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A cidade de Ponta Grossa, situada no centro sul do Estado do Paraná, teve 

suas origens vinculadas à movimentação de tropas de mulas vindas do Rio Grande do 

Sul com destino à Feira de Sorocaba, no Estado de São Paulo1. E ao longo das 

décadas, de maneira lenta e progressiva, foram sendo incluídas outras atividades, tais 

como: criação de gado, produção de erva-mate, comércio de madeira e principalmente 

a ferrovia. 

A instalação da ferrovia2 abriu para a cidade os mercados do interior, ao 

mesmo tempo em que pôde, com facilidade, importar as matérias primas de seus 

produtos.3 Permitiu maior integração à economia nacional, estimulou o estabelecimento 

de pequenas e médias fábricas que industrializavam, armazenavam e comercializavam 

os produtos transportados pela ferrovia. A estrada de ferro sem dúvida, atraía 

trabalhadores das cidades paranaenses, de outros estados e também estrangeiros. 

A grande quantidade de pessoas oriundas de diversas localidades fez 

crescer o quadro populacional de 5 mil habitantes na última década do século XIX para 

30 mil habitantes na década de 1930.  

A década de 1930, além do forte crescimento populacional, pode ser 

caracterizada como um momento de grandes transformações, pois as ruas centrais 

foram alinhadas, iluminadas, alargadas, pavimentadas e também receberam bueiros, 

bocas-de-lobo e canteiros centrais, que serviam de divisórias para orientação dos 

                                                        
* Bacharel em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
1 A cidade constitui-se num ponto de passagem a todas as pessoas que cruzavam o Paraná. Os 
tropeiros tiveram sempre Ponta Grossa como um dos seus principais pontos de passagem e estadia ao 
longo da viagem entre o extremo sul do país e o interior de São Paulo. CHAVES, Niltonci Batista. A 
cidade civilizada – discursos e representações sociais no jornal Diário dos Campos. Curitiba: Aos 
Quatro Ventos, 2001, p. 29 
2 A implantação da ferrovia no Paraná foi iniciada em 1880, com a construção do trecho entre Curitiba e 
a cidade portuária de Paranaguá, e ela foi concluída em fevereiro de 1885, pela Compagnie Génerale 
des Chemins de Fer Bréssilien. Após a inauguração da linha, a concessão foi transferida para a 
Compagnie Génerale des Chemins de Fer Paraná, de capital francês, a qual construiu o ramal Morretes-
Antonina, em 1892, e prolongou a linha tronco, primeiro até Porto Amazonas, depois até Ponta Grossa 
(1894). Esta linha tinha como objetivo inicial a ligação dos portos com o interior, em razão da expansão 
do povoamento do estado e para atender a demanda crescente de produtos exportáveis. Em 1902, as 
ferrovias paranaenses foram encampadas pelo governo da União, que constituiu a Estrada de Ferro 
Paraná, posteriormente arrendada à Companhia Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande. 
MONASTIRSKY, Leonel Brizolla. A mitificação da ferrovia em Ponta Grossa. In: DITZEL, Carmencita de 
Holleben M & SHR, Cicilian Luiza Löwen. Espaço e Cultura: Ponta Grossa e os Campos Gerais. Ponta 
Grossa: Ed. UEPG, 2001, p.39 
3 SILVA, Edson Armando. Energia elétrica em Ponta Grossa. In: DITZEL, Carmencita de Holleben M & 
SAHR, Cicilian Luiza Löwen. Espaço e Cultura ..., p. 91  
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sentidos do tráfego de veículos; as calçadas receberam meios-fios; as praças foram 

arborizadas e ganharam um inicial paisagismo. 4 

Ao referenciar esse progresso, o jornal Diário dos Campos publicou em 

fevereiro de 1937 a crônica: “Sejam Bemvindos! Ponta Grossa, cidade para nela se 

morar” 

 

Clima ameno (...) vida relativamente barata; bons centros de diversões (...) admirável ordem 
pública; povo lhano e hospitaleiro (...) centro ferroviário e comercial de grande importância 
(...) hygiene e limpeza pública impeccavel; calçamento em quasi todas as ruas; estas e 
outras qualidades de grande importância é admirada por todos quantos a conhecem. 
Innumeros são, com efeito, aquelles que tem fixado moradia em nossa cidade. (...) têm 
escolhido Ponta Grossa, sobre outras tantas cidades e até mesmo sobre a capital, para fixar 
suas novas residências. Sejam bemvindos, dizemos nós em nome de toda a população. 5  

 

Do ponto de vista da religiosidade, também houve mudanças. Em 1926, pela 

Bula Quum in dies numerus, do Papa Pio XI, a Diocese de Curitiba foi desligada da 

Igreja Arquiepiscopal de São Paulo e foram erigidas as Dioceses de Ponta Grossa e 

Jacarezinho e a Prelazia de Foz do Iguaçu, criando-se assim a Província Eclesiástica 

do Paraná. A diocese de Ponta Grossa compreendia uma área de mais de 56 mil Km², 

com uma população superior a 209 mil habitantes, 38 sacerdotes e nenhum seminário. 

Era formada por doze paróquias distribuídas entre os municípios de: Ponta Grossa, 

Castro, Cruz Machado, Guarapuava, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Palmas, Prudentópolis, 

Rio Claro, Tibagí e União da Vitória. 6 Mas teve seu provimento apenas em 1930, 

quando assumiu seu primeiro bispo Dom Antônio Mazzarotto. 

Dom Antônio atuava atuou como professor no Seminário Episcopal em 

Curitiba e foi vigário coadjutor da catedral da mesma cidade; famoso pela erudição, 

pela intensa atividade intelectual, eloqüência da pregação e empenho na direção 

espiritual da juventude. Foi membro do Grêmio Literário São Luiz, colaborador da 

revista católica “Cruzada” e diretor da Congregação Mariana da Catedral de Curitiba. 7 

Segundo Zulian8 , Dom Antônio era o bispo da Restauração, com um perfil 

adequado às grandes e novas responsabilidades, enquadrado nas normas litúrgicas 

determinadas pela Santa Sé, adotando a sofisticação de um estilo “romanizado” a partir 

das vestimentas e insígnias e do rígido protocolo dos cerimoniais. Estas 

                                                        
4 Cf. GUIMARÃES, Albary. 10 Anos de Governo. Ponta Grossa: Prefeitura Municipal, 1944. 
5 Jornal DIÁRIO DOS CAMPOS, 18 de fevereiro de 1937. 
6 DIOCESE DE PONTA GROSSA – Cinqüentenário (1926-1976). Curitiba: Gráfica Vicentina, 1976, p.p. 
68-69. 
7 FEDALTO, Pedro. A arquidiocese de Curitiba na sua história. Curitiba, 1958, p.16 
8 ZULIAN, Rosângela W. Diocese de Ponta Grossa: As chaves do Reino. In: DITZEL, Carmencita 
Hollenben M. et al (org.) Visões de Ponta Grossa. Op. cit., p. 109 
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exteriorizações, que objetivavam marcar e impressionar a população, na verdade, 

reforçavam uma concepção de autoridade que não era nova, mas denotativa de um 

estilo de trabalho episcopal tanto nos encargos cotidianos como nos momentos fortes 

do exercício de suas funções. 9  

A concepção de autoridade, encontrava-se implícita já nas palavras do 1º 

bispo do Paraná, Dom José de Camargo Barros que, em 1892 assim definia o múnus 

episcopal: “os bispos foram postos, para governar a Egreja de Deus, por isso nelles 

refulge, a triplice auctoridade, o poder de governar, o poder de ensinar e o poder de 

sanctificar.” 10 

A imagem de autoridade, severidade e defesa das verdades da fé, 

característica da maioria dos bispos da época, juntamente com o costume de publicar 

cartas pastorais11, configuravam uma atitude generalizada do episcopado nacional. No 

Brasil, com o processo de romanização, a partir de meados do século XX, a Igreja 

buscou uma reorganização institucional para adaptar-se às propostas da Santa Sé, 

passando a existir um discurso comum à sua hierarquia. 

A romanização no Brasil visava substituir o modelo Igreja de Cristandade, 

vigente desde o período colonial. Della Cava em sua obra “Miracle at Joaseiro”, explica 

os objetivos da romanização, que eram restaurar o prestígio da Igreja e a ortodoxia dos 

fiéis e formar um clero zeloso e exemplar pelo quais as crenças e práticas religiosas se 

moldassem à fé católica, apostólica e romana. 12 Mas, principalmente substituir o 

catolicismo popular pelo catolicismo romanizado, segundo o modelo romano, pois o 

conceito popular representava algo supersticioso, grosseiro, curioso, vulgar, ou seja, 

estava adjunto ao termo um caráter  pejorativo .13 

Dom Antônio, bispo romanizador, buscou adaptar os valores e princípios da 

Igreja Católica do momento à cidade de Ponta Grossa. E neste artigo iremos analisar, 

principalmente a tradicional festa em devoção a Sant’Ana, padroeira da cidade. 

                                                        
9 MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 1988,  p. 136. 
10 BARROS, José de Camargo. Saudando aos diocesanos no dia de sua sagração. Roma, 1892, 
p.p.20-21 
11 É conceituada como modalidade discursivo-religiosa, na medida em que todo discurso religioso é 
testemunho de vivências religiosas, tanto para uma dada coletividade do passado como do presente. É 
evidente que o discurso religioso tem seu estatuto próprio, mas não se pode negar que seja uma 
elaboração de homens que vivem ou viveram em uma configuração histórico-social determinada. A  
origem da expressão cartas pastorais é um legado do cristianismo nascente, e como tal é um patrimônio 
eclesiástico-católico. ARAÚJO, José Carlos Souza. Igreja Católica no Brasil: um estudo de mentalidade 
ideológica. São Paulo: Paulinas, 1986, p.p. 26-27. 
12 OLIVEIRA, Pedro Ribeiro de. Catolicismo Popular e Romanização do Catolicismo Brasileiro. Revista 
Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, v. 36, fasc. 141, março de 1976, p.131 
13 CESAR, Waldo. O que é popular no catolicismo popular. Revista Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, 
v. 36, fasc. 141, março 1976, p. 7. 
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Realizada na última quinzena do mês de julho de cada ano, durante a primeira metade 

do século XX, configurou uma das expressões máximas do catolicismo local. 

Nas últimas décadas do século XX, a história abriu-se a “outros saberes”, 

passando a observar diversas formas de manifestações culturais dada à amplitude do 

conceito de cultura, como explica Burke, 

 

Até o século XVIII, o termo cultura tendia a referir-se à arte, literatura e música (...) hoje, 
contudo seguindo o exemplo dos antropólogos, os historiadores e outros usam o termo 
"cultura" muito mais amplamente, para referir-se a quase tudo que pode ser apreendido em 
uma dada sociedade, como comer, beber, andar, falar, silenciar e assim por diante. 14 
 

 
Esses avanços contribuíram para o interesse do historiador pela festa, que 

até então era apenas objeto de estudo dos folcloristas e dos antropólogos. No entanto, 

do ponto de vista cultural, as festas são um cenário privilegiado para observações, pois 

possuem função integradora, expressam os valores da população e estabelecem uma 

identidade coletiva.  

Para Soihet15, em medida diversa e de acordo com a modalidade, na festa 

estão presentes aspectos expressivos do universo cultural dominante; por outro lado 

encontram-se imbricados elementos próprios da cultura popular, com suas tradições, 

seus símbolos, suas práticas. A festa é um local de sociabilidade dos diversos grupos 

sociais. 

Afirma Vovelle16, que a festa é um importante campo de observação, pois é 

o momento em que um grupo projeta simbolicamente sua representação do mundo. 

Segundo Davis17, a festa possivelmente se constitui no elemento 

fundamental da vida coletiva, porque exprime com marcante intensidade as dimensões 

dos papéis sociais e o confronto dos símbolos que eles significam. 

Partindo desses pressupostos refletiremos sobre a Festa de Sant’Ana na 

medida que permite uma interpretação dos valores religiosos dentro da cultura popular.  

E para trabalharmos o conceito de cultura popular é preciso primeiramente 

saber que estamos diante de um termo esquivo, dado a muitas definições e repleto de 

ambigüidades. Tanto que, Chartier18 analisa a divisão tradicional entre cultura popular e 

                                                        
14 BURKE, Peter. Cultura popular na idade moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 25 
15 SOIHET, Rachel. O drama da conquista na festa: reflexões sobre resistência indígena e circularidade 
cultural. Revista Estudos Históricos, v. 5, n. 9, 1992, p. 46 
16 VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidade. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 246 
17 DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do povo. São Paulo: Paz e Terra, 1990, p. 87 
18 CHARTIER, Roger. A História  Cultural: entre práticas  e  representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 
1991, p.p. 56-58. 
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cultura erudita e admite que, são questionáveis as delimitações entre o que seria 

popular e o letrado. Constitui-se em uma questão complexa, já que não seria possível 

identificar, nos objetos e nas práticas sociais, um nível cultural ou intelectual que deva 

ser considerado definitivamente popular. Ainda defende que a preocupação do 

historiador da cultura deve ser identificar o processo de imbricamento de formas 

culturais diversas, já que elas não são herméticas em si mesmas. Ou seja, os 

cruzamentos das diversas manifestações culturais, entre as quais estariam as formas 

eruditas e populares  

 

Não devem ser entendidos como relações de exterioridade entre dois conjuntos 
estabelecidos de antemão e sobrepostos (um letrado, o outro popular), mas como 
produtores de “ligas” culturais cujos elementos se encontram tão solidamente incorporados 
uns nos outros como nas ligas metálicas. 19 
 
  

A Festa de Sant’Ana, que fez parte da cultura popular de Ponta Grossa, era 

festejada desde a primeira metade do século XIX, quando a cidade foi elevada a 

Freguesia20 com o nome de Senhora Sant’Ana de Ponta Grossa, pelo Decreto Imperial, 

de 15 de setembro de 1823. Deste modo Sant’Ana tornou-se padroeira da cidade e 

oficializada a homenagem à santa.21Devemos dizer oficializada, pois a homenagem já 

havia começado quando construída uma capelinha abrigando um altar em honra a 

Sant’Ana e nele o vigário de Castro vinha esporadicamente realizar ofícios religiosos, a 

capela era vizinha da  Casa da Telha, que estava localizada à margem da estrada das 

tropas e servia de pouso aos tropeiros.22 

                                                        
19 Ibid., p. 56  
20 Freguesia/Paróquia – forma de organização eclesiástica normatizada no Concílio de Trente que 
assumiu perfil burocrático no Brasil colonial. Tal perfil levou a paróquia a ser o espaço para o registro de 
documentos com valor civil e a desenvolver atividades de contagem da população que contribuíam para 
as listas niminativas. Funções que caracterizavam a paróquia como local de prestação de serviços e 
reforçavam a imagem do pároco como autoridade. LONDOÑO apud. DITZEL. Carmencita de Holleben 
M. Manifestações Autoritárias. O integralismo nos Campos Gerais. Florianópolis: UFSC, 2004 
(Doutorado em História), p. 62. E a primeira  petição de se elevar o Bairro à Freguesia, foi realizada por 
homens de influências da região e encaminhada ao governo Provincial de São Paulo, através da Câmara 
de Castro, em 13 de junho de 1821. “Para serem atendidos, eram necessárias certas prerrogativas, 
como: distância  dos recursos espirituais, numero considerável de habitantes, capela pavimentada e a 
fixação da côngrua ao pároco. Deste modo os moradores utilizaram a Casa de Telha, como Capela 
Provisória e fixaram a côngrua, completando assim os requisitos necessários, já que a distancia e o 
número de moradores preenchia perfeitamente o exigido. Mas, a petição recebida na Corte não teve o 
andamento previsto. Somente após a proclamação da Independência, com o entusiasmo de liberdade 
atingindo a todos, voltaram  a pedir o comprimento com Castro, assim deixando de ser Bairro de Castro, 
para receber à categoria de Freguesia.” E conseguiram no dia 15 de setembro de 1823, pelo Decreto 
n.15. DIOCESE DE PONTA GROSSA ..., Op. cit., p.p. 38-39 
21 DIOCESE DE PONTA GROSSA ..., Op. cit., p. 50 
22 LOPES, José Carlos Veiga. Origens do Povoamento de Ponta Grossa. Curitiba: Cidade Clima, 
2000, p.p. 130-131 
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A população a venerava, pois achavam que a Mãe de Nossa Senhora 

protegeria com especial cuidado as novas povoações e o povo humilde do interior. 

Deste modo, Sant’Ana se insere no conceito de representação de Chartier23, pois a 

população percebia através da imagem da santa o significado da presença protetora de 

Ana, mãe de Maria e avó de Jesus. 

A festa em devoção a Sant’Ana movimentava toda a sociedade local. Era 

intercalada de rituais sagrados, aqueles celebrados dentro da igreja, como as missas 

solenes, as novenas, as pregações e os profanos, realizados nas ruas, como os bailes, 

torneios de futebol, procissões, cantores e músicos, leilões e barraquinhas, fogos de 

artifício, cavalhadas e congadas que ofereciam aos fiéis uma grande alegria. 24  

Souza25 afirma, as festas populares são caracterizadas pela imbricação 

entre o sagrado e o profano, cujo entendimento implica considerá-los em conjunto. 

Mas, todos esses rituais profanos, que caracterizavam um catolicismo popular, não 

eram aprovados por Dom Antônio, que deixava sua postura muito clara nos sermões e 

nas Cartas Pastorais. As pastorais eram uma das maneiras do prelado comunicar-se 

com a comunidade, pois eram lidas pelos sacerdotes nas igrejas após a missa. Em 

uma dessas disse,  

 

demais a mais é necessário que se comprehenda que a Religião não consiste em 
passeatas, que chamam de procissão, acompanhadas de ruidoso foguetorio e de luzes 
artificiaes. É preciso que se saiba que é uma acerba ironia e uma sacrilega irrisão, querer 
coroar uma festa religiosa com baile ou outros divertimentos profanos e perigosos, onde 
o homenageado é sempre e somente o demônio. 26[sem grifo no original] 
 
 
Para Dom Antônio a religião deveria estar voltada inteiramente para o 

evangelho, único modo de salvação. O prelado, ao sair em visita pastoral para 

conhecer sua comunidade, percebeu que era necessário doutriná-la, 

 
 
[...] Encontrar-se entre os bons sertanejos quem ainda ignoram os Mysterios da Ssma. 
Trindade e Encarnação do Filho de Deus, sua Paixão e Morte, mysterios estes cujo 
conhecimento é de absoluta necessidade para a salvação. A mais bella e necessária das 
orações, a quem foi ensinada pelos labios divinos de Jesus, o Padre Nosso, muitos há que 
ainda o não sabem de memoria. Quanto que nada conhecem da Ssma. Eucaristia; quantos 
que a não recebem e se a recebem, recebem-na como quem absolutamente ignora a 
sublimidade do acto divino que pratica! (...) Se em todos os tempos, tanto para conservar a 

                                                        
23 CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 20 
 
24 CHAVES, Niltonci Batista (org.). Visões de Ponta Grossa. Ponta Grossa: UEPG, v.1, 2001, p. 66 
25 SOUZA, João Carlos de. O caráter religioso e profano das festas populares: Corumbá, passagem do 
século XIX para o XX. Revista Brasileira de História, v. 24, n. 48, 2005, p. 348 
26 CARTA PASTORAL. Dom Antônio Mazzarotto. Doutrina christã. Curitiba: Officinas Graphicas da “A 
Cruzada”, 1931, p. 8 
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fé o os bons constumes, como para dilatal-os, foi mister ensinar o Evangelho, muito mais o 
é em nossas regiões em que pompeia a mais triste ignorancia religiosa, escasseiam os 
pregadores da verdade e formigam os hereges e os bruxos de toda casta, os quaes 
dissiminam a superstição e o erro.27 [sem grifo no original] 
 
 
 
Dom Antônio, bispo de seu tempo, não aceitava os rituais profanos da Festa 

de Sant’Ana,  ao mesmo tempo compreendeu que a mesma era conhecida e 

reconhecida pelo ponta-grossense, isto fez com que progressivamente fizesse algumas 

mudanças.                          

Estas foram percebidas em diversas matérias no jornal local “Diário dos 

Campos”, que se firmou ao longo da primeira metade do século XX como o principal 

órgão da imprensa da cidade28. Uma das primeiras mudanças foi a presença de uma 

autoridade eclesiástica na comissão da festa, pois isso garantiria a Dom Antônio um 

maior controle das atividades,  

 
 
A comissão organizadora das festas está composta do vigário Sebastião Carlos, 
Conrado Pereira Ramos, Terezio de Paula Xavier, Augusto Canto Júnior, Nicolau Bach, 
Vicente Frare e André Mulaski.29 [sem grifo no original] 
 
 
Dessa forma o bispo controlou a ritualização da festa, deixando-a mais 

“sagrada”. E outra mudança foi conciliar os momentos profanos com os religiosos e 

enfatizar os sacramentos; as missas tornaram-se numerosas, 

 

[...] Às 7 horas – Na Catedral: Santa Missa, com comunhão geral das Associação 
Religiosas e fiéis. 
Às 8 horas – Na Catedral: Segunda Santa Missa. 
Às 10 horas – Na Catedral: Soleníssima Missa Pontificial celebrada por sua exa. revma. 
Dom Antonio Mazarotto, digníssimo bispo diocesano. (...) 
Após a procissão, na igreja, haverá benção do S.S. Sacramento (...). 30 [sem grifo no 
original] 
 
 
Além de sempre celebrar missa solene às dez horas, no dia do 

encerramento das atividades festivas31, procurou participar também das novenas. Em 

algumas ocasiões, pregadores de outras localidades eram chamados  

                                                        
27 Idem 
28 O Jornal Diário dos Campos foi fundado em 1907 como o nome de “o Progresso” e desde então se 
constitui no meio de comunicação mais conhecido da cidade. Em 1913 foi comprado por José Hoffmann. 
Filho de importante comerciante russso-alemão, “Juca” como era mais conhecido, colocou-se 
pessoalmente à frente da redação do periódico e transformou-o numa espécie de porta-voz das idéias e 
dos valores difundidos na cidade, principalmente durante a primeira metade do século XX. CHAVES, 
Niltonci Batista. A cidade civilizada ..., op. cit.,  p. 34. 
29 Jornal  DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 20 de julho de 1939 
30 Jornal  DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 26 de julho de 1950. 
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Especialmente convidados, pregarão nas novenas e na Missa Pontifical, dois missionários 
claretianos vindos de Curitiba.32 [sem grifo no original] 
 
Especialmente convidado, pregará na novena e na missa pontifical, o ilustre e renomado 
orador sacro Dom Plácido de Oliveira, OSB, do Mosteiro de São Bento do Rio de 
Janeiro.33 [sem grifo no original] 
 
[...] Ocupará a tribuna sagrada o Revmo. Pe Mauro, Passionista, especialmente convidado. 
34 [sem grifo no original] 

 

 E, ao levar a evangelização para a população festeira, Dom Antônio 

reafirmou os valores e os conhecimentos da “verdadeira fé”, deixou explícito que isto 

fazia parte de seus deveres como bispo. E assim exortou 

 

[...] obrigação principal nossa de ministros de Deus, é procurar com todo empenho que as 
almas pelas quaes deu Jesus a vida, se deixem governar pelos seus preceitos e santificar 
pela sua graça e por este meio, que é o único, reine nellas tão clemente Senhor. 35 
[...] Entre o homem e Jesus está, portanto, o organismo da Igreja e ordinariamente só por 
meio desse organismo é que se une o homem com Deus pela fé e pela graça. Não se vae a 
Deus senão por Jesus Christo; não se vae a Jesus Christo senão pela Igreja.36 

 

Ao adaptar os rituais sagrados à festa, D. Antônio tolerou os profanos, mas 

desde que fossem realizados após o momento sagrado/religioso, como o jornal 

registrou: “todas as noites, após as novenas haverá leilões, quermesses e 

barraquinhas, abrilhantadas pela excelente Banda Lira Pontagrossense”.37 [sem grifo 

no original] 

A festa, mesmo com as progressivas mudanças de Dom Antônio, teve seu 

apogeu nas décadas de 1930-40  e era denominada de “festa da cidade” 

 

A delicadeza e a fé das comemorações religiosas manifesta-se de forma particular em 
nossa cidade neste julho de evocações, quando as festividades da padroeira constituem o 
principal motivo da vida citadina. 
Nossa Senhora de Sant’Ana é uma data tradicional na vida pontagrossense. Suas 
festas constituem, mesmo, as mais solenes e mais entusiásticas de todas as que aqui têm 
lugar durante o período anual (...) a que toda a cidade assiste contrita e devotamente. 
Hoje, finalmente, chegado o 26 de julho, a cidade comemora a festa de Sant’Ana. 

                                                                                                                                                                                   
31 Segundo o Livro Tombo n.º 05 da Paróquia Sant’Ana, no ano de 1955, por motivo de ausência de 
Dom Antônio, que estava no Rio de Janeiro participando  do Congresso Eucarístico,  o encerramento da 
festa teve que ser prorrogado por cinco dias.  
32 Jornal  DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 24 de julho de 1946. 
33 Jornal  DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 25 de julho de 1950. 
34 Jornal DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 14 de julho de 1962. 
35 CARTA PASTORAL, Dom Antônio Mazzarotto. O Reino de Christo. Roma: Tip. Consorzio Nazionale 
de Emigrazione e Lavoro, 1930, p. 10 
36 CARTA PASTORAL, Dom Antônio Mazzarotto. Arca de Salvação. Curitiba:  Officinas Graphicas da “A 
Cruzada”, 1933, p. 5 
37 Jornal  DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 20 de julho de 1939 
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Essa festa – que perdeu parte do seu caráter de festa religiosa para se tornar festa da 
cidade – atinge, assim, (a)o seu apogeu..38 [sem grifo no original] 

 

A representatividade da Festa de Sant’Ana para o ponta-grossense era tão 

forte, que o decreto n.º 35 de 22 de julho de 1946, do prefeito municipal Theodoro 

Pinheiro Machado, fez o 26 de junho, dia de Sant’Ana, padroeira da cidade, passar a 

ser feriado municipal  

[...] conferindo que tradicionais festejos assinalam a passagem de efeméride tão grata à 
exaltação do sentimento religioso do povo pontagrossense, considerando que o poder 
público municipal, deve se associar e confraternizar com a alma popular externado à sua 
solidariedade (...)39 [sem grifo no original] 

 

Mas, mesmo antes de ser decretado feriado, a população tinha um grande 

sentimento pela padroeira, como pode ser encontrado, ainda em matéria de 1934,  

 

[...] Hoje se rezarão diversas missas na Cathedral do Bispado, e a hora prefixada sahirá a 
procissão da padroeira de Ponta Grossa. Reiteiramos o pedido ao commercio para que 
cerre as suas portas, pelo menos depois das 10 horas.40 [sem grifo no original] 

 

Devemos analisar que a maioria dos comerciantes eram os próprios 

patrocinadores da festa, tais como: “Loja Marçal”, “Banco Nacional do Comércio”, 

“Banco do Estado do Paraná”, “Banco do Brasil”, “Casa Rosário”, “Casas 

Pernambucanas”, “Casas Marlene”, “Pharmacia Milka”, “Café Americano”, “PR-J2”, 

“Drogarias Minerva”,  “Padaria Sant’Ana”, “Rosas e Cia Ltda”, “Loja São Sebastião”,  

“Fábrica Santo Antônio”, “Azim e Cia”,  “Serraria Abraão Maia” entre outros. 

No discurso do jornal Diário dos Campos, podemos encontrar ecos da 

percepção de cidade modelo, fazendo ligação com o já citado artigo “Sejam 

bemvindos, cidade para nela se morar”, de 1937 

 

O grande dia da Padroeira de Ponta Grossa 
Hoje é o dia consagrado a Nossa Senhora Sant’Ana, a excelsa padroeira de Ponta Grossa, 
aquela que tem, com suas benções e com proteção, contribuído para que os homens de 
boa vontade desse antigo domínio jesuítico do Pitangui, na fé que voltavam para o Criador, 
desenvolvam o labor perseverante que já erigiu uma grande e progressista cidade. 
Do humilde burgo que nasceu no alto do espigão, ao lado da capela da Padroeira, Ponta 
Grossa transformou-se, de feito, nesta cidade pujante e galhada. Mas os seus filhos 
jamais deixaram em todos os tempos, de reverenciar sua augusta patrona. 
E é assim que hoje, como nos anos idos, a cidade cessa a sua labuta cotidiana, acorrendo 
aos tempos para render graças à santa protetora. 
DIÁRIO DOS CAMPOS comunga desse sentimento de fé e religiosidade do nosso 
povo.41 [sem grifo no original] 

                                                        
38 Jornal  DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 26 de julho de 1939 
39 Jornal  DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 24 de julho de 1946 
40 Jornal  DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 26 de julho de 1934 
41 Jornal  DIÁRIO DOS CAMPOS, Ponta Grossa, 26 de julho de 1950 
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As maiores alterações para inserir a festa nos moldes do catolicismo 

romanizado, foram realizadas na década de 1960. Como consta no livro Tombo da 

Paróquia Sant’Ana a partir do no de 1959, “não houve mais aquela lista de festeis nos 

programas, não houve mais barraquinhas”42. 

Percebe-se também a ausência e/ou queda do número de noticiário, os  

poucos que apareciam eram textos curtos e não mais aqueles longos de primeira 

página.  

Para Chartier43, os discursos não são neutros e sim influenciados pelos 

interesses de um grupo que os produzem; tendem a impor uma autoridade sobre o 

outro, a legitimar um projeto ou justificar as escolhas e condutas. No que diz respeito 

aos discursos do jornal Diário dos Campos, devemos levar em consideração que seu 

proprietário e principal cronista José Hoffmann, era ponta-grossense, de família católica 

e um dos patrocinadores da festa. Já nos de Dom Antônio, devemos analisar o seu 

perfil romanizador, que precisava atender às diretrizes da Santa Sé. Dessa forma, 

utilizou as cartas pastorais como instrumento de normatização. 

Procuramos, deste artigo, fazer uma análise do jornal local Diário dos 

Campos e de algumas cartas pastorais do bispo diocesano e as mudanças e as 

permanências da maior festa religiosa na cidade de Ponta Grossa- PR. Pois essa festa 

proporcionou um tempo de construção de identidades.  

                                                        
42 Livro Tombo n.º 05 Paróquia Sant’Ana, 26 de julho de 1959. 
43 CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 13-17 


