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Resumo: A partir da pesquisa acerca da configuração campo religioso católico em 

Maringá no Estado do Paraná, o propósito deste trabalho é fazer uma análise das 

comemorações da Semana Santa na cidade (de 28 de março até 04 de abril de 2010). 

Para tanto, se faz um levantamento acerca da produção material (fotos, vídeos, jornais) 

tanto da Arquidiocese, como de algumas paróquias, procurando identificar os principais 

eventos que ocorrem nessas comunidades durante o período e como são representados. 

 

Palavras-chave: Semana Santa, Maringá, Ritual Católico, Campo Religioso. 

 

Tendo como base a pesquisa acerca do campo religioso na cidade de Maringá, 

Estado do Paraná, o propósito desse trabalho é fazer uma análise das comemorações da 

Semana Santa na cidade. Para realizá-lo, utilizamos as produções materiais tanto da 

Arquidiocese, sendo que esta é a instituição principal aonde vai se centralizar o poder 

eclesiástico da cidade, quanto o material produzido por algumas paróquias. 

Identificando seus principais eventos nesse período e como essas comunidades os 

representam. 

Sendo assim, seria inviável pensar esse trabalho tendo como parâmetro levar em 

conta todas as paróquias da cidade de Maringá, isso porque nem todas disponibilizam 

algum material sobre o assunto acessível para pessoas de fora da comunidade, ou pelo 

fato de muitas não responderem a nenhuma forma de contato. Por isso, nesse trabalho 

será privilegiando o material disponível tanto no site da arquidiocese e nos sites das 

paróquias. 

A cidade de Maringá fica situada no noroeste do estado do Paraná, região 

também conhecida como Norte Novo. A diocese da cidade foi criada em 1º de fevereiro 

de 1956 pela bula Latissimas partire Ecclesias (Dividir as igrejas muito extensas), 

promulgada pelo papa Pio XII, sendo desmembrada da diocese de Jacarezinho. O 

primeiro bispo da diocese foi dom Jaime Luiz Coelho, nomeado em 3 de dezembro de 
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1956, ordenado bispo em 20 de janeiro de 1957. A instalação canônica da diocese 

ocorre em 24 de março de 1957 com a posse do bispo na catedral Nossa Senhora da 

Glória, na época uma igreja de madeira que ficava no centro da cidade (de acordo com o 

histórico disponível no site da arquidiocese). 
1
 

A definição conhecida como cultura, refere-se às atividades nos campos da arte, 

da literatura, do teatro, da dança ou qualquer outra manifestação que expresse uma 

forma de organização social, não só as de característica exclusiva de um determinado 

povo, mas também as que promovam intercâmbio permanente de experiências e 

realizações. Coelho (1997, p.31) apresenta outro conceito:  

 

A cultura não se caracteriza apenas pela gama de atividades ou objetos 

tradicionalmente chamados culturais, de natureza espiritual ou 

abstrata, mas apresenta-se sob a forma de diferentes manifestações 

que integram um vasto e intricado sistema de significações. Assim o 

termo cultura continua apontando para atividades determinadas do ser 

humano que, no entanto, não restringem às tradicionais (literatura, 

pintura, cinema – em suma, as que se apresentam sob uma forma 

estética), mas se abrem para uma rede de significações ou linguagens, 

incluindo tanto cultura popular como a publicidade, moda, 

comportamento, atitude, festas, consumo, etc.
2
 

 

Sendo assim, discutir e pesquisar sobre as questões da cultura vem se tornando 

presença constante na maior parte das atividades profissionais. Mais do que um simples 

modismo, estudos nesta área têm permitido compreender as organizações além daqueles 

aspectos abordados nas análises estruturais mais clássicas. 

Apesar de aparentemente simples, o tema cultura envolve um conteúdo teórico 

bastante extenso e por vezes complexo, exigindo longos e dedicados estudos para sua 

apreensão. Por este motivo, este trabalho não pretende abordar exaustivamente todo 

conteúdo teórico, mas sim resgatar alguns aspectos importantes que possam auxiliar na 

compreensão do tema. 

O primeiro problema que se coloca em termos de cultura é se ela pode ou não 

ser objeto de estudo. Segundo Edward Taylor (1871), é possível estudar a cultura, já que 

ela é um fenômeno natural que possui causas e regularidades, permitindo um estudo 

objetivo e uma análise capaz de proporcionar a formulação de leis. A partir desse 

pressuposto, indaga-se: como a cultura se desenvolve como evolui e se transforma. 
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Na visão da antropologia social, a cultura é o conjunto de significados 

compartilhados por um grupo, que permite a seus membros interpretar e agir sobre seu 

ambiente. Tal conceito revela dois elementos importantes: coletividade e comunicação. 

O primeiro exprime a necessidade de grupos humanos como meio propício ao 

desenvolvimento da cultura, enquanto o segundo refere-se à transmissão da informação 

como elemento chave de sua evolução.  

Na verdade, para o desenvolvimento da cultura é necessário que, alem dos 

grupos, existam as interações sociais entre seus membros. Dessas interações surgem os 

sistemas ideacionais que se expressam por meio de valores, de crenças, de mitos, de 

religiões, de folclores etc. São esses sistemas de idéias, desenvolvidos no âmbito grupal 

e expressos por representações simbólicas, que classificam e dão sentido ao mundo 

natural das pessoas. 

Historicamente nota-se que o conceito de interacionismo simbólico é fortemente 

explorado por vários sociólogos. Por exemplo, no livro A Construção Social da 

Realidade, os autores Berger e Luckmann defendem a idéia de que a vida cotidiana se 

apresenta para os homens como realidade ordenada. Os fenômenos estão pré-arranjados 

em padrões que parecem ser independentes da apreensão que cada pessoa fez deles, 

individualmente. Assim, a realidade se impõe como objetivada, isto é, constituída por 

uma série de objetivos que foram designados como objetos antes da “minha” aparição 

em cena. O indivíduo percebe que existe correspondência entre os significados por ele 

atribuídos ao objeto e os significados atribuídos pelos outros, isto é, existe o 

compartilhar de um senso comum sobre a realidade. 

Por conseguinte, um elemento importante nesse processo de objetivação é a 

produção de signos, ou melhor, produção dos sinais que têm significações. Neste caso, a 

linguagem torna-se um conjunto de signos com a capacidade de comunicar significados. 

Ela representa uma forma de transmissão da informação entre os membros dos grupos. 

Segundo Berger e Luckmann (1978) 
3
, quando um grupo social tem de transmitir 

a uma nova geração a sua visão do mundo, surgem à necessidade da legitimação. A 

legitimação consiste em um processo de explicar e justificar a ordem institucional, 

prescrevendo validade cognitiva aos seus significados objetivados. 

A linguagem, como parte integrante do universo simbólico, atua como principal 

via de difusão cultural. Entretanto, é preciso observar que esse processo não é estático. 
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Independentemente da velocidade, qualquer sistema cultural, quer pela dinâmica do 

próprio grupo onde se originou, quer por contatos com outros sistemas, está em 

constantes mudanças, o que determina sua evolução e transformação. 

Uma vez discutidos os caminhos que levam ao aparecimento e evolução da 

cultura, retornamos ao ponto em que classificamos as interações sociais dos grupos 

como responsáveis pela geração dos sistemas ideacionais. Na verdade só é possível falar 

em cultura na presença de situações sociais ordenadas, voltadas para um objeto comum. 

Assim, a existência da cultura em um determinado grupo está vinculada à condição 

essencial da interação social ordenada na busca de um objetivo comum. Essa condição 

exige dos elementos de um grupo formas comuns de apreender o mundo. Em outras 

palavras, ela só pode ser classificada como certa quando o grupo possui uma identidade 

definida. 

Em qualquer sociedade deve existir um mínimo de participação do indivíduo no 

conhecimento da cultura. Aprender a agir em determinadas situações e a prever o 

comportamento dos outros e condição essencial para o relacionamento do indivíduo 

com os demais membros do grupo. Esse processo de aprendizagem é conhecido como 

socialização. 

A Semana Santa é um período que marca simbolicamente a imolação, sacrifício 

e ressurreição de Jesus de Nazaré para a crença cristã. Festa móvel intimamente 

relacionada ao Carnaval, de modo geral, a Páscoa é comemorada quarenta e nove dias 

depois do Domingo de carnaval. Segundo Manfred Lurker (LURKER, 2003, p. 522-

523)
4
 a Páscoa cristã tem duas raízes, uma pagã e outra judaica. Entre os pagãos era 

uma comemoração da primavera e seus cultos e ritos estavam associados aos ciclos 

lunares e solares. Como festa da primavera celebrava a entrada de um ano novo e assim 

foi mantida pela cultura judaica e pelos primeiros cristãos. Na Páscoa, os judeus 

também celebram o Êxodo-fuga do Egito, liderado por Moisés. 

O Domingo de Ramos celebra, na cultura cristã, a entrada de Jesus em Jerusalém 

durante o tempo de Páscoa. O povo judeu o recebeu acenando com ramos verdes e 

folhagens, sendo esta a origem para a benção dos ramos no domingo que abre a Semana 

Santa. Assim, o Domingo de Ramos é uma data muito importante, pois inicia as 

celebrações Pascais ocorrendo sete dias antes do Domingo de Páscoa. Outro dia 
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importante neste ciclo é a Sexta-feira Santa, que acontece dois dias antes da 

comemoração da Páscoa rememora a crucificação e a Paixão de cristo. 

Segundo o Dicionário Histórico de religiões (AZEVEDO, 2002, p. 284)
5
 não 

existe nenhum registro de celebração da Páscoa na época dos apóstolos de Jesus Cristo. 

Entretanto, com a extinção da geração que viveu com o Nazareno, foi necessário fixar 

uma data para a celebração da sua vida e morte. Durante o Concílio Ecumênico de 

Nicéia, no ano de 325, a Igreja católica decidiu que a celebração dos eventos da Paixão 

de Cristo deveria ocorrer no mesmo dia da semana que os evangelistas apontam como a 

data da sua ressurreição, ou seja: o domingo da celebração da Páscoa judaica. Assim, os 

festejos da Páscoa cristã foram estabelecidos a partir das raízes históricas dos hebreus.  

 

Estaríamos aqui diante de um “tempo sagrado” que cumpriria a função 

primordial dos ritos e das festas religiosas: a reatualização de um 

evento sagrado: O tempo sagrado é indefinidamente recuperável, 

indefinidamente repetível. Com cada festa periódica reencontra-se o 

mesmo tempo sagrado. (ELIADE, 1974, p. 84).
6
 

 

Mircea Eliade ainda aponta que a religião cristã renovou esta experiência, 

definindo um tempo litúrgico através da afirmação da historicidade da pessoa de Jesus 

Cristo e de seus contemporâneos, entre eles o próprio Judas Iscariotes que é anualmente 

resgatado enquanto personagem histórica fundamental para o drama da paixão de 

Cristo. 

Riolando Azzi (AZZI, 1978, p. 118) define:  

 

Enquanto temas principais da Semana Santa: a ressurreição e a 

libertação da morte e do pecado. Desse modo, o povo vivia na Semana 

Santa como se estivesse revivendo uma tragédia divino-humana. Eram 

dias em que toda a sociedade da época se envolvia na tristeza e no 

luto.
7
 

 

Em Maringá no ano de 2010 a programação da semana divulgada em 24 de 

março no site da arquidiocese (www.arquimaringa.org.br/ site/noticias/noticias/id/297) 

foi a seguinte: Domingo de Ramos (28 de março) Benção dos Ramos e Santa Missa no 

sábado às 19h30 e no domingo em três horários (12h; 18h e 19h30). Bênção, procissão 

dos Ramos e missa domingo às 9h30. Segunda, terça e quarta-feira Santa (29, 30 e 31 

de março) Santa Missa às 7h; 12h e 18h30. Meditação da Via Sacra às 6h15 e 17h45. 
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Confissões das 8h às 11h; 14h às 17h e das 19h às 21h. Quarta-feira (31 de abril) Via 

Sacra também às 14h. Quinta-feira Santa (01 de abril) Às 9h30 missa do Crisma com a 

renovação das promessas Sacerdotais, benção dos óleos e consagração do crisma. 

Confissões das 15h às 17h. 19h30 Missa da Ceia do Senhor, Início do Tríduo Pascal 

com a Solene Eucaristia, Lava-pés e Transladação do Santíssimo Sacramento. A Vigília 

Eucarística com as pastorais, movimentos e grupos começa às 21h30 na quinta-feira e 

vai até às 11h de sexta-feira. Sexta-feira Santa (02 de abril) Às 11h Celebração 

Comunitária da Reconciliação, com confissão comunitária. 15h Celebração da Paixão 

do Senhor. Às 19h30 A Paixão de Cristo na praça da Catedral. Sábado Santo (03 de 

abril) Às 20h Vigília Pascal na Noite Santa com a Celebração e procissão da luz; 

proclamação da Páscoa do Senhor; Batismo de adultos e a Solene Eucaristia. Domingo 

da Páscoa (04 de Abril) na Ressurreição do Senhor Santa Missa às 9h30, 12h, 18h e 

19h30.
8
 

Levando em conta que esta é a programação para a catedral de Maringá, nos 

bairros a programação não sofre grande variação, tomamos como exemplo aqui a 

paróquia Menino Jesus de Parga e São Francisco Xavier, localizada em um bairro 

próximo ao centro. Sua programação durante a Semana Santa de 2010 foi: Domingo de 

ramos (28 de março) Benção dos ramos no pátio da Matriz e procissão até a igreja 

seguida de Missa. Quinta-feira Santa (02 de Abril) missa de renovação dos 

compromissos sacertotais e Missa da Ceia do Senhor. Sexta-feira Santa (03 de Abril) 

Adoração ao Santíssimo, Atendimento aos fiéis e Confissões, celebração da Paixão de 

Cristo. Sábado Santo (03 de Abril) Missa da benção do Fogo e da Água batismal, 

Vigilia Pascal e Domingo de Páscoa (04 de Abril) Santa Missa.
9
 

Se existe uma evidência que não pode ser negada é a de que o homem é um 

animal com cultura. E, principalmente, porque aquilo que o difere dos outros animais, 

inclusive dos de sua própria espécie, é o fato de que ele possui ou acumula cultura.  A 

todo o momento o homem é animal natural e cultural, e é nisso que resume a sua 

diferença dos outros animais, porque, se por um lado ele (o homem) nasce se reproduz e 

morre, por outro, ele produz cultura, exatamente quando nasce se reproduz e morre.  

Existe todo um conhecimento acumulado pelo ou no simples ato de nascer; 

depois, durante o crescimento e reprodução, existe todo um compromisso social e, hoje, 

político e econômico; quando morre, há todo um ritual religioso, ou não, aliás, uma das 
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características mais marcantes da cultura é a sua diversidade, inclusive no ato de encarar 

a morte, que pode ir do choro ao riso, da tristeza à alegria. 

Os homens são os únicos animais que se comunicam através da linguagem 

articulada. Os sons, as imagens e os objetos, aos qual o homem dá um significado, 

passam a ser considerados como símbolos, e é através desses símbolos que as pessoas e 

as sociedades se comunicam entre si. 

Este tipo de comunicação através de símbolos (sons, imagens e objetos) permitiu 

ao homem criar costumes e normas que transmite a outras gerações, possibilitando a 

continuidade de sua sociedade. É justamente esse conjunto de criações sociais que se dá 

o nome de cultura. E, como todos os grupos humanos, utilizam símbolos para se 

organizar, todos eles criam cultura. 

Apesar de cada cultura (“primitiva” ou “desenvolvida”) ser particular, todas elas 

são baseadas em níveis de organização fundamentais e, por isso, universais. Todos os 

povos exercem certas atividades que podem ser reconhecidas como econômicas, 

políticas, religiosas e assim por diante. A diversidade cultural ocorre porque os povos 

combinam de modo diferente os aspectos apresentados na cultura: uns conseguem 

acumulação e progresso; outros não. 

Para justificar as determinações vigentes as apropriações e nas explanações da 

lógica fundamentada a alimentar a incorporação da cultura popular em festas de ordem 

religiosa, há de se considerar que a “Religião: trata-se de uma experiência universal da 

humanidade, através da qual tenta-se compreender o mistério que envolve o homem e 

relacionar-se vitalmente com ELE (...)” (IDÍGORAS, 1983: 409)
10

. Talvez por essa 

condição que as manifestações de ordem religiosa acabam por se tornar expressivas a tal 

ponto que seria impossível ao passar dos anos considerar não fazer algo para tentar 

buscar conforto e explicação para o incompreensível. 

Conforme explicita Gomes (2008) uma festividade religiosa popular é, 

geralmente, um momento onde os sujeitos se misturam e convivem através de um 

mesmo objetivo, e é também quando várias ações são ritualizadas, já que uma festa 

popular que envolve religião é uma mistura, ao mesmo tempo espontânea e ordenada, 

de momentos de rezar, cantar, dançar, torcer, cantar, orar.
11

 

 

A festa é tida e vivida como tradicional, e justamente essa 

tradicionalidade é um de seus pontos fortes. Há diferenças sociais 
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muito importantes aí. Elas dão a uma mesma idéia: o poder simbólico 

do tradicional (aquilo que é antigo, foi vivido e significado por 

ancestrais legítimos; é consagrado e, portanto, desejado no estado em 

que existe sem modificações) possui sentidos diversos (BRANDÃO, 

1989, p. 52).
12

 

 
 

Para o católico maringaense, o rito da Paixão se constitui em elemento 

estruturante de sua vivência religiosa. As imagens sacras nas igrejas, a música barroca e 

a própria tradição das procissões do Senhor Morto, dos Passos (Via Sacra), do Enterro, 

etc., na Semana Santa funcionam como elementos da estrutura de significação que 

reativa e reatualiza o mito. A narrativa desse mito atravessa o conjunto dos sermões 

proferidos nas missas e cerimônias religiosas como uma exigência dos fiéis, que se 

reconhecem mais nessas narrativas que nos temas sociais ligados à Campanha da 

Fraternidade.  

Esta mitologia, que reconta fatos sobre a originem, é revivida nos fieis imagens e 

potências daqueles tempos inauguradores, identificando-o com essa história fundante 

(ELIADE, 1972).  

Nas procissões da Semana Santa, encenação e locução se combinam, produzindo 

um sentimento de identificação do fiel com as imagens do Cristo flagelado e morto. O 

sacerdote, como um narrador, vai discorrendo sobre o que os personagens estão 

encenando na prisão de Jesus, na Santa Ceia ou na sua morte na cruz. Também no ritual 

intitulado Descendimento da Cruz, imagem e voz se articulam na produção de 

significado, quando uma imagem de Cristo, com pernas e braços articulados, é 

desprendida da cruz em que estava fixada e o sacerdote vai comentando sobre cada 

chaga correspondente ao pé e mão desprendida como expressão do sofrimento de Jesus 

pelos homens. Nessa etapa do ritual, é experimentado pelo fiel um processo de 

identificação com Jesus sofredor, através do ato de presenciar a "realidade viva" de seu 

martírio. Através da participação nos eventos da Semana Santa: procissões, encenações, 

no ato de carregar o andor com a imagem de Jesus, o maringaense é conduzido a esse 

tempo mítico, o tempo de Jesus e do seu sofrimento, estabelecendo uma continuidade 

entre o mundo do mito e a realidade cotidiana desses fiéis. Além dessa identificação, 

ocorre também uma projeção dos sofrimentos e vicissitudes desse homem e mulher 

comuns no sofrimento maior do Cristo, assim como uma substituição do seu sacrifício 

cotidiano e do seu sacrifício ritual (como carregar o pesado andor) pelo sacrifício 
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redentor incomparável de Jesus, Filho de Deus, que morre pelos homens, que pela sua 

magnitude garante uma eficácia salvífica, doadora da graça e do milagre às promessas e 

demandas desses fiéis sacrificantes humanos.  

Esta sintonia de dom e contradom vão além dos marcos do interesse ou de uma 

crena num plano simbólico, de relações sociais de dependência entre um protetor e seus 

agregados, como que quiseram algumas análises (ZALUAR, 1974, p. 78-98).
13

  

A Semana Santa não é apenas a celebração da morte e ressurreição de Cristo, 

mas é ao mesmo tempo a conveniência de que, através do forte simbolismo que o 

evento carrega em si, a própria Igreja se conserve viva na memória dos fiéis, e, da 

mesma maneira, em um segundo momento colabore para o fortalecimento dos anseios 

de memória coletiva entre os próprios moradores. 

O mesmo pode ser igualado, sim, a uma reciprocidade que usurpa a dimensão 

das coisas tangíveis para se infiltrar na esfera das significações. Através dessa  

 

cascata de sacrifícios", termina por separar os oficiantes do "mundo 

das coisas", inserindo-os na ordem do sublime, como também 

"recordam a realidade do virtual ou do possível em uma ordem 

estabelecida que parece ignorá-lo. (DUVIGNAUD, 1983, p. 90-91).
14
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