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Esta pesquisa tem por objetivo identificar as práticas religiosas presentes nos 

rituais católicos da comunidade paraguaia de Dourados, numa análise que parte das 

manifestações festivas realizadas na Capela da Virgem de Caacupé, situada na Praça 

Paraguaia. 

Dentre os locais públicos destinados às coletividades nas cidades, a praça 

expressa um dos papéis de maior destaque, pois é destinada a servir de ponto de 

encontro, convívio social, sendo também acessível a todas as pessoas.   

Historicamente as praças possuíram funções relevantes para a vida urbana, pois 

foi um espaço planejado para a vida pública nas cidades. Sendo assim, tornou-se 

indispensável para a vivência cotidiana, transformando-se em um referencial da cidade, 

um símbolo eminentemente urbano. 

De acordo com Deffontaines (1944), no Brasil a rede de cidades começou a se 

implantar em função da necessidade de uma vida social, reagindo contra o isolamento 

dos sertões existentes no país. Inicialmente, a cidade se resumia a uma igreja com sua 

praça. A Igreja atuava como um atrativo à população dos vilarejos ou aglomerados, que 

ganhavam vida nos dias de missa e de outras celebrações religiosas. Nessa 

perspectiva a praça era dependente da igreja, pois de acordo com as comemorações 

que ocorriam havia um fluxo maior de transeuntes. Assim a praça servia de referencial 

de encontro da população.  

Assim sendo, as cidades evoluíram a partir da Igreja Matriz e sua praça, 

situação esta, que perdura como elemento cultural até a atualidade. 

Contudo, segundo Sitte (1992), o significado das praças centrais variou muito 

com o tempo e, sobretudo, de acordo com o tamanho das cidades. Ao relacionar a 

dimensão das praças urbanas, esse autor demonstrava uma preocupação com a 

qualidade de vida que se processava de forma negativa com a cidade moderna. 

Nesse processo, somente a partir dos anos de 1950, com um grande 

adensamento em algumas cidades que as praças passaram a absorver funções 
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diversas, pois até então, o lazer contemplativo era uma das suas mais importantes 

utilidades. 

A diversificação de função evoluiu de tal forma a abrigar a realização, numa 

mesma praça, ora de festas religiosas, ora eventos comerciais e festivos, ora ainda de 

servirem de abrigo a sem-tetos, andarilhos, marginais e utilizadas como refúgio para as 

drogas e orgias sexuais. Dessa forma, a praça vai perdendo seu conteúdo simbólico 

original que a ligava à função sacra basicamente. 

As praças estão envolvidas nos valores projetados pela sociedade que dão às 

cidades o seu aspecto simbólico e sua preservação favorece em muitos fatores no 

resgate da qualidade da vida nos grandes centros urbanos. (Arruda 2005)  

Nesse contexto, se insere a Praça Paraguaia de Dourados, que foi criada para 

homenagear a comunidade de imigrantes paraguaios e seus descendentes nesta 

cidade, local em que essa comunidade pode estabelecer um elo de vida e de 

identificação no seu novo lugar. 

Em meio ao processo urbanístico, Dourados se caracterizou por seu formato em 

tabuleiro de xadrez e pelas amplas avenidas e é nesse contexto que se insere 

atualmente, a referida praça, localizada no bairro intitulado de Jardim Grande Itália. 

A inauguração da referida praça ocorreu em 1998 contando com a presença do 

então presidente da República do Paraguai Juan Carlos Wasmosy, que trouxe consigo 

a imagem da Virgem de Caacupé e a bandeira de seu país. Assim, a praça é 

considerada como território de manifestações da cultura paraguaia nesta cidade, sendo 

por isso mesmo um símbolo que retrata a forte união que existe naquele país dos 

valores civis pátrios com os religiosos.  

Contudo, esta praça mantém cotidianamente outras funções delegadas em parte 

pela sua infra-estrutura, com muitas árvores, sendo a maioria frutíferas, aproveitadas 

de momentos anteriores, o que permite a comodidade de um certo frescor. Há também 

um campo de bocha, uma quadra de areia, um parquinho para as crianças, dois 

banheiros e um galpão aberto onde são realizadas as missas campais. 

A ornamentação física da praça lhe dá o acabamento cultural, visto que é 

ladeada por arcos nos quais se inscrevem as cores da bandeira paraguaia, como 

também estão inscritas essas cores nas pastilhas dos canteiros no galpão e na capela. 
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Segundo relato de Everaldo, zelador da praça, após a inauguração desta era 

comum a presença de grupos marginais que deterioravam sua imagem, movimento 

esse que cessou após a edificação da capela da Virgem de Caacupé. 

Ao longo do ano são realizados terços matinais na capela. De acordo com 

relatos da população local, dentre os moradores do bairro freqüentadores da praça, em 

sua maioria paraguaios, há um respeito muito grande para com a imagem da Santa e 

com a capela, tanto que de manhã, quando chegam à praça, primeiro rezam para a 

Santa e depois se afastam da capela para, do outro lado da mesma, jogar cartas, 

conversar e como eles mesmo dizem falar mal dos outros. 

Outros usos ligados ao cotidiano do bairro são as caminhadas diárias matutinas 

e vespertinas da população local, os torneios periódicos de malha, brincadeiras infantis 

e outros. Na qualidade de espaço público a prefeitura utiliza a praça para campanhas 

médicas e também atividades lúdicas promovidas pelo Serviço Social do Comércio/ 

SESC- Dourados. 

Para a análise da presença e das características da religiosidade da comunidade 

paraguaia de Dourados, torna-se necessário refletir sobre os elementos culturais 

inerentes à formação do povo paraguaio. 
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Arco de entrada da Praça Paraguaia em Dourados-MS 

Ao fundo, a Capela da Virgem de Caacupé. 

 

 

            FOTO: Cleonice Gardin, 2005 

 

As sustentações de base geográfica para esses estes estudos reportam-nos às 

abordagens culturais em geografia, onde buscamos subsídios teóricos junto a Zeny 

Rozendahl (2003, p. 220), para os quais o elo entre a Geografia e a religião fornece 

material rico à reflexão. Esclarecem os autores que a natureza da geografia da religião 

consolida-se na exploração dos conceitos do sagrado e profano e que o sagrado 

apresenta-se como manifestação cultural, afirmando-se no lugar, no espaço, na 

paisagem e na região. 

O conceito do termo sagrado, bem como sua representação simbólica, remete-

nos ainda à reflexão sobre o conceito de território, que, de acordo com Bonnmaison 

(2002), expressa a relação simbólica existente entre a cultura e o lugar. Recorremos 

também a Paul Claval (2001), para quem a cultura apresenta-se como a soma dos 

comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores 

acumulados pelos indivíduos durante suas vidas, os quais passam a determinar a vida 

em grupo e dele fazer parte. A vida em comunidade pressupõe contatos de 

enriquecimento mútuo, mesmo quando conflitantes. 
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Portanto, a necessidade de cultuar a Nossa Senhora Virgem de Caacupé, santa 

padroeira do Paraguai, pelos imigrantes e descendentes desses em Dourados, reporta-

nos a refletir sobre os elementos culturais presentes nas práticas religiosas, tanto no 

plano simbólico, quanto no das representações. 

De acordo com Rosendahl (2005), a idéia de que o homem é religioso significa 

dizer que o homem é motivado pela fé em sua experiência na vida. Essa noção permite 

a leitura do poder sagrado na construção de territórios religiosos. Territorialidade 

religiosa, por sua vez, a autora entende como conjunto de práticas desenvolvido por 

instituições ou grupos no sentido de controlar um dado território. Sendo assim, a 

territorialidade engloba, ao mesmo tempo, as relações que o grupo mantém com o 

lugar sagrado (fixo) e os itinerários que constituem seu território. 

Os ritos religiosos em que os paraguaios expressam sua fé à virgem de 

Caacupé, tem sua materialidade na capela construída em homenagem a ela, na Praça 

Paraguaia. Nesta são repetidos os rituais católicos de origem a indicar possivelmente 

uma busca incessante de retorno à sua própria cultura, ao seu solo verdadeiro. Nessas 

práticas religiosas inserem-se diversos aspectos da vida em grupo, que é festivo, onde 

as manifestações ritualísticas são compostas ainda por danças, músicas e comidas 

originais. 

Essas manifestações culturais, que reúne no ato religioso todos os aspectos 

festivos, ocorrem em função do agradecimento às graças recebidas da Virgem, visto 

que a fé cristã paraguaia é forte e tem nesta padroeira a dádiva do milagre. Essas 

práticas religiosas diferem frontalmente das do ritual católico brasileiro, denotando um 

outro tipo de relação institucional entre Estado - Igreja; nesta relação aparece uma 

união indissociável entre os poderes público e religioso retratado, pela presença nos 

atos religiosos da bandeira do Paraguai. 

Em Dourados, duas festas são marcantes na Capela de Nossa Senhora de 

Caacupé: no dia 14 e 15 de maio, comemora-se a independência do Paraguai, sendo 

ainda o dia 15 a data comemorativa do dia das mães naquele país, nas quais se presta 

homenagem com missa paraguaia; a outra festa, considerada a mais importante do 

ano, é a do dia 08 de dezembro, dia de nossa Senhora de Caacupé. 

A organização desta festa inicia-se acerca de um mês antes da referida data, no 

qual é organizada pela Pastoral do Imigrante de Dourados e pela comunidade 

paraguaia desta cidade, todavia, a sua realização efetiva começa a partir do dia 04 de 
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dezembro, onde é realizado o Tríduo. Este significa a reza do terço pelos devotos por 

três dias, uma preparação religiosa de meditação e cânticos baseada no terço. Logo 

após, na passagem do dia 07 para o dia 08 de dezembro, é um momento em que é 

ofertada uma serenata à Virgem, em frente à capela, dirigida por um grupo de músicos 

paraguaios que, com seus violões e harpa, tocam e cantam músicas da tradição 

paraguaia, como a galopeira, mercedita, pássaro campana, dentre outras. Logo após, 

um grupo de pessoas distribui arroz carreteiro, comida feita de arroz e charque, 

preparado por pessoas da comunidade, para as pessoas que participam da 

homenagem, e a festa continua para os mais animados, muitas vezes até o 

amanhecer. 

Essas atividades culminam na manhã do dia 08, com a realização de uma 

procissão ao redor da praça seguida de uma missa campal, no salão aberto situado ao 

lado da capela, por um padre paraguaio, geralmente o Padre Teodoro Benitez, em cuja 

cerimônia intercala-se, o cântico de Nossa Senhora de Caacupé, a apresentação do 

coral da capela e a apresentação de um grupo de dança.  

Ocorre a seguir a entrada de um casal devoto carregando rumo ao altar 

eucarístico uma bandeja com chipas e sopa paraguaia (comida típica paraguaia)  e um 

conjunto para o tereré (garrafa térmica, guampa e bomba), um oferecimento em 

agradecimento às graças recebidas e que se destinam à repartição coletiva dos 

presentes. Neste ritual ocorre ainda a presença de crianças vestidas de anjinhos, que 

lêem trechos da Bíblia, e dos coroinhas “auxiliares do padre”, que também prestam 

homenagem à santa jogando-lhe pétalas de rosa. 

O ato da missa campal registra o único dia em que a imagem da santa é retirada 

de seu altar, por puro motivo de precaução. Como referido, após a missa, as comidas 

que foram ofertadas durante a mesma são distribuídas aos presentes como também, 

cachorro quente e refrigerante. Para finalizar, os participantes são agraciados com um 

almoço dançante de confraternização, à base de comidas paraguaias (sopa paraguaia, 

churrasco com mandioca) com acompanhamento de um grupo musical paraguaio, 

oferecido na “Casa Paraguaia”, uma organização dessa comunidade de resgate de sua 

cultura. Essa é a maneira pelo qual a religiosidade do paraguaio é expressa em 

devoção à nossa senhora. 
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Imagem da Virgem de Caacupé 

 

 
                                             FOTO: Cirlani Terenciani, 2006 
 
 

A história da vinda da Virgem de Caacupé prende-se ao ano de 1998, quando o 

prefeito de Dourados inaugura a Praça Paraguaia, para sediar sua imagem. Esta foi 

trazida pelo presidente de Paraguai pessoalmente, denotando uma forte ligação do 

estado paraguaio com a Igreja. A imagem foi depositada num nicho especialmente 

construído para recebê-la. 

Logo após, a imagem foi destruída por um rapaz com deficiência mental; ao 

saber disso o mesmo presidente se predispôs a trazer novamente uma outra: ele 

trouxe a imagem da Virgem que possuía em sua própria fazenda, e levou a primeira 

para ser restaurada, possivelmente ficando com ela. Com isso alguns moradores da 

comunidade paraguaia se organizaram para construir a Capela, para proteger a santa. 
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Atualmente a imagem da santa fica protegida por um armário de vidro blindado, 

dentro da capela, rodeada de flores artificiais, fitas e muitos adornos. A Virgem de 

Caacupé, que está na capela é representada por uma imagem de uma mulher esbelta, 

loira, de olhos azuis e cabelos longos; ela traja um vestido branco com um manto azul 

claro com detalhes dourados. Segundo alguns informantes, essa imagem difere de 

outras imagens da própria Virgem que possuem cabelo castanho. Ela encontra-se com 

os pés assentados no globo terrestre e numa serpente, e uma lua logo após o globo. 

A fervorosa devoção à santa está relacionada com as graças recebidas pelos 

fiéis, chamados de promesseiros, pois para eles a santa é milagrosa e sempre atende 

às promessas feitas. As promessas geralmente são ligadas aos benefícios adquiridos, 

tais como, de saúde, trabalho, proteção; como também, moradia, alimentação, entre 

outros. Essas graças eram de fato vitais para sua sobrevivência. 

A Virgem de Caacupé possui várias versões sobre a sua origem; a mais 

conhecida delas nos diz que um índio vinha sendo perseguido por uma tribo inimiga e 

se escondeu atrás do tronco de um pé de erva-mate, rezando para nossa senhora e 

pedindo por socorro a ela. Prometeu que se fosse atendido, esculpiria uma imagem 

dela naquele tronco que o abrigava. Como saiu ileso, cumpriu a promessa esculpindo 

duas imagens: uma pequena para ele e outra maior que ele levou para a capela de 

Tobati. 

Uma outra versão, registramos com o zelador da Praça Paraguaia1 

Conta-nos ele que 

um índio estava sendo perseguido por uma serpente na mata; desesperado se 
escondeu atrás de um tronco e desmaiou; enquanto estava desacordado teve 
um sonho; no sonho, ele pediu proteção à lua e, ao olhar para ela, teve uma 
visão da Virgem matando a serpente encima da Terra. Ao acordar, lembrou-se 
da visão e esculpiu no tronco da erva-mate, onde ele tinha se escondido, a 
imagem da Santa.  

A palavra Caacupé, no idioma guarani, significa “atrás da erva-mate”, onde caa 

significa erva e cupê, atrás, explicando o significado relacionado à Virgem de Caacupé. 

Possivelmente os índios que estavam nas reduções dos Jesuítas na época da 

colonização, foram muito influenciados pela devoção fervorosa dos espanhóis pela 

Virgem Maria, talvez por isso o índio esculpiu a imagem da Virgem no tronco da erva-

mate. 

                                                
1 Entrevista realizada com Everaldo Martins de Oliveira, zelador informal da referida praça, no dia 
14/04/2006. 
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Dessa forma, com bases teóricas e empíricas, pretendemos analisar até que 

ponto os laços que unem a comunidade paraguaia em Dourados se relaciona com os 

aspectos do sagrado e do profano presentes na praça. 
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