano II enfatizou para os membros da Igreja Católica a orientação 

para que implementassem uma “missão social” junto ao chamado “Povo de Deus”. Mas 

em consonância com as análises já realizadas sobre as transformações da Igreja 

Católica na Década de 60, pode-se perceber que tanto o Vaticano II quanto às 

encíclicas papais Mater et Magistra e Pacem in Terris, são fruto e conseqüência de um 

processo já existente, sendo um movimento tanto de alguns membros da hierarquia 

quanto de alguns leigos católicos implementando um processo de transformações 

calcado na base social da organização eclesiástica a partir de uma nova concepção de 

fé e de entendimento do que viria a ser concebido com a Igreja em sua missão 

temporal. Mudança essa acelerada pelo processo de romanização dado já a partir do 

documento Vaticano I. Assim, rompendo com uma noção de Igreja vivida na 

cristandade, tem-se agora uma Igreja que busca uma nova e firme identidade centrada 

na idéia de centralização do poder eclesiástico constituindo uma mudança na 

concepção ideológica - teológica, partindo do seu interior a partir de sua base 

eclesiástica, posteriormente, legitimadas e incorporadas pelas encíclicas apostólicas 

consideradas progressistas e finalmente pelo próprio Concílio Vaticano II. 

                                                
3 “Na discussão antropológica recente, os aspectos morais (estéticos) de uma dada cultura, seus elementos valorativos, foram 

resumidos sob o termo ‘ETHOS’, enquanto os aspectos cognitivos, existenciais foram designados pelo termo ‘visão de mundo’. O 

ETHOS de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético e sua disposição, é a atitude 

subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete”. In: GEETZ, C. A interpretação das culturas, Rio de 

Janeiro, Zahar, 1978, p. 141. 

4 Identificando, em linhas gerais, um “modelo de” – a partir de marcas e pistas deixadas nos planos da distribuição espacial, do 

calendário e do discurso – cabe agora analisar seu processo de transformação em “modelo para”, ou seja, sua capacidade de 

produzir efeitos no âmbito do comportamento. Esse é o momento para retomar a hipótese inicial do trabalho, pois se trata de 

observar de que visões de mundo terminam induzindo modificações não apenas no comportamento individual, mas na geração de 

padrões coletivos, configurando assim um “estilo de vida” peculiar. In: MAGNANI, José Guilherme. Mística Urbe – um estudo 

antropológico sobre o circuito neo-esotérico na metrópole, coleção Cidade Aberta, Studio Nobel, 1999, p. 99. 
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Em todo o Brasil, a partir da instauração da república, passa a viver essas novas 

concepções de fé e de missão de catolicismo. No Brasil, várias iniciativas relacionadas 

à vida eclesiástica começaram a ser implementada por uma nova leva de Bispos e 

Sacerdotes a partir do final dos anos cinqüenta. 

 

Em especial, a Igreja Católica Apostólica Romana sempre esteve presente na 

história da formação de uma noção sociocultural identitária no Brasil, tendo sempre 

uma presença bem definida, desenvolvendo ações sistemáticas para formar uma 

consciência tanto individual quanto coletiva, realizando uma missão evangelizadora 

reproduzindo seus quadros e garantindo tanto sua sobrevivência econômica quanto 

sua influência política sobre o estado e principalmente sobre a população. 

 

Neste sentido, muito tempo antes de se cogitar a instalação canônica da diocese 

de Maringá, o primeiro padre (alemão) Michael Emil Clemente Schrer, acabara se 

tornando um sério problema, pois ele não representava em nada as últimas orientações 

da Igreja católica para a implantação de uma “missão social” junto ao chamado “povo 

de Deus”, pois em concordância com as análises realizadas sobre as transformações 

últimas acontecidas na Igreja, antes do Concilio Vaticano II e das Encíclicas papais 

Mater et Magistra e Pacem in Terris, já existiam tendências e movimentos da hierarquia 

e do laicato católico implementando na base social da organização eclesiástica uma 

nova e moderna concepção de fé, de Igreja e de sua missão temporal. Assim, as 

mudanças no interior da Igreja iniciaram-se já a partir da base e, posteriormente, foram 

legitimadas e incorporadas pelas Encíclicas Apostólicas e o Concílio Ecumênico, os 

quais foram considerados progressistas e com uma proposta de modernidade 

eclesiástica. 5 

 

Essas novas perspectivas de concepção eclesiológica apresentavam uma 

moderna concepção de fé e de missão católica na terra, antecipando as proposições 

conciliares. Dessa forma, no Brasil, várias concepções eclesiológicas de características 

                                                
5 MAINWARING, Scott. Igreja católica e política no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1989. 



 5 

modernas começaram a ser implantada por sacerdotes e leigos católicos a partir dos 

anos cinqüenta.6 

 

Se o padre Michael Emil Clemente Schrer já não representava a nova 

concepção eclesiástica da Igreja, que dirá representar os anseios da Companhia 

Melhoramentos... Neste sentido houve, tanto por parte da Companhia – quanto por 

parte da população católica, um movimento de reivindicação de busca por uma nova 

ordem sócio-cultural religiosa que de fato pudesse representar todos esses anseios e 

interesses tão dispares, confluentes e conflitantes ao mesmo tempo. 

 

Por tanto, houve uma participação de forma geral, dos atores sociais na 

formação e na implantação de uma nova ordem sócio-cultural religiosa que privilegiou a 

atuação e a institucionalização da Igreja católica, bem como de suas ordens e 

congregações religiosas e também dos seus grupos católicos leigos e das chamadas 

organizações não-governamentais, numa tentativa de estabelecerem uma religião em 

coadunância com esta nova ordem social, através da concepção de avanço e de 

modernidade, que tanto os católicos ansiavam, quanto mais a Companhia 

Melhoramentos almejava, pois isso iria diretamente ao encontro com os vários 

interesses econômicos de continuidade do projeto de colonização, não só no “norte 

novo”, mas também no “norte novíssimo”. 

 

Nessa direção, a institucionalização de uma diocese na região, tornou-se uma 

necessidade veemente, pois só assim haveria possibilidade de construir uma 

identificação sócio-cultural com uma ação eclesiástica, formulando assim uma 

identidade calcada nos princípios de modernidade, sendo esses elementos fatores 

essenciais para as transformações ocorridas na sociedade brasileira de forma geral, a 

                                                
6 Como discute Paiva: “(...) os cristãos – especialmente os católicos – eram tradicionalmente responsáveis por grande parte das 

atividades educativas no país. Tais atividades, entretanto, referiam-se predominantemente às elites e, quando algo era feito em 

beneficio de camadas populares, adquiria um caráter assistencialista. Até a década de 50, os católicos mantiveram-se em posições 

marcadamente conservadoras, em defesa da escola privada e do ensino religioso. Somente no final dos anos 50 é que as 

transformações sofridas pelo pensamento cristão (moderno) começam a se manifestar em termos práticos, concretos sobre o 

movimento educativo brasileiro. Dividem-se os cristãos de forma absolutamente irreversíveis; os cristãos jovens, especialmente, 

começam a buscar um novo cristianismo para o qual o compromisso com as estruturas vigentes parece imoral... Tratava-se de 

recompor o poder político fora da ordem vigente; de utilizar a educação como instrumento de mudança social. Para tanto, era 

preciso atuar sobre o homem, torná-lo consciente de sua situação de exploração dentro das estruturas vigentes, levá-lo a exigir 

seu direito de participação na vida política e de um nível compatível com sua condição de ser humano”. In: PAIVA, Vanilda. 

Educação Popular de adultos. São Paulo, Loyola, 1987. p. 42. 
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partir das quais muitos católicos acabariam por superar uma concepção tradicionalista 

e conservadora de eclesiologia e passarem a desenvolverem uma nova forma de 

trabalho pastoral educativo eclesiástico ligando diretamente as necessidades 

elementares tanto das classes burguesas quanto das classes populares. Necessidade 

essa fundamental para a consecução do projeto de implantação, fixação e colonização 

da Companhia Melhoramentos, realizando assim a venda de todas as glebas desta 

região por parte da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. 

 

Assim, aos oito anos de institucionalização do município de Maringá, houve por 

parte do Vaticano a ereção da região diocesana de Maringá, fato importante e raro na 

história da Igreja Católica. Depois da ereção, fundamental neste processo deveria ser a 

identificação de um membro eclesiástico que pudesse representar esse anseio de 

interesses, podendo identificar em sua ação pastoral à frente do governo da diocese, 

estes elementos essenciais para se compreender e ainda dar continuidade às 

transformações ocorridas tanto na nascente diocese, quanto no município de Maringá e 

até na região, a partir do qual, muitos católicos acabariam por superarem suas visões 

tradicionais e fixas, e assim, passaram a desenvolver uma nova forma de “visão de 

mundo” ligada diretamente às suas necessidades elementares imbuídos desta 

concepção de modernidade tanto desejada pelas partes envolvidas. 

 

Fundamental neste processo deveria ser a contribuição que o primeiro bispo 

diocesano daria à cidade, pois seria esta figura a representação de uma nova ordem 

sociocultural identitária que acabaria por delinear e efetivar o habitus, responsável 

pelas mudanças de mentalidade no interior, tanto da Igreja, quanto do Município. Neste 

sentido, faz-se necessário explorar a possibilidade de identificação e compreensão da 

ação do primeiro bispo diocesano de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho à frente da 

diocese, desde a sua nomeação em 03 de dezembro de 1956, pelo Papa Pio XII, até 

06 de abril de 1997, data comemorativa dos 40 anos da diocese de Maringá, período 

em que também se aposentou, tornando-se Bispo Emérito. A contribuição de Dom 

Jaime Luiz Coelho, para que fossem concebidas e efetivadas tais mudanças, tornou-se 

elemento fundamental para a boa consecução desta nova formação sociocultural 

religiosa, não que Dom Jaime soubesse de tais anseios, mas ele – no decorrer de seu 

governo – soube como ninguém captar tais anseios e transformá-los em realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Igreja Católica tem em seu corpo doutrinário um conjunto de diretrizes e 

normas a serem aplicadas na evangelização, introduzidas a partir dos Planos de Ação 

Pastoral, descrevendo esse processo a partir de seis aspectos fundamentais: 1) 

Dimensão Comunhão e Participação; 2) Dimensão Missionária; 3) Dimensão Bíblica 

Catequética; 4) Dimensão Litúrgica; 5) Dimensão Ecumênica: 6) Dimensão Sócio-

transformadora. 

 

Essas diretrizes se tornam os pilares do processo catequético, possibilitando a 

partir de determinadas circunstâncias que se acentue um ou outro aspecto. Não 

podemos nos esquecer que o processo pastoral, ou a evangelização são realidades 

ricas, complexas e dinâmicas. Isso significa que a Igreja – evangelizadora como é – se 

prender a um ou outro aspecto desta rica realidade, deve, no entanto levar em 

consideração as exigências para que o evangelho possa ser transmitido de maneira fiel 

e completa. O projeto da Ação Pastoral está fundamentado a partir dessas seis 

exigências, as quais devem tornar-se realidade concreta em todas as dioceses. Assim, 

cada diocese apresenta uma fundamentação conceitual fixada em diretrizes através 

dos planos de ação pastoral diocesano, em suas atividades permanentes e concretas, 

as quais fazem parte do planejamento e realização imediata do estabelecimento total 

do plano de Ação Pastoral. Assim, cada diocese adota para si, de tempos em tempos, 

um Plano de Ação Pastoral, o qual delimita, administra e coordena a ação eclesiástica. 

Sua exeqüibilidade só é possível porque a Igreja Católica entende a pastoral como 

Igreja em Marcha, como sendo o “Agir da Igreja” que, espelhado em Jesus Cristo, na 

constituição da Igreja (católica) e na figura do Bispo, torna-se concreto. A ação pastoral 

compreende que a vida humana perpassa por vários aspectos. O agir pastoral deve ser 

um agir que passa pelas dimensões humanas, quer espiritual, quer material. A Igreja, 

em sua ação pastoral, deva considerar as situações concretas das pessoas e dos 

agrupamentos humanos como sendo uma busca de concretizar o seu ideal 

evangelizador e cultural. 

 

A Arquidiocese de Maringá procurou desenvolver um projeto evangelizador 

sintonizando a sua ação pastoral com uma noção cultural delineada pelo então Bispo 

Dom Jaime Luiz Coelho, estando em conformidade tanto com a Conferência nacional 
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dos Bispos do Brasil (CNBB), quanto com a Igreja do Paraná (regional Sul II). Assim, 

para se compreender a formação dessa cultural religioso que o catolicismo constituiu 

na região de Maringá ao longo dos anos, faz-se necessário mapear o entendimento 

implícito nos artigos e planos de ação pastoral implantados na Diocese de Maringá, o 

qual se afirma como veículo essencial na compreensão cultural e religiosa da 

população, sendo então essa uma das grandes contribuições do Bispo Dom Jaime Luiz 

Coelho para a estruturação e consolidação da cidade de Maringá..7 
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