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1. INTRODUÇÃO 

A religião sempre esteve presente no cotidiano das pessoas, como uma 

necessidade para justificar e explicar aquilo cujo homem não compreendia ou 

dominava. Assim sendo, intrinsecamente ele carrega suas crenças e superstições em 

seus deslocamentos. Estes podem ter inúmeras motivações, como verificamos quando 

ocorrem para a busca por alimentos, por terras, e pelas necessidades espirituais de 

prestar culto aos antepassados e divindades. 

As peregrinações, de modo geral, estão presentes em inúmeras religiões com 

o islamismo, cristianismo, hinduísmo. Estas práticas que convidam seus fiéis ao culto 

coletivo, gerando a necessidade de deslocamento para este encontro, que pode ser desde 

uma pequena comunidade até grandes concentrações humanas, o que caracterizará em 

grande escala, as hierópolis1. 

A identificação destes deslocamentos humanos dentro da cidade de Maringá 

revela que a religião gera uma mobilidade física das pessoas. Mobilidade esta que não 

segue a lógica ditada pelo capital, mas sim das motivações transcendentes, cuja 

intensidade é altamente subjetiva.  

Neste tipo de mobilidade é possível perceber e marcar sua periodicidade e 

intensidade relacionada diretamente com as festas e celebrações importantes de cada 

seguimento religioso. 

Tendo como fundo a atração das pessoas pelas motivações religiosas, a 

identificação das transformações ocorridas no quadro urbano e a marcação dos fluxos, 

origem, periodicidade e quantidade bem como descrever os caminhos percorridos pelos 
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1 Refere-se às cidades que possuem uma ordem espiritual predominante e marcadas pela prática religiosa 
da peregrinação (...) São centros de convergência de peregrinos que, com suas práticas e crenças 
materializam uma peculiar organização funcional e social do espaço. São as cidades santuários. 
(ROSENDAHL, 1996, p. 82) 
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fiéis para realizarem seus ritos devocionais e assim atender às necessidades dos fiéis que 

juntamente vêm celebrar sua fé, objetivam este estudo. 

 

2. RELIGIÃO E CULTURA NA GEOGRAFIA 

O estudo sobre o sagrado pode ser considerado uma realidade antropológica, ou 

seja, especificamente do homem, a partir do momento em que todas as sociedades 

parecem ter desenvolvido esse tipo de noção. Para entendermos um fenômeno humano 

como natural, assim como se houver uma predisposição para a vida afetiva, teríamos na 

experiência religiosa a mesma medida, uma vez que as religiões nos remeteriam para a 

religação em seu sentimento primordial. Nesta perspectiva, o sagrado seria categoria a 

priori, porque inata, oriunda do espírito humano. (CEMIN. s/d) 

A mesma autora, nos contribuiu ao afirmar que  
“o sentimento do sagrado teria origem na própria vida social. O que o 
homem religioso adoraria através de sua religião seria a própria 
sociedade, seus valores, a sua visão de mundo. Assim, teríamos a 
tendência de remeter para o campo do sagrado, tudo aquilo que 
consideramos importante para a reprodução social. Desse modo, (...) 
o sentimento e as atitudes para com o sagrado não se aplicariam 
apenas aos objetos religiosos, mas também a qualquer outra esfera da 
vida social, a exemplo da esfera cívica, familiar, amorosa ou 
política.” 

A questão cultural na Geografia vem permeando esta ciência desde 

Heródoto, quando procurava-se respostas para a diversidades dos povos e suas culturas. 

Algumas respostas encontradas nessa época foram satisfatórias por algum 

tempo: “É tudo conseqüência da Natureza”. Com o avanço da ciência geográfica e a 

incorporação de novos paradigmas, esse determinismo não mais respondeu a essas 

questões. 

Os questionamentos atuais levam a uma unificação cultural do mundo 

baseado na constante evolução da comunicação e transporte, aumentando o contato 

entre as culturas e algumas vezes, nivelando-as. 

Paul Claval (2001, p. 11), contudo, não deixa de lado os aspectos 

particulares de cada povo, não perdendo sua base geográfica quando afirma: 

“A cultura é um campo comum para o conjunto das ciências humanas. 
Cada disciplina aborda este imenso domínio segundo pontos de vista 
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diferentes. O olhar dos geógrafos não dissocia os grupos dos territórios 
que organizaram e onde vivem; a estrutura e a extensão dos espaços de 
intercomunicação, a maneira como os grupos vencem o obstáculo da 
distância e algumas vezes o reforçam estão no cerne da reflexão. A 
geografia humana estuda a repartição dos homens, de suas atividades e 
de suas obras na superfície da terra, e tenta explicá-la pela maneira 
como os grupos se inserem no ambiente, o exploram e transformam; o 
geógrafo debruça-se sobre os laços que os indivíduos tecem entre si, 
sobre a maneira como instituem a sociedade, como a organizam e como 
a identificam ao território no qual vivem ou com o qual sonham. 

 

Os estudos de Alexander Von Humboldt e Carl Ritter, da escola alemã, 

influenciaram os pensamentos de Friedrich Ratzel, naturalista alemão que descobre a 

ciência geográfica após uma longa viagem aos Estados Unidos da América, da qual 

resultou em 1880, a obra: “A geografia cultural dos Estados Unidos da América do 

Norte com ênfase especialmente voltada para as condições econômicas”, onde se utiliza 

pela primeira vez o termo Geografia Cultural. (CLAVAL, 2001, p. 20). 

Neste momento as bases da Geografia Cultural estavam lançadas na 

Alemanha, onde os geógrafos definiram uma abordagem original dos fatos da cultura, 

recebendo inclusive a influência darwiniana e dedicam demasiada atenção aos utensílios 

e às técnicas utilizadas para dominar o meio e o papel maior desempenhado pela análise 

da paisagem. Mas estes estudos deixaram de lado os conhecimentos e os valores, 

ignorando as atitudes e as crenças, o que revelam a existência de uma paisagem com 

traços de origem cultural fortemente estruturado. (CLAVAL, 2001, p. 27) 

Nos Estados Unidos da América, a geografia cultural toma forma com os 

estudos desenvolvidos por Carl Ortwin Sauer (1889) que ensina nas Universidades de 

Michigan e de Berkeley. A geografia cultural de Sauer é muito próxima da antropologia 

americana, mostrando-se crítico com as civilizações modernas, sobretudo com a 

americana de seu tempo por sua brutalidade com relação à natureza, atitude esta que 

demonstrava sua sólida formação naturalista, mas seu pensamento vai mais além: 

“A cultura é também composta de associações de plantas e de 
animais que as sociedades aprenderam a utilizar para modificar o 
ambiente natural e torná-lo mais produtivo”. (CLAVAL, 2001, p.31) 
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Na França, Paul Vidal de La Blache sustentava em seus estudos a hipótese 

levantada por Ratzel, quando das influências do meio ambiente sobre as sociedades 

humanas e das técnicas utilizadas pelo homem para dominar este ambiente.  

Mas os estudos de La Blache avançam e este analisa o ritmo de vida dessas 

populações influenciadas pelo ambiente, como as colheitas e as estações do ano, que 

refletirão na organização social do trabalho. Seus estudos coincidem novamente com 

Ratzel ao declararem que “a cultura é aquilo que se interpõe entre o homem e o meio e 

humaniza as paisagens”. (CLAVAL, 2001, p. 35) 

Jean Brunhes, um dos primeiros alunos de La Blache, leciona no final do 

século XIX e início do século XX na Universidade de Friburgo – Suíça tem sua atenção 

dedicada aos “elementos funcionais ligados à avaliação do ambiente, quanto às coisas 

cujo valor é, antes de mais nada, simbólico”. (CLAVAL, 2001, p. 36) 

Ainda na França, novos nomes como Pierre Defontaines, surgem em 

pesquisas ligadas à compreensão do modo de vida e apropriação do espaço por aquelas 

populações.  

No Brasil, a Geografia Cultural apresenta um núcleo em desenvolvimento 

no Rio de Janeiro a partir da UERJ e UFRJ. 

A criação do NEPEC (Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e 

Cultura) representa um marco nos estudos sobre o impacto que a cultura exerce na 

paisagem e também com esta cultura ligada à expressão religiosa, que especializa e 

modifica a paisagem em que está inserida, propiciando para que a Geografia Brasileira 

“torne-se mais pluralista, mais rica, contribuindo mais efetivamente para colocar 

evidência o complexo papel da ação humana sobre a superfície terrestre” (ROSENDAHL 

1996:8) 

 

3. O CONCEITO DE MOBILIDADE E A MOBILIDADE RELIGIOSA 

Quando nos referimos à mobilidade, nos referenciamos a capacidade que os 

corpos, e nestes incluímos os seres humanos, têm de se movimentarem, seja livremente 

ou como resultado de uma força externa. Assim este estudo visa compreender a 
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mobilidade destas pessoas motivadas culturalmente pelo relacionamento e necessidade 

de se encontrar com algo que transcenda sua vida humana, ou seja, o divino, o sagrado. 

“A atitude religiosa dos grupos humanos que se transforma em ação e 
causalidade no fato geográfico envolvem atitudes e convicções 
profundas, nem sempre fáceis de identificar e menos ainda de 
explicar. No entanto, quando a ação se traduz em movimento de 
massas convergindo para um centro religioso, o geógrafo se encontra 
mais a vontade dentro de seu campo. Não só essa dinâmica pode ser 
representada cartograficamente, como na busca dos antecedentes e 
das conseqüências dos deslocamentos, na análise das práticas 
religiosas e na repercussão das mesmas nas áreas de influência dos 
seus centros de irradiação, que chegam aos aspectos exteriores mais 
significativos das manifestações religiosas, aspectos esses que se 
inscrevem no complexo quadro de relações humanas estudadas pela 
Geografia”. (FRANÇA, 1975, p. 12)  

 

Para uma compreensão didática, trataremos esta forma de mobilidade como 

mobilidade humana, termo utilizado por Rocha (1998, p. 6), que analisa a mobilidade 

das pessoas como  

“produto da interação de três ordens: mobilidade física que se 
subdivide em macromobilidade física e micromobilidade física; a 
mobilidade centrada no trabalho (da força de trabalho) e a mobilidade 
social” 

 

Sabe-se que são vários os fatores que levam as pessoas a se deslocarem de 

seus locais de origem, retornando brevemente (micromobilidade física) ou de forma 

permanente, neste caso tratamos das migrações, que são motivadas por outras relações 

(êxodo rural, fuga da seca, novas oportunidades de trabalho).  

Neste momento estudaremos a micromobilidade física dos indivíduos que se 

deslocam até o templo, igreja ou centro religioso, onde praticam coletivamente sua fé e 

retornam às suas origens, sendo estes movimentos repetidos em um curto espaço de 

tempo (semanal) ou motivados por grandes eventos como as romarias ou festas 

religiosas. 

“Sempre houve lugares que despertaram fascínio sobre as pessoas e 
para os quais as pessoas acorreram à busca de algo para suas vidas. As 
pessoas se põem em peregrinação.” (CANUTO, 2002, p.8-9)  
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Os primeiros registros sobre a mobilidade das populações humanas foram às 

inscrições rupestres nas cavernas pré-históricas que revelam as necessidades dos 

homens, nômades, se deslocarem em busca de alimentos ou maiores áreas para 

sobrevivência.  

Durante a antiguidade as buscas de novas terras e as conquistas militares 

levavam milhares de pessoas ao front de batalha, manchando com o vermelho de seu 

sangue o caminho por eles percorrido ou colocando seu nome nas terras recém 

incorporadas a seus reinos.  

Por sua vez durante o período medieval as motivações que levam ao 

deslocamento das pessoas estão ligadas ao interesses comerciais, para a criação de 

novas rotas comerciais e a exploração de novas terras feitas colônias para a retirada de 

produtos que atingissem valor comercial que agradassem tanto aos monarcas quanto aos 

clérigos. Tem-se neste momento o inicio das grandes navegações, sobretudo as que se 

aventuraram a oeste atravessando o desconhecido e inexplorado Oceano Atlântico, 

desembarca em um novo mundo, marcam uma nova ordem nas mobilidades humanas, 

as transcontinentais, que visam o domínio, a exploração e a ocupação. 

Somente no século XVII começam a surgir os primeiros estudos sobre as 

sociedades e o meio que estas ocupam que culmina com os estudos desenvolvidos no 

século XVIII. A partir deste momento as reflexões de ordem filosófica passam a 

repensar o mundo de uma maneira diferente, quando a Igreja enfraquece seu discurso 

diante do liberalismo. O advento da revolução tecnológica (primeira revolução 

industrial) e a revolução social (revolução francesa) são o espelho de um período em 

que surgem importantes reflexões sobre sociedade e economia. 

“A mobilidade enquanto categoria científica é utilizada 
constantemente para explicar o movimento dos homens em suas mais 
diversas instâncias. Os estudos populacionais, as migrações e as 
mobilidades são noções que tratam de investigar a dinâmica de 
desenvolvimento das sociedades” (ROCHA, 1998, p. 16). 

 

A migração natural das pessoas vai contribuir e muito para a transmissão de 

sua cultura e conseqüentemente, migração de sistemas religiosos que resultarão em 

adaptações ou integrações de religiões em determinado ambiente estranho que pode 
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alcançar algum equilíbrio ou desenvolver mecanismos de conquista. (ROSENDAHL, 

2001). 

Para desenvolvermos o tema acerca da mobilidade motivada pela religião, 

analisamos as pessoas a partir de dois pressupostos bem distintos: de crentes ou 

descrentes. A religião como um produto social intrínseco à pessoa, a acompanha por 

onde ela for e os primeiros relatos que temos desta mobilidade religiosa são datados do 

século IV, quando com a conversão para o cristianismo do imperador romano 

Constantino difunde a partir de então a religião oficial do Estado pelas rotas comerciais 

do império romano.  

“Pode-se dizer, de modo geral, que a experiência de fé nos classifica 
em crentes e descrentes. A fé identifica o crente em um sistema 
religioso e o investe de poderes que ele só adquire sua experiência 
religiosa. A fé, no contexto judaico-cristão, leva a que tudo seja 
possível para Deus e também para o homem. ‘Se o homem não 
duvidar e acreditar em tudo aquilo que em diz ser realizará, isto 
realizar-se-á. É por isso que vos digo: Tudo que pedirdes rezando 
ser-vos-á concedido’ (São Marcos, XI, 22-24). Neste contexto, a fé 
significa liberdade, uma liberdade que permite ao homem participar 
ontologicamente da existência de Deus, uma liberdade que encontra 
sua validade e seu apoio em Deus. (...) A perspectiva que interessa 
aos geógrafos está na análise da experiência da fé no tempo e no 
espaço em que ela ocorre” (ROSENDAHL, 2001). 

 

O pesquisador Sopher (1981) apud Rosendahl (2001) analisa o processo de 

expansão espacial das religiões, afirmando que estas podem ser geradas pelas interações 

espaciais como a difusão, a migração e a competição por espaço. Estes processos podem 

ser significativamente afetados pela etnicidade ou universalidade relativa aos conceitos 

religiosos, a simplicidade ou complexidade do ritual religioso e a flexibilidade ou 

rigidez de organização religiosa. O mesmo pesquisador ao se referir à religião como um 

fenômeno cultural, classifica-a em dois grandes grupos: religiões étnicas e religiões 

universalizantes. As primeiras associadas a um lugar específico de pessoas e geralmente 

estão ligadas a este espaço, e as religiões universalizantes, cuja crença associa-se à 

mensagem e a doutrina tratam da vida e das relações com Deus ou deuses de maneira 

apropriada para todas as pessoas. As religiões universalizantes ao contrário das étnicas 

romperam seus laços com o lugar específico de origem e disseminaram sua mensagem. 
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O cristianismo, o islamismo e o budismo, a partir de seus lugares de origem, 

difundiram-se amplamente pelo resto do mundo. 

“A peregrinação cristã que data do século V, também é conhecida 
como romaria pelo fato de consistir inicialmente a ida de devotos de 
suas localidades para Roma. Acredita-se que a graça divina é 
especialmente poderosa nos lugares visitados por Jesus Cristo, pelos 
santos ou pela Virgem Maria, lugares onde eles apareceram em 
visões ou onde estão guardadas as suas relíquias.” (ROSENDAHL, 
2001). 

 

A peregrinação aos lugares sagrados despertou grande interesse dos 

geógrafos das religiões, uma vez que trata-se de uma demonstração de fé que adquire 

uma nítida espacialidade, pois envolve o deslocamento de um lugar a outro, este que em 

muitos casos é marcado por uma periodicidade regular. Têm-se nitidamente definidos o 

espaço e tempo fixo – os lugares sagrados – e fluxos – a peregrinação. As peregrinações 

constituem um fenômeno comum à maioria das religiões inserindo-se assim em 

diferentes contextos culturais, modificando e reproduzindo o espaço para o atendimento 

ao peregrino que vem na nítida intenção de expressar sua fé junto aos que, como ele, 

crê. 

Para o pesquisador Cícero Moreira da Silva, apud. Canuto (2002) que 

analisa o deslocamento das pessoas coletivamente através das romarias, diferencia-as 

em duas expressões da religiosidade: a primeira a qual chama de tradicional que estão 

centradas na individualidade, na promessa, no transcendente; a segunda romaria da terra 

que tem o foco coletivo e a realidade do povo, inserindo-se no espaço de luta pela terra 

e deve ser entendida dentro da relação terra/igreja/estado. Assim conclui que a romaria 

contribui para transformar a mística e a espiritualidade em gestos e compromissos 

concretos.  

Ao verificarmos a instalação de um templo – ponto fixo – para acolher os 

ritos e as cerimônias coletivas daquela comunidade, classificamos a hierofania2, e 

definimos o lugar como sagrado, que vai refletir a percepção do grupo envolvido, 

                                            
2 Termo proposto por Mircea Eliade (1962) para designar a manifestação do sagrado em objetos ou 
pessoas. A materialização do sagrado pode ocorrer em grutas, colinas (...) que simbolicamente origina o 
lugar sagrado (...) demarcado e diferenciado. (ROSENDAHL, 1996, p. 81). 
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contudo esta percepção do espaço sagrado é variável entre os grupos que possuem suas 

concepções rituais e divinas diferenciadas.  

“Os lugares santos indianos são encontrados nas nascentes dos rios e 
em suas confluências, como se verifica no rio Ganges. Para os 
budistas as preferências ocorrem geralmente nas montanhas do Tibet 
e no Ceilão. Os cristãos elegem igualmente as montanhas e as grutas, 
e isto está demonstrado nas inúmeras Igrejas construídas nos 
inúmeros locais em que a evangelização católica teve êxito. 
(ROSENDAHL, 2001). 

 

Mas para o crente a idéia da existência dos espaços sagrados, gera a 

sensação de existir um mundo no qual as imperfeições estarão ausentes, isso motiva o 

ser humano a suportar as dificuldades diárias. Assim ele não somente suporta as 

infelicidades da vida como também é conduzido a imaginar realidades mais profundas e 

autênticas do que aquelas que seus sentidos revelam. O homem por si só, consagra o 

espaço por sentir a necessidade de viver em um mundo sagrado. O homem religioso 

exprime sob formas simbólicas o seu relacionamento com o espaço: “cada vez que se 

ergue uma nova igreja o grupo religioso tem a impressão de que cresce e se consolida. 

Apesar da Onipresença de Deus, existem espaços que são mais sagrados que outros.” 

(ROSENDAHL, 2001). Esta afirmativa é perceptível tanto no budismo, quanto no 

islamismo como no catolicismo. A hierarquização do sagrado é presente, nos espaços 

sagrados de peregrinação torna-se mais nítida. 

Sack (1986, p. 93-5) apud Rosendahl (2001) analisa a divisão hierárquica 

dos lugares sagrados e dentro do templo da Igreja Católica encontra estes espaços muito 

bem definidos como relata a seguir:  

“Primeiramente o altar é o lugar mais sagrado, em seguida o lugar 
destinado ao coro e em terceiro lugar ocupado pela comunidade de 
leigos. Existe neste caso uma relação entre a posição hierárquica e a 
acessibilidade geográfica. Durante as cerimônias realizadas dentro da 
Igreja, somente os funcionários qualificados dela tem acesso ao 
altar.”  

 

Os santuários podem ser classificados de acordo com seu fluxo de pessoas e 

seu poder de atração. Existem santuários de nível Internacional (Roma, Lourdes) 

nacional (Aparecida), regional (N. Sra. do Rocio) e local (Santuário da Mãe Peregrina 
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de Schöenstatt). Um breve levantamento realizado pela arquidiocese de Maringá em 

2007 revela que semanalmente cerca de 100 000 pessoas freqüentam as celebrações da 

santa missa, nos diversos horários ofertados para tal nesta cidade. 

4. A FORMAÇÃO DA IGREJA EM MARINGÁ  

Anteriormente a formação da cidade de Maringá no final da década de 1940, 

a ocupação humana na região conhecida como Norte Novo do Paraná, faz referência a 

presença de silvícolas que “desde tempos imemoriais conviviam com recursos de um 

meio extraordináriamente rico, que atendia com sobra às suas necessidades” (ROBLES, 

2007, p. 49).  

A presença do colonizador nesta região ainda na primeira metade do século 

XX, traz consigo além das ferramentas para a derrubada da mata a presença de 

missionários eclesiásticos, que iniciam a viva voce3 a formação das paróquias que 

constituirão a diocese de Maringá, oficialmente  criada em 1º de fevereiro de 1956 pelo 

papa Pio XII, com a Bulla “Latíssima Partire Eclesias” desmembrando-se da diocese de 

Jacarezinho, e em dezembro do mesmo ano elege seu primeiro bispo Jaime Luiz 

Coelho, então cura4 da catedral de Ribeirão Preto (SP). E em 1979, Maringá eleva-se a 

categoria de Arquidiocese, composta pelas dioceses de Campo Mourão, Paranavaí e 

Umuarama. 

A região administrada pela Arquidiocese de Maringá, que compreende o 

Noroeste do Paraná, coincide em muitos de seus espaços colonizados pela Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), cujas cidades foram em sua grande maioria 

planejadas e percebe-se a presença do local destinado a construção da Igreja Matriz em 

todas as cidades e este local era composto pela praça localizada no centro da cidade, não 

muito distante da Prefeitura.  

“A estreita ligação entre o Estado e a Igreja determina, com 
freqüência, uma religião de Estado e uma Igreja de Estado (...). É 
evidente que essa ligação pode desembocar numa reforma de Estado 
teocrático, o que evidentemente significa um poder considerável, uma 
vez que ocorre aí uma concentração do sagrado e do profano”. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 124)  

 

                                            
3 viva voce – viva voz, oralmente. In.: Robles (2007, p. 85) 
4  Vigário de aldeia ou povoação. Vigário: Padre que substitui o pároco em uma paróquia. 
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Assim podemos perceber que as atividades religiosas estavam presentes na 

vida dos primeiros núcleos urbanos que se formavam nesta região, impactando de forma 

importante nas decisões políticas destas localidades. Ainda hoje a Igreja Matriz ocupa 

um lugar de destaque e em muitas ainda é o principal templo que congrega e conduz o 

ritmo e as festas espirituais e devocionais daquelas cidades. 

Para a cidade de Maringá, fundada em 1947, pela CMNP, empresa de 

capital misto, (inglês e nacional) uma vez que: 

“Durante o período da segunda guerra mundial, o governo brasileiro, 
por motivos de segurança nacional proibiu a propriedade da terra por 
estrangeiros, obrigando a venda da Companhia inglesa a um grupo 
capitalista de São Paulo, já intimamente a ela vinculado, que levou a 
cabo, no mesmo sentido e com as mesmas características a projeto 
inicial”. (ROCHA, 1998, p. 97) 

 

O referido grupo capitalista “adquiriu do governo do Estado cerca de 

500000 alqueires de terra roxa e por desbravar entre os rios Paranapanema, Ivaí e 

Tibagi” (LUZ, 1997, p. 19). 

Com um olhar a frente e projetos inovadores para os padrões urbanísticos 

implantados até então, a CMNP, executou o projeto desenvolvido pelo engenheiro Jorge 

de Macedo Vieira, que: 

“adotou em sua planilha os conceitos mais modernos para a época, e 
até hoje considerados avançados. Para a distribuição das praças, 
avenidas, ruas e demais logradouros públicos, observou-se ao 
máximo as características topográficas do sítio escolhido, revelando 
preocupação também no que se refere à proteção às áreas verdes a 
vegetação nativa. Projetou áreas industriais, comerciais, residenciais 
com o traçado da estrada de ferro cortando a cidade em seu centro” 
(GAMA, 1987, p. 21) 

 

Este planejamento proposto e implementado pela CMNP caracterizou 

Maringá como uma cidade segregada, em seu principio, uma vez que cada zona possuía 

sua função e seu público definido, seja pelo custo do lote, ou pela função econômica 

desenvolvida naquela área. 

Os poderes administrativos e religiosos estão visivelmente ligados na cidade 

de Maringá.  
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O terreno da atual catedral fora doado pela CMNP, juntamente com outros 

espaços, do, núcleo urbano do Maringá Novo (ainda em planejamento), como podemos 

verificar no exposto abaixo: 

“A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, atendendo a 
exposição do Exmo. Snr. Bispo doou e reservou para a paróquia por 
título de Mitra Diocesana os seguintes terrenos: 
 Um alqueire de terra ao lado do cemitério para a construção 
de um Ginásio Diocesano. 
 Um alqueire entre o Maringá Novo e a Vila Operária para a 
construção de uma Santa Casa como propriedade da Mitra Diocesana. 
 Todo terreno necessário para a construção da nova Igreja 
Matriz conforme a planta, que for apresentada pelo Exmo. Snr. Bispo 
Diocesano. 
 Um quarteirão inteiro para o futuro Colégio feminino em 
Maringá Velho, i.é. o quarteirão onde atualmente fica a Igreja Sta. Cruz 
com a casa paroquial anexa. (...) 
Reservou-se a Companhia o direito de se passar as escrituras até o dia 
em que a Mitra ou a paróquia tomar posse dos terrenos para as 
respectivas finalidades.” (ROBLES, 2007, p. 124) 

 

Verifica-se aí o desejo crescente de haver um colégio católico dirigido por 

irmãs onde pudessem estudar as filhas dos pioneiros que aqui se instalavam. E assim, 

em 1952, chegam à Maringá, vindas da Espanha, as primeiras Irmãs Carmelitas de 

Vedruna, com a missão de assumir a direção do Colégio Santa Cruz, o pioneiro dos 

colégios católicos de Maringá, que iniciou suas atividades em 20 de março de 1953. 

(ROBLES, 2007, p. 125) 

Esta espacialidade fragmentada e tão repleta de ideologias, significados e 

poder nos reporta ao período medieval, que: 

“Durante o reinado dos merovíngios, não mais havia qualquer 
instituição educacional, exceto as escolas episcopais, mantidas pelos 
bispos com o propósito de garantir a continuidade da formação dos 
clérigos e os mosteiros, onde os monges se dedicavam quase que 
exclusivamente a copiar manuscritos antigos. Assim a Igreja adquiriu 
na Alta Idade Média, o controle da educação, sendo o clero a elite 
intelectual e suas escolas a únicas instituições culturais atuantes na 
Europa Ocidental” (VICENTINO, 1997, p. 155) 

 

Realidade esta que se expressa ainda hoje conforme relata Gil Filho (2003, 

p. 108) 
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“como estrutura da territorialidade católica, as instituições 
assistências e educacionais configuram espaços de representação com 
nuanças diferenciadas. As de caráter assistencial justificam o discurso 
religioso, e as de caráter educacional expressam parâmetros de 
controle e manutenção do poder institucional” 

 

Ainda na primeira metade da década de 1970 a região agrícola do norte do 

Paraná sofre consecutivas perdas com a desvalorização do produto cafeeiro e sua 

substituição, ainda lenta pela rotação de culturas (soja-milho-trigo) e a modernização 

agrícola, o que leva a um conseqüente despovoamento rural e a vinda destes 

trabalhadores para cidade. 

Costa (1991, p. 30) registra que o perímetro urbano de Maringá cresceu 8,5 

km² entre 1964 e 1973, conseqüência da implantação de novos conjuntos habitacionais, 

sobretudo nas áreas mais afastadas do centro da cidade para atender a esta população 

vinda do campo e que possuíam um poder aquisitivo reduzido. 

Assim a Igreja, viu-se obrigada a desfragmentar as paróquias existentes, 

uma vez que suas extensões territoriais aumentaram o que dificultava o controle e o 

atendimento aos fiéis pelo profissional religioso responsável pela mesma. Surgem 

também com o crescente número de habitantes na área urbana, outras denominações 

religiosas, que fundam suas comunidades a partir do surgimento dos novos bairros 

residenciais. 

Através das observações propostas até o momento, pode-se dizer, conforme 

revelado por Rosendahl (1996, p. 37) “que a presença do sagrado da vida urbana é 

muito forte, porém de difícil mensuração”. Assim percebe-se que Igreja sempre esteve 

presente e acompanhou o desenvolvimento urbano maringaense, e em seu território 

realiza suas atividades, sempre com a presença marcante e maciça de seus fiéis e 

seguidores. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando da realização deste estudo a busca pela identificação do 

comportamento e compreensão da lógica da mobilidade humana intrinsecamente ligada 
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à religião, estabelecendo-se a relação com a origem dos fiéis, seus deslocamentos e 

periodicidade de suas atividades devocionais.  

As considerações no âmbito da Geografia Cultural e suas especificidades 

num ambiente pré estabelecido e delimitado nesta cidade; ambiente este ainda pouco 

explorado em estudos desta natureza e enfocados nessa visão. 

Assim, a identificação dos caminhos percorridos pelos fiéis no cumprimento 

dos ritos de sua fé e identificação das hierofanias dentro do quadro urbano desta cidade 

objetivando a ampliação dos diversos olhares sobre a dinâmica urbana, analisando-se 

sob uma temática não regida pelo capital, mas que o gera e o necessita. 
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