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CAMPO DA RELIGIÃO E EDUCAÇÃO: CATOLICISMO E CONCORRÊNCIA 

NO MERCADO RELIGIOSO EM MARACAJÁ- SC (1932/1956). 

 

Lúcio Vânio Moraes* 

 

Introdução 
 

Esse texto é um recorte do meu objeto de estudo no Mestrado em Educação na 

UNESC e possui o objetivo central em analisar as ações dos agentes do catolicismo 

(padres e freis) no campo da educação em Morretes, atual Maracajá, do período de 1932 

a 1956 como forma de disputa no mercado religioso após a infiltração de outras 

instituições (agências) no vale do Araranguá.1     

O educandário alvo dessa pesquisa é a Escola de Educação Básica Manoel 

Gomes Baltazar, situada na cidade de Maracajá, sul de Santa Catarina.   

Um breve resumo da história de sua constituição aponta que foi construída em 

1929 por moradores de Morretes, pertencentes à religiosidade católica. Depois teve 

mudança de lugar por volta de 1932, vindo a ser ao lado da Igreja Católica. Tal 

educandário passou a ser chamado de Escola Mista Desdobrada de Morretes. Com a 

preocupação de dar um nome para a escola, em homenagem a um intendente de 

Maracajá, passou a ser chamada de escola Reunida Manoel Gomes Baltazar em 1954. 

Em virtude do aumento de estudantes e assim a necessidade de uma escola maior, 

moradores propriamente católicos e o frei Eusébio Ferreto (pároco) articularam 

juntamente com os políticos da região, para a construção de uma nova escola, vindo 

recursos do Estado e que deu-se o início em setembro de 1956 e término em fins de 

1958.  

Por solicitação especificamente do pároco da cidade, veio de Petrópolis-RJ da 

congregação das irmãs de Santa Catarina, a irmã Leonis Coimbra, para ser diretora.              

                                            
* Formado em História e Mestrando em Educação na UNESC (Universidade do Extremo Sul 
Catarinense)- Criciúma-SC. Bolsista do CAPES. E-mail:lucio.v.m@bol.com.br. Tem como orientador o 
professor Dr. Gladir da Silva Cabral (Departamento de Letras e Pós-Graduação em Educação) da 
UNESC. E-mail:gla@unesc.net   
1 Nesse período Morretes era o 5o Distrito de Araranguá.  
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Com o intuito de organizar este estudo, para analisar as influências dos agentes 

no campo da educação como disputa no mercado, as fontes permitiram-me datar e 

apresentar três momentos da atuação deles, e cada momento possui sentidos 

diferenciados por fatores econômicos, religiosos, geográficos, culturais e outros.  

O primeiro momento inicia-se quando a escola Mista Desdobrada de Morretes foi 

construída no mesmo período em que os padres de Araranguá passaram a dar assistência 

religiosa a Morretes, por volta de 1932. Tal informação é um fato importante para a 

história da educação em Maracajá, pois foi a partir desse momento que o campo da 

educação passou a ser um espaço utilizado pelas ações dos agentes, possibilitando, 

assim, influências nas práticas pedagógicas das professoras. Porém, nesse período, ainda 

não é perceptível, a ação dos porta-vozes como sentido de disputas no mercado.    

O segundo momento que proponho a apresentar, é aproximadamente início da 

década de 40, que é demarcado com a presença de outras agências no mercado religioso 

em Araranguá, o que possibilitou, de forma sensível, um certo abalo à paróquia dessa 

cidade,  que se sentiu ameaçada pelo trânsito de fiéis para outras agências de mercado 

que também passou a ofertar bens de salvação para a sociedade. Não obstante em 

Morretes, não existir nesse período ainda a presença de outras agências, o educandário 

foi espaço de reprodução do imaginário católico como disputa no mercado, haja vista 

que estava se propagando outras agências nos distritos de Araranguá.      

É possível, então, a partir desse momento, com base nas reflexões de Peter Berger 

e Pierre Bourdieu, analisar com outros olhares as ações dos porta-vozes não somente no 

campo da educação, mas em diversos setores da sociedade, encarados nesta pesquisa 

como estratégias de disputas e concorrência no mercado religioso. 

Em suma, enquanto o imaginário católico era hegemônico no vale de Araranguá, 

as ações dos agentes eram desenvolvidas como forma de conquistar espaço, ter sua 

identidade, preparar a alma dos fiéis católicos, porém, logicamente, sem a preocupação 

de disputas com outras agências, embora essa disputa já estivesse ocorrendo em 

diversas localidades do Estado de Santa Catarina e em diversos estados do Brasil. Ou 

seja, nos primeiros anos a presença do catolicismo confundiu-se com o processo de 

colonização, num segundo momento assiste-se ao planejamento e a ações no sentido de 

ofertar bens de salvação e estar presente na vida comunitária, em todos os setores da 
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sociedade, com objetivos de acumular capital simbólico, ter legitimidade de 

predominância e sair vencedora nessa disputa.  

O terceiro momento da atuação dos agentes do sagrado no campo da educação é 

o período que se destaca pela presença maior deles, não somente na escola, mas em 

outros setores da sociedade, e foi após a criação da paróquia de Maracajá, em 1956. A 

partir daí, os freis capuchinhos que vieram a trabalhar no campo eclesiástico de 

Maracajá, passaram a ter maior contato com a população e, assim, puderam agir para 

suprir as necessidades dos fiéis católicos. De forma concomitante, puseram-se a 

constituir um projeto evangelizador para amparar religiosamente o que, aos olhos dos 

freis, foi uma comunidade pouco assistida e que ainda possui infiltrações de outras 

instituições religiosas.  

Ao tratar especificamente a disputa no mercado religioso em Maracajá, tal 

fenômeno é demarcado o ano de chegada da presença da Igreja Evangélica Assembléia 

de Deus em 1947 na localidade de Garajuva, em virtude da concentração urbana após a 

chegada da ferrovia Tereza Cristina nessa localidade em 1920. Tal fenômento 

possibilitou a atração de muitas pessoas para Morretes a fim de trabalhar e se instalar na 

localidade, no pensamento de que o lugar iria progredir na área econômica e em outros 

setores. Tais questões possibilitaram maior dinamização no campo religioso, surgindo 

outras agências do sagrado no mercado, quebrando, assim, a hegemonia do catolicismo 

desse distrito. Surgem então alguns momentos de estranhamentos (intolerâncias), 

conflitos no campo da religião em virtude dos porta-vozes temer o trânsito de fiéis para 

outras agências.    

Entende-se nesse trabalho, a religião como uma manifestação cultural, e por isso 

é possível compreender que ao existir uma situação pluralística após a presença de 

agências no mercado, possibilita surgir uma produção de bens simbólicos nessas 

religiões, como forma de garantir uma determinada sustentação das suas representações.  

Contribuição nesse trabalho para entender religião são os pensamentos de 

Berger, ao alertar que o estudioso da religiosidade não deve se debruçar para entender a 

religião em sua “essência” ou a “verdade” da religião. A rigor, deve ser estudada 
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enquanto fenômeno cultural e problematizado com a realidade sócio-cultural, como 

construção humana.2 

Pierre Bourdieu também em sua obra A Economia das Trocas simbólicas, 

desenvolve um capítulo intitulado “gênese e estrutura do campo religioso”3 e apresenta 

de modo original as contribuições de Émile Durkheim e Max Weber, que define a 

religião como um conjunto de práticas e representações que, grosso modo, se revestem 

de caráter sagrado. Em suma, o referido autor aborda a religião como linguagem, isto é, 

sistema de comunicação e de pensamento. Assim,  
(...) a religião contribui para a imposição (dissimulada) dos princípios 
de estruturação da percepção e do pensamento do mundo e, em 
particular, do mundo social, na medida em que impõe um sistema de 
práticas e representações cuja estrutura objetivamente fundada em um 
princípio de divisão política apresenta-se como a estrutura natural-
sobrenatural do cosmos.4   
       

Penso não estar reduzindo a motivação dos agentes e o processo de reelaboração 

das suas práticas à dimensão meramente econômica, visto basear-me nos pensamentos 

de Bourdieu quando discute o campo religioso5 como espaço aberto para produção de 

bens simbólicos que garante o poder de legitimidade no campo religioso,6 e nas 

perspectivas de Berger ao analisar a noção de mercado religioso, após situação 

pluralística que acarreta em concorrência mercadológica entre as agências produtoras de 

bens simbólicos para oferecer a uma clientela consumidora.  

Alguns estudos7 nessa linha de pensamento são significativos e têm me 

orientado em minhas reflexões ao desenvolver o presente estudo. Embora tais 

historiadores trabalham com educação e o campo religioso, minhas inquietações a 

perseguir também transitam nesse campo e são análises diferentes da que fizeram. 
                                            
2BERGER, Peter Ludwing. O Dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. São 
Paulo: Paulinas, 1985,  p.21(Coleção Sociologia e Religião 2). 
   
3 Esse capítulo se estende da página 27 até 78.  
4 BORDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas. Tradução: Sérgio Miceli. 3.ed. 1974, p. 33-34.  
5 Outra obra de Bourdieu “O Poder Simbólico” também apresenta a noção de campo, ao tratar que é  
dinâmica própria do campo religioso que se fundamenta na luta estabelecida entre vários agentes pela 
gestão e monopólio da “violência simbólica”, no que dizer, no poder de impor e inculcar. Ele diz que: “o 
campo de produção simbólica é um microcosmo de luta simbólica entre as classes: é ao servirem os seus 
interesse ma luta interna do campo de produção (e só nesta medida) que os produtores servem os 
interesses dos grupos exteriores ao campo de produção”. BOURDIEU, Pierre. O Poder simbólico. 2 ed. 
Tradução: Fernando Tomaz. Rio de Janeiro, Bertrand, 1998, p. 12.     
6 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Op. cit, p. 14.  
7 Trabalhos que se destacam nessa problemática ao apresentar alguns “respingos” de influências da 
religião no campo da educação e ajudaram-me a refletir sobre minha pesquisa. HEERDT, DE BONI, 
OTTO, DALABRIDA, SOUZA, KLUG, MEZZONO, ALVES, KREUTZ, SANTOS, RABELO.          
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Todos perseguem seus objetos de estudo com olhares diferenciados, pois o campo da 

religião é bastante complexo, ou melhor, um terreno de múltiplas operações.    

 

 

Agências no mercado, mercado religioso e concorrência mercadológica.  

É perceptível nos documentos, indícios da preocupação dos porta-vozes em 

reconhecer a presença de outras denominações religiosas e por isso desenvolveram 

projetos e planos pastorais (bens simbólicos) para impedir o trânsito de fiéis para outras 

confissões,  garantindo de certo modo, sua permanência no mercado religioso. De 

acordo com Peter Berger, ao pontuar a lógica de mercado religioso no campo da religião 

quanto à demanda e à oferta, efetivamente as instituições em concorrência tendem a 

produzir bens simbólicos para acumular capital simbólico e, assim, impor o 

reconhecimento de seu monopólio, com a possibilidade de ser ouvidos e, grosso modo, 

agregar público para determinada instituição religiosa.  

A Igreja Católica no vale do Araranguá, na primeira metade da década de 40, 

percebendo a presença de outra instituição, que também na lógica de mercado oferta 

bens de salvação, sente-se abalada pela quebra de sua hegemonia mantida desde as 

primeiras décadas do século passado. Por isso, surge no catolicismo, por mediação dos 

agentes do sagrado, o despertamento de ações materiais e espirituais a desenvolver na 

sociedade para sair vencedora nesta disputa, ou seja, ter legitimidade. Nas palavras de 

Berger, 

Não é difícil ver que essa situação terá conseqüências de longo 
alcance para a estrutura social dos diversos grupos religiosos. O que 
ocorre aqui, simplesmente, é que os grupos religiosos transformam-se 
de monopólios em competitivas agências de mercado. Anteriormente, 
os grupos religiosos era organizados como convém a uma instituição 
que exerce um controle exclusivo sobre uma população de 
dependentes. Agora, os grupos religiosos têm de se organizar de 
forma a conquistar uma população de consumidores em competição 
com outros grupos que têm o mesmo propósito.8 

   

O conjunto das ações desenvolvidas pelos agentes do sagrado em Maracajá, 

somado ao poder econômico e político, foi o que viabilizou expandir a estrutura 

                                            
8 BERGER, Peter L. Op. cit, p. 150.  
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material da Igreja Católica e também os patrimônios para a sociedade, como na 

construção de salões comunitários, igreja matriz, capelas nas comunidades, cooperativas 

rurais, escolas e outros. Nesse mesmo sentido, as festividades religiosas (dos santos 

padroeiros), as congregações e irmandades, o incentivo às missas, a realização das 

“Santas Missões”, as celebrações comemorativas (paixão de Cristo, Corpus Christi, dia 

dos santos e outros), as visitas dos freis às casas e o empenho dos fiéis no trabalho 

voluntário em prol das construções.  

O desejo de inculcar o imaginário católico nos currículos, por meio das práticas 

pedagógicas dos professores na escola também é encarado nesse trabalho como 

estratégias utilizadas pelos agentes para envolver o cotidiano dos fiéis a terem maior 

proximidade com o sagrado e assim constituir a identidade católica na escola.   

Tais ações se apresentam como indícios que possibilitam entender 

exclusivamente a consagração e o desejo de manutenção da predominância do 

catolicismo na região. Essas negociações de bens simbólicos produzidos em uma 

perspectiva eclesiástica institucional permitiriam aos agentes manter a identidade 

católica, o acúmulo de capital simbólico e a concorrência mercadológica no campo 

religioso. 

Na perspectiva de Berger, a idéia de acúmulo de capital simbólico no campo da 

religião remete-nos a analisar a noção de mercado religioso, onde surgem as questões de 

demanda e oferta. Segundo a historiadora Andréia Souza Mina que dialoga com Berger 

em seu trabalho, ao falar sobre secularização diz que  
Berger, analisando as conseqüências que a “secularização” trouxe 
para a configuração religiosa no mundo, atenta para o fenômeno de 
pluralização que a tendência secularizante provocou onde antes 
existiam instituições detentoras do monopólio religioso. No Brasil a 
questão dos pluralismos é evidente como uma realidade que há muito 
tempo identifica a nossa religiosidade.9 

 
Ainda de acordo com as reflexões de Berger, a situação pluralística acarreta a 

concorrência mercadológica. Assim, Berger diz que  

A característica-chave de toda as situações pluralistas, quaisquer que 
sejam os detalhes de seu pano de fundo histórico, é que os ex-

                                            
9 MINA, Andréia Mendes de Souza. Nós e o mundo. A construção do “outro”. Alteridade e 
pertencimento no material de divulgação brasileiro da Igreja Evangélica Assembléia de Deus e 
Igreja Universal do Reino de Deus na Década de 1990. 2004. Dissertação de Mestrado em História − 
UFSC, Florianópolis, p. 40. 
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monopólios religiosos não podem mais contar com a submissão de 
suas populações. A submissão é voluntária e, assim por definição, 
não é segura. Resulta daí que a tradição religiosa, que antigamente 
podia ser imposta pela autoridade, agora tem que ser colocada no 
mercado. Ela tem que ser ‘vendida’ para uma clientela que não está 
mais obrigada a ‘comprar’. A situação pluralista é, acima de tudo, 
uma situação de mercado. Nela as instituições religiosas tornam-se 
agências de mercado e as tradições religiosas tornam-se comodidades 
de consumo.10 

 
Um dos agentes do sagrado que mais teve influência em diversos setores na 

sociedade de Maracajá foi o frei Eusébio Ferreto, em virtude de ser ele o segundo 

pároco depois da criação da paróquia, da sua permanência na cidade por um período de 

dezessete anos e sete meses e por outros fatores que serão arrolados no corpo deste 

trabalho no terceiro momento.  

 
Inculcar a identidade católica na Escola Mista Desdobrada de Morretes-  (1932).   

     
Na escola, eu preparava as crianças para a 
comunhão. Na aula mesmo, ensinava-se a 
doutrina católica, usava o catecismo. Ser 
professora era ter prestígio e era valorizada, 
respeitada. Os padres confiavam em nosso 
trabalho e os alunos acreditavam no que nós 
dizíamos.11 

 

É possível analisar, no primeiro período a ser tratado (1932), que a Igreja 

pretendia apresentar a assistência religiosa aos fiéis como um projeto evangelizador, 

voltado para normatizar os católicos e inculcar os saberes do catolicismo. Ela 

manifestava o interesse de oferecer “bens de salvação” e manutenção da espiritualidade 

para uma localidade que estava almejando assistência. Mais do que isso, ela estava 

conquistando mais um campo para disseminar um saber institucionalizado, inculcar as 

verdades católicas e espirituais. Ora, a Igreja justificava suas ações por ser considerada 

legítima e possuir autoridade ao oferecer amparo espiritual à população. 

Na memória de Dona Amélia Duarte, uma das primeiras professoras da Escola 

Mista Desdobrada de Morretes, até determinado tempo o catolicismo era a religião 

predominante. Havia a visita dos padres de Araranguá para realizar as missas na igreja 

                                            
10 BERGER, Peter Ludwing. Op.cit, p. 149.  
11 Dona Amélia Duarte (88 anos). Trabalhou nessa escola por um período de 25 anos. Entrevista 
concedida a Lúcio Vânio Moraes em 22/3/2008.    



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 8 

ao lado da escola, mas os padres, como o José e Tiago, pela falta de tempo, vinham 

poucas vezes à escola e sabiam que os professores eram os responsáveis por preparar as 

crianças para a comunhão. Ou seja, o professor possuía certa autoridade apoiada pela 

Igreja e representava um estandarte do catolicismo: 

Eles vinham também às pressas para poder dar conta em todas as 
capelas de Maracajá. Nesse tempo, a maioria ou quase todos eram 
católicos. Os padres sempre contavam com a nossa ajuda para 
preparar as crianças para a primeira comunhão. Isso era comum e 
natural. Na verdade, os padres acreditavam em nosso trabalho, e o 
professor era considerado igual a um capelão, uma pessoa que fazia 
parte da Igreja. Nós é que organizávamos as crianças. Em tempo das 
santas missões, em que vinham os padres dar cursos, aquela semana 
inteira só de ensinamentos da Bíblia e da religião católica, nós 
também estávamos ali ajudando.12 
 

Nesse período, havia a catequese, que era lecionada fora da sala de aula, no salão 

de festas ao lado da igreja ou dentro dela. Nem sempre a catequista era professora da 

escola, mas o que se ensinava na escola pelas professoras, principalmente na aula de 

religião, era uma complementação do ensino-base para a professora de catequese. 

Professor leigo e catequista, possuíam quase a mesma responsabilidade: inculcar nas 

crianças a disposição de serem fiéis praticantes e devotos aos símbolos do catolicismo. 

Dona Amélia diz que 

era nosso costume, ao entrar na sala de aula e saída, rezar com as 
crianças, ensinar fazer o sinal da cruz. Na escola mesmo, eu dava aula 
de doutrina. Assuntos como obedecer aos pais era um dos 
mandamentos, ser criança educada, ir à missa, que era algo muito 
importante. Quando o padre vinha de Araranguá, então nós 
levávamos as crianças que iriam fazer a primeira comunhão para se 
confessar com o padre. Saía da escola e ia à igreja. E ainda ensinava 
como se confessar, que não poderia mentir para o padre, falar quais 
os pecados, como brigar com os colegas, desrespeitar os pais e 
outros. Não que eu estava querendo descobrir os pecados das 
crianças, mas que elas perguntavam e acreditavam em nós. As 
conversas e orientações que os padres nos davam eram nos momentos 
que estávamos indo a participar das missas.13 
 

Os professores, nesse momento, eram instrumentos úteis que faziam a mediação 

entre escola e Igreja. Mesmo os agentes vindo poucas vezes à escola e não existindo 

tanta insistência quanto a eles incentivarem as crianças a se entrosarem com os saberes 

                                            
12 Dona Amélia Duarte (88 anos). Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 22/3/2008.  
13 Dona Amélia Duarte (88 anos). Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 22/3/2008.  
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do catolicismo, os professores, nesse período, eram considerados muito “religiosos”, 

pois o professor nesse tempo era “bastante católico”. 

Para compreendermos as ações da Igreja Católica quanto ao incentivo de utilizar a 

escola para inculcar o saber católico nesse período, remete nos analisar que a mesma 

almejava reproduzir seu saber institucional e combater a “ignorância religiosa do povo”. 

Percebe-se aí, uma problemática ainda maior, da primeira Constituição republicana de 

1891 que a Igreja estava atravessando para combater o Estado laico e assim tentando 

impor um projeto educacional, sobrepondo-se aos ideais liberais, positivistas e laicos da 

nascente República. 

Pesquisando o Livro Tombo da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, em 

Araranguá, entre 1894 até 1956, ano em que se deu a criação da paróquia em Maracajá e 

findou-se a assistência religiosa nessa cidade, é perceptível a preocupação dos agentes 

católicos em influenciar o campo da educação, principalmente por se tratar do ensino da 

“doutrina cristã” nas escolas de rede pública. Tais indícios são importantes para 

compreender as ações dos agentes de Araranguá nas escolas em Maracajá e entender as 

orientações que eles davam às professoras leigas no sentido de lecionarem “Religião”. 

É importante sublinhar que a paróquia de Araranguá, como já mencionado, 

pertencia à diocese de Tubarão, e todas as orientações, normas, provisões, circulares, 

enfim, toda a burocracia eclesiástica que norteasse as paróquias provinha da diocese. 

Então, ao analisar uma circular de 15 de fevereiro de 1941, percebe-se que esse 

documento representa uma solicitação a todos os párocos responsáveis das paróquias 

para alertarem e orientarem os professores sobre o ensino da “doutrina cristã” nos 

grupos escolares e escolas públicas.14 

Fato semelhante é visível na paróquia São José da cidade de Criciúma, que 

pertencia também à diocese de Tubarão. No Livro Tombo também há registros da 

“Provisão para Congregação da Doutrina Christã recebida aos 12 de agosto de 1938”,15 

enviado da diocese de Tubarão para que os párocos viessem a orientar os professores a 

trabalharem a “doutrina cristã” nas escolas. 

Obviamente que não há como desconsiderar uma série de acontecimentos 

“burbulhando” em todo Brasil, para que se faça uma única leitura das ações dos porta-

vozes no campo da educação no vale do Araranguá. Porém, como a preocupação da 
                                            
14 Livro Tombo da Paróquia de Araranguá, Tomo 1, p. 113v.  
15 Livro Tombo da Paróquia de Criciúma, Tomo 1, p.14.    
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história cultural não é mais a macro-explicativa da história, no sentido de tentar 

compreender toda a história em seu todo, mas, em suas particularidades, é possível 

então entender o campo da educação e o fenômeno religioso nessa perspectiva.  

Importante também pontuar outra questão quanto à problemática de 

concorrência no mercado religioso. Ao realizar uma leitura do período da Reforma 

Protestante do século 16, a Igreja Cartólica ao desenvolver o processo de contra-ataque 

já entrou nessa lógica de disputa. Isso revela que essa reflexão quanto disputas no 

mercado já remete a esse período. Porém, a leitura que se faz no vale do Araranguá são 

com outros olhares, pois, obviamente os acontecimentos históricos não são os mesmos.  

 

 

Agências no mercado no vale do Araranguá e ações dos porta-vozes na educação 

no Distrito de Morretes (1940). 

 O segundo momento é demarcado pela chegada de outras agências no mercado 

à cidade de Araranguá em 1940, e, em 1947, ao distrito de Morretes, na localidade de 

Garajuva.  

Como descrito no corpo desse texto, a partir da primeira metade da década de 

40,  as assistências e visitas mensais dos padres da paróquia de Araranguá a Maracajá 

aumentaram em virtude do crescimento da população, mas também pela necessidade de 

a Igreja continuar mantendo seu crescimento e predominância. Dessa forma, os porta-

vozes com tal preocupação fizeram surgir mudanças entre o corpo eclesiástico no 

sentido de “tramarem”, “reelaborarem” no campo da religião outras formas, pois as 

práticas pastorais de outrora não respondiam mais às necessidades no contexto que 

estava se estruturando. Dito em outras palavras, entre os agentes, foi necessário um 

esforço para superar as novas exigências da clientela e confrontar a presença de outras 

agências no mercado religioso. Nesse sentido, a reflexão de Dominique Julia apresenta 

considerações significativas para compreendermos as ações do catolicismo, ao 

considerar que  

as mudanças religiosas só se explicam, se admitirmos que as 
mudanças sociais produzem, nos fiéis, modificações de idéias e 
desejos tais que os obrigam a modificar as diversas partes de seu 
sistema religioso. Há continuidade de ida e volta, uma infinidade de 
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reações entre os fenômenos religiosos, a posição dos indivíduos no 
interior da sociedade e os sentimentos religiosos desses indivíduos.16  
      

Surgiu, então, maior estímulo, pelos agentes, para a organização de irmandades e 

congregações como o “Apostolado da Oração”, “Filhas de Maria”, “Congregação dos 

Marianos”, as “Santas Missões”, as festividades dos padroeiros, o incentivo às missas, o 

incentivo à primeira comunhão das crianças, as orientações para as professoras darem 

catequese, a forte presença dos padres na escola e suas implicações pedagógicas. De 

forma geral, ao pôr todas essas ações dos agentes sob análise, é possível perceber que os 

objetivos dos religiosos eram envolver os fiéis católicos em diversas ações espirituais e 

materiais, promovidas pela Igreja e, assim, estender sua influência aos diversos setores 

da sociedade. Nota-se, então, com olhar sensível, que as ações produzidas pelos agentes 

católico são bens simbólicos, visto que eles procuravam acumular capital simbólico para 

legitimar e ofertar bens de salvação às agências que estavam no mercado e para terem ai 

reconhecimento.   

Quanto ao processo de reelaboração e de projetarem outras táticas, a escola foi 

também utilizada como espaço dos agentes para divulgar seus desejos, sonhos e 

projetos, ofertar bens de salvação e sobressair-se às demais agências do mercado.  

Os depoimentos revelam que os agentes passaram a fazer visitas freqüentes às 

escolas, orientando os professores e incentivando os estudantes a participarem dos 

trabalhos eclesiásticos promovidos nas capelas da localidade. Tais visitas eram, a meu 

ver, estratégias assistencialistas dos agentes para manter a predominância e a 

legitimidade na sociedade, congregando escola, Igreja e família.   

Dona Julieta Medeiros, estudante na época, lembra que 

os padres que vinham de Araranguá atender os católicos visitavam 
todas as capelas de Maracajá. Eles faziam várias coisas, davam 
comunhão, batizavam as crianças, faziam casamentos. Era muita 
coisa que faziam. De primeiro, até nem passavam na escola, talvez 
pela falta de tempo ou porque não existiam necessidades. Depois de 
alguns anos, os padres vinham mais vezes ao mês. Quando visitavam 
a capela aqui do centro, então visitavam a escola, já que era do lado. 
Diziam para nós, crianças, para convidar os pais a ir às missas. 
Davam conselhos para sermos obedientes aos pais e perguntavam 
quais os alunos que ainda não tinham feito a primeira comunhão. Às 
vezes o padre convidava para irmos à missa na capela, e outras a 
professora sabia o dia do padre vir e, então, no horário de aula nós 

                                            
16 JULIA, Dominique. A religião: história religiosa. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. História: 
novas abordagens. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986, p. 106.  
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íamos à missa. A escola era assim, bem ao lado da capela de 
material.17 
 

Dona Amélia Duarte lembra que os agentes passaram a orientar os professores 

quanto à preparação para a primeira comunhão, para ajudar as catequistas no incentivo 

às festas nas capelas, nas comunidades, a fazer propaganda das “santas missões” e 

outras ações promovidas pela paróquia de Araranguá.  

Quando comecei a dar aula na escola em Morretes, os padres nem nos 
visitavam. Nós somente preparávamos os alunos para a confissão e 
para a comunhão. Depois, com o tempo, os padres vinham na escola, 
entrava na sala de aula e dizia para os alunos falarem para o pai e a 
mãe que tal dia teria uma festa em homenagem a um padroeiro da 
comunidade. Cada comunidade tinha um padroeiro e eram feitas 
festas, novenas e missas. No período das santas missões, era aquele 
agito porque, nossa, era muito importante. A pedido dos padres, nós 
professores divulgávamos e incentivávamos as crianças a convidarem 
a família para participar. Mesmo os padres não estando em Maracajá, 
sempre aos domingos pela manhã tinha o terço na capela. Nesse 
tempo, a maioria dos alunos eram católicos.18 
  

Na fala de Dona Amélia, todos os estudantes eram católicos nessa escola e, por 

esse motivo, não são visíveis resistências, estranhamentos na sala de aula pela não-

aceitação de uma outra igreja na localidade. A explicação para essa questão é a de que o 

pentecostalismo chegou em 1947 apenas na localidade de Garajuva, que distava de 

Maracajá aproximadamente três quilômetros e possuía uma escola que também atendia 

os estudantes pertencentes à Igreja Evangélica Assembléia de Deus.  

 

Escola na localidade de Garajuva e resistências católicas: impedir o trânsito de 
fiéis (1947).  

 

Por meio da memória de estudantes assembleianos, percebe-se que na escola em 

Garajuva havia, por parte dos professores e de estudantes católicos, indícios que 

refletem nos agentes católicos um certo medo e ameaça pela possibilidade de trânsito de 

fiéis católicos para outra agência de mercado. Como veremos, a pressão por manter a 

predominância católica no mercado religioso e o desejo de sair vencedora nessa disputa 

possibilitou surgir entre os fiéis católicos, orientados pelos agentes, um processo de 

                                            
17 Dona Julieta Medeiros. Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 16/4/2008.  
18 Dona Amélia Duarte (88 anos). Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 22/3/2008. 
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contra-ataque, materialização das resistências nos castigos e ataques verbais, em razão 

da não-aceitação de outra igreja.  

Dona Terezinha Fernandes, estudante na escola Adolfho Postol de Garajuva, na 

época filha de evangélicos pertencentes à Igreja Assembléia de Deus, revela por meio 

das suas lembranças que o campo da educação foi espaço de resistência religiosa 

(intolerâncias), quando as professoras possuíam vínculos com o catolicismo e 

instigavam outras crianças a “atacarem” os “evangelistas”:  

Comecei a estudar na escola da Garajuva com sete anos de idade. Ali 
tinha do 1o até o 4o ano. As minhas professoras ali foi a Norma, 
Gema, Aneide. A Norma era filha do Lucidônio Filisbino e morava 
na Garajuva. A Gema residia na Garajuva e era nora do Lucidônio. A 
Aneide residia em Araranguá e vinha de trem. O Lucidônio era o 
mais rico da Garajuva. Era empresário e grande perseguidor dos 
crentes. Ele tomava conta de tudo. Foi ele que construiu a escola. 
Esse tempo em que eu estava na escola foi em 1950. Foi bem nesse 
período que teve a presença do evangelho na Garajuva. Por isso que 
na escola nós fomos perseguidos. As professoras mandavam as 
crianças baterem em nós por sermos evangelistas. Eu tinha o meu 
cabelo comprido e os alunos puxavam, que as mãos deles ficavam 
cheias de cabelo. Era tanta perseguição que às vezes até me faziam 
sangue de tanto me bater. Não era somente eu que sofria, como 
também o Valmor Réus, as irmãs dele, como a Chica, a Vanda (eram 
as filhas da Diamantina), o meu irmão Alceu. Então nós, crentes, 
éramos castigados pelas professoras e pelos alunos. As professoras 
brigavam conosco e nos obrigavam a fazer o sinal da cruz e queriam 
que nós participássemos na aula de religião. Tinha uma professora 
que era irmã e vinha da cidade de Araranguá para dar aula. Sabe, ela 
pegava assim em nosso pulso e nos forçava fisicamente para fazer o 
sinal da cruz e nós não fazíamos porque a mãe nos orientava em casa 
para não fazer. Ficava com o braço duro para não fazer o sinal. Então 
por causa disso, nós éramos castigados, ficava encima de grãos de 
milho e ainda na frente da porta de saída, para quem passasse olhava 
que estava de castigo por ser rebelde. Elas faziam mesmo para 
humilhar.  

O pai foi também na escola falar com a diretora, que era a filha do 
Lucidônio. Nesse dia o pai foi porque, de tanto me maltratar, me 
fizeram sangue. Aí, então, depois não fomos mais forçados a fazer a 
aula de religião. Na verdade, não era uma disciplina porque não tinha 
nota. Era somente aula para ensinar coisas da Igreja Católica. A 
Mafalda era também uma professora brava. Era italiana daquelas 
carola, bem católica. A dona Gema me beliscava. Nesse tempo elas 
puxavam a orelha e batiam com vara de marmelo descascado.19 
 

                                            
19 Dona Terezinha Fernandes. Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 20/3/2008.  
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 Ainda nessa localidade, como reflexo de um problema geral, por incentivo dos 

porta-vozes, no ano de 1948, os fiéis católicos puseram fogo ao templo de madeira dos 

assembleianos, como forma de que se reprimissem os evangélicos, esse segmento 

religioso não mais existiria. Queimar o templo seria, no pensamento dos católicos, 

acabar com o que, segundo eles, seria uma outra religião, embora tanto católicos quanto 

evangélicos façam parte da mesma religião cristã.20 É importante colocar que tais 

resistências não ocorreram somente em Maracajá, mas nas cidades onde houve a 

presença dos pentecostais, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, que também 

sofreram o apedrejamento de seus templos e outras formas de perseguição.  

 Ao pôr esses depoimentos em análise, percebe-se que não aconteceram por 

acaso tais resistências. Existem inúmeros motivos que se refletem na escola, sendo uma 

problemática na sociedade. Sabe-se, porém, que as memórias, assim como documentos 

escritos, são construções discursivas, representações de quem registra e lembra. Quanto 

às lembranças, as palavras de Sandra Pesavento são importantes ao dizer que 

aquele que lembra não é mais o que viveu. No seu relato já há 
reflexão, julgamento, ressignificação do fato rememorado. Ele 
incorpora não só o relembrado no plano da memória pessoal, mas 
também o que foi preservado ao nível de uma memória social, 
partilhada, ressignificada, fruto de uma sanção e de um trabalho 
coletivo. 21 
  

Nesse sentido, as lembranças de Dona Terezinha necessitam ser analisadas de 

forma bastante delicada, quanto à questão dos “castigos físicos”, pois nesse período o 

uso da palmatória, puxões de orelha, ficar de joelhos em grãos de milho e “cheirar 

porta” era muito comum nas escolas, não se limitando ao tratamento aos evangélicos, 

mas a todos os estudantes “indisciplinados”. Entretanto, não há como desconsiderar tais 

indícios, haja vista que em outros testemunhos orais tanto de assembleianos quanto de 

católicos, houve nessa localidade momentos conflituosos no campo da religião no 

processo de concorrência mercadológica.    

                                            
20 MOARES, Lúcio Vânio; COSTA, Marli de Oliveira. Histórias e silêncios: Lembranças dos evangélicos 
da cidade de Maracaja (1947/1963). In. Revista de Iniciação Científica da UNESC, Criciúma, v.2, n.2, p. 
199-230. UNESC, 2004.  
21 PESAVENTO, Sandra. História e História Cultural, Belo Horizonte: Autêntica, 2003. (Coleção 
História & Reflexões). p. 95. 
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Já na escola Reunida Manoel Gomes Baltazar de Maracajá, que foi desativada 

em 1959, não são perceptíveis nos depoimentos dos pentecostais resistências dos 

católicos como forma de não-aceitação de outra instituição na localidade. Porém, ao se 

analisar o depoimento de um professor que depois foi diretor da escola Reunida de 

Maracajá, não se descarta a possibilidade de existirem famílias pentecostais de 

comunidades vizinhas estudando nesse educandário. Entretanto, nessas lembranças não 

são perceptíveis, como já colocado acima, estranhamentos, conflitos, mas, de acordo 

com Sr. Pedro Osório Pereira, “pertencer a outra religião nesse período era difícil”, o 

que permite-nos entender a dificuldade da presença e permanência de outra Igreja na 

localidade. Segundo ele, 
existiam algumas famílias evangelistas em Maracajá. Os filhos deles 
iam para a escola, mas não existiam problemas de relacionamentos. 
Conheci um só que era evangelista e era meu amigo. Parece que ele 
era pastor. Eu emprestava bois para ele. Eu nunca tive problemas com 
religião. E neste tempo até nem ficavam muito tempo outra Igreja no 
local. Eram poucos os evangelistas na escola. Era difícil ser 
evangelista em uma comunidade bastante católica.22 
 

Embora o problema deste trabalho não seja especificamente esse assunto, 

considero importante apresentar essas memórias, porque são indícios que possibilitam, a 

meu ver, compreender uma série de outras faces da religião em Maracajá, o que permite 

montar uma narrativa e entender a problemática de disputas no mercado religioso.   

 

Casa do frei Eusébio ao lado da escola Reunida Manoel Gomes Baltazar: Igreja, 
escola e sociedade (1956).  

 

O terceiro momento da atuação dos agentes do sagrado no campo da educação é 

o período que se destaca pela presença maior deles, não somente na escola, mas em 

outros setores da sociedade, e foi após a criação da paróquia de Maracajá, em 1956. A 

partir daí, os freis capuchinhos passaram a ter maior contato com a população e, assim, 

puderam agir para suprir as necessidades dos fiéis católicos. De forma concomitante, 

puseram-se a constituir um projeto evangelizador para amparar religiosamente o que, 

                                            
22 Sr. Pedro Osório Pereira. (81 anos). Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 27/3/2008. É 
importante salientar que o Sr. Pedro Osório iniciou sua profissão na escola em Garajuva e, por meio da 
oralidade e da convivência na localidade, teve conhecimento do ocorrido após a presença dos 
pentecostais.  
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aos olhos dos freis, foi uma comunidade pouco assistida e que ainda possui infiltrações 

de outras instituições religiosas (Igreja Assembléia de Deus, Igreja Betel e espíritas).  

Um dos agentes que mais teve influência também no campo da educação foi frei 

Eusébio Ferreto. Ele foi o segundo pároco de Maracajá, onde chegou em 1956, saindo 

em setembro de 1973. Nesse período, ele esteve envolvido com os diversos problemas 

da sociedade, atuando na maioria das vezes como líder. 

Após sua chegada, teve de articular-se com várias autoridades políticas, contar 

com o trabalho voluntário dos fiéis para a construção de patrimônios para a nova 

paróquia, pois havia somente uma capela de material, salão de festas de madeira e a 

casa dos congregados marianos, que a usavam para a realização das suas reuniões. 

Como não existia uma casa propriamente para a moradia dos padres, que vinham de 

Araranguá e dormiam na casa dos fiéis, o frei Eusébio, por um período de seis anos, 

dormia na casa que os congregados marianos construíram, que passou ser, então, a casa 

paroquial e que ficava ao lado da escola Reunida Manoel Gomes Baltazar. Nesse 

período, frei Eusébio fazia suas refeições na casa das famílias Souza, Giácomo de 

Pelegrini, Guerino de Luca e outras.23  

Sendo a residência do frei Eusébio ao lado da escola, é possível destacar, por 

meio dos depoimentos, que sua presença foi bem maior do que a de outros agentes de 

Araranguá, que realizavam visitas rápidas.  

As visitas do frei Eusébio à escola tinham como objetivo acompanhar o 

andamento da escola, para ver se os professores e as crianças necessitavam de algo, 

além da preocupação em garantir a divulgação das atividades promovidas pela Igreja. 

Nas lembranças de Dona Julieta Medeiros, estudante na época, o frei Eusébio vinha à 

escola, na verdade, por residir ao lado, para  

incentivar os alunos a fazerem a primeira comunhão e virem nos 
terços nos domingo pela manhã. Quando ele chegava na escola, já era 
normal, porque os alunos o viam sempre na casa em que residia. 
 

Nas lembranças de Dona Augusta, professora dessa escola, a presença do frei na 

escola ou estando em casa representava respeito por parte dos estudantes e maior 

exigência para os professores. Existia uma determinada preocupação, principalmente 

pelos professores, em manter o controle da classe para impedir bagunças e barulho, para 

                                            
23 Dona Julieta Medeiros. Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 16/4/2008.   
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que o frei não viesse a imaginar que os professores não estivessem dominando a classe. 

Além disso, buscava-se a disciplina e o silêncio para que o frei tivesse descanso, sem as 

gritarias e tumultos dos estudantes. Dona Augusta lembra de uma situação em que 

estava lecionando e fez uma repressão a um estudante e frei Eusébio estava em casa e 

escutou. Como forma de ajudar a professora, o frei contribuiu ao aconselhar o estudante. 

Eu sempre tive isso de trabalhar próximo de pessoas com autoridade. 
Na escola Manoel Gomes Baltazar, eu já trabalhava com os alunos 
em uma sala bem próximo do gabinete da diretora irmã Leonis. Ela já 
me pôs ali porque eu conseguia ter disciplina na turma. Na escola 
Reunida, eu lecionava ao lado da casa onde parava o frei Eusébio. A 
escola era aqui e, ao lado, a janela do padre. Um dia eu fiz uma 
repreensão a uma criança e ele estava em casa. Ele escutou e, quando 
foi no recreio, o frei Eusébio foi conversar com o aluno: “Criança, 
respeite a professora, procure se comportar mais”. Ele me ajudou a 
repreender o aluno.  

A casa do padre era boa. Essa casa foi feita para as reuniões da 
congregação dos marianos. Depois, serviu de casa do padre frei 
Eusébio.24  
 

Frei Eusébio teve muita influência na escola. Por ser pároco, possuía autoridade 

em suas palavras, conseguia ser ouvido. Nesse sentido, o que ele pedia para as 

professoras era como uma ordem que deveria ser executada, pois “foi o padre que 

pediu”. Assim, em seu convívio com as professoras, pedia para que elas lecionassem na 

sala de aula a catequese, como uma preparação para a primeira comunhão. Por tais 

motivos, na memória dos estudantes e professores desse período, é bastante visível o 

imaginário católico, como as rezas na entrada e saída da sala de aula, os estudos dos 

símbolos católicos como a Páscoa, o Natal e outras ocasiões. Dona Amélia Duarte 

lembra que 

O frei Eusébio vinha na escola e conversava com nós de forma 
educada, pedia para nós ensinar para os alunos assuntos da catequese, 
era a religião católica. Então, tinha que ensinar a reza do Pai Nosso, a 
Ave Maria, Creio em Deus Pai, sobre o céu, o inferno. Era ensinado o 
catecismo, um livro que tinha tudo sobre a Igreja Católica.25  
 

É importante colocar que a presença de frei Eusébio não era somente na escola 

Reunida de Maracajá, mas também nas escolas das comunidades do interior que 

pertenciam à paróquia, como Cedro, Garajuva, Espigão da Toca, Sangão Madalena, 

                                            
24 Dona Augusta Martinello Scarduelli. Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 15/3/2008.  
25 Dona Amélia Duarte. Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 22/3/2008.  
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Encruzo do Barro Vermelho e outras. Ao realizar entrevistas com professoras e 

estudantes dessas comunidades, o frei Eusébio também visitava as escolas, orientava as 

professoras para ensinar a catequese. Percebi, nos depoimentos, que nessas 

comunidades a questão religiosa era mais presente. As imagens e símbolos do 

catolicismo eram visíveis nas práticas das professoras. É interessante também relacionar 

que, assim como em Maracajá, nas comunidades a escola também era ao lado da capela. 

Até hoje, algumas comunidades ainda possuem a escola ao lado da igreja e do 

cemitério, o que, para o historiador que se permite a questionar o porquê dessa 

materialidade, instiga desejos de grupos que no passado queriam incutir, legitimar ou 

impor, no espaço físico, suas representações. Nesse sentido, a materialidade da Igreja 

Católica presente na cidade, aparecem como documentos que nos permitem perceber o 

desejo de manter sua predominância, demarcando território e constituindo identidades.  

Ao questionar os entrevistados, professores e estudantes desse período sobre a 

recepção do ensino católico, o que os pais dos estudantes pensavam sobre isso, o que 

falavam a respeito, como os estudantes recebiam o ensino, se existia qualquer forma de 

resistência, o que pensava o diretor da escola sobre tal situação, já que era uma escola 

pública, o que se quer é questionar o motivo pelo qual a Igreja privilegia a ação 

educacional como estratégia de legitimar sua presença. Será que todos os professores, 

estudantes e pais recebiam os ensinamentos católicos sem nenhum questionamento?  

Não obstante a Constituição Brasileira Federal de 1946 dizer que o ensino 

religioso deveria ser considerado dever do Estado e nesse período, então, ocorrem 

discussões entre intelectuais católicos que, nesse caso, defendiam a importância do 

ensino religioso propriamente católico na escola pública e intelectuais da Escola Nova, 

adeptos dos pensamentos positivista, que posicionavam-se contra porque defendiam a 

escola laica, gratuita e obrigatória, o ensino religioso de molde católico tornou-se 

disciplina nos horários normais das escolas públicas. 

Embora desde 1955, com a regulamentação do ensino religioso nas escolas de 

rede pública estadual, por meio do decreto 498/55, tinha-se por objetivo que o ensino 

religioso não mais deveria ser confessional católico, catequético, mas que buscasse 

contemplar as diversas dimensões religiosas, entretanto em Maracajá percebe-se o 

catolicismo infiltrado nas práticas pedagógicas educacionais.  
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Vale dizer que Maracajá, nesse período, ainda é uma região bastante rural 

assistida pelos agentes católicos. Como já analisado, em virtude do processo de 

colonização e principalmente pela vinda de italianos para Morretes, o predomínio era o 

da fé católica. Tais indícios são importantes para se perceber a predominância do 

catolicismo na cidade e o porquê de a comunidade, de forma geral, não questionar a 

hegemonia católica “imposta” principalmente no ensino. A rigor, o imaginário presente 

nessa localidade e nas cidades vizinhas era o de que todos deveriam ser católicos, pois a 

Igreja Católica era a verdadeira, a primeira religião na comunidade. Como o Sr. Pedro 

Osório Pereira narrou, “era difícil existir pessoas de outra Igreja. A comunidade não 

aceitava, porque todos eram católicos”.26 

Frei Eusébio foi o pároco que mais procurou integrar Igreja, escola e 

comunidade em seu projeto de evangelização. Em todos os setores estava envolvido,  e 

em virtude de sua posição religiosa, portador de bens simbólicos, tinha respaldo na 

sociedade. Possuía contatos com personagens de posições políticas elevadas como 

também com pessoas comuns.  

Em todas as comunidades de Maracajá, realizava várias visitas aos comércios, às 

casas familiares e a outros. Nas visitas que realizava às famílias, abençoava a casa, as 

pessoas, benzia os animais. O Sr. Wanderlei Daros, que na época era jovem e 

acompanhava o frei Eusébio em algumas de suas atividades religiosas, lembra que  

quando estávamos indo para a comunidade de Cedro para rezar 
missa, as pessoas já ficavam na estrada esperando o frei Eusébio 
passar para pedir benção na sua volta. Então ele chegava na casa se 
existisse problema familiar ele abençoava o casal, dava conselhos. 
Ele procurava sempre deixar coisas boas nas famílias. As vezes os 
animais estavam com peste, ele benzia com água benta.27 
 

Existia já um imaginário católico constituído no distrito de Maracajá e nas 

cidades vizinhas, por ser a primeira Igreja a estar presente no processo de 

colonização e emancipação das cidades. No caso de Maracajá, a assistência dos 

agentes de Araranguá contribuiu de certa forma para homogeneizar a religiosidade. 

Embora com a presença de algumas famílias protestantes instaladas, obviamente, o 

catolicismo tornou-se predominante.  

                                            
26 Sr. Pedro Osório Pereira. Entrevista concedida a Lúcio Vânio Moraes em 27/3/2008.  
27 Sr. Wanderlei Daros. Entrevista não gravada concedida a Lúcio Vânio Moraes em 15/1/207. 
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Com a criação da paróquia nessa cidade, houve a permanência dos agentes do 

sagrado na cidade, onde tiveram tempo para apresentar assistência aos fiéis católicos. 

Nesse sentido, a realização das visitas, de forma geral, tinha como objetivo conhecer 

seu “rebanho”, para assim poder atuar na questão espiritual dos fiéis. Em outras 

palavras, era necessário frei Eusébio diagnosticar suas “ovelhas”, para após tratar 

segundo a necessidade de cada um, ou melhor, conhecer “quais ovelhas não 

pertencem ao seu rebanho”.   

Em suma, todas essas ações de frei Eusébio descritas fazem-nos perceber que 

ele “rastreou” a sociedade, de forma geral, para conhecer e concomitantemente fazer 

a sua demarcação, para o desenvolvimento de suas ações. Com olhos atentos, 

seguindo a lógica de concorrência no mercado religioso, uma visita não possui 

significado unicamente de visita, mas era como se o frei estivesse demarcando 

território de identidade católica para inculcar nas pessoas dizeres: “Aqui estou, esta 

família é católica, essa escola possui católicos, essa comunidade possuem católicos, 

todos são católicos”. A rigor, nesse período em Maracajá,28 a presença do frei 

Eusébio em qualquer estabelecimento possuía várias representações. Ou seja, para o 

próprio frei, tal visita poderia significar a demarcação de espaço, a legitimação e a 

predominância católica na cidade; para o visitado, poderia ser uma forma de reforçar 

sua fé e o sentimento de pertencer à Igreja Católica; e, para os sujeitos que estariam 

apenas observando, poderia funcionar como uma forma de reconhecimento de que 

aquela família é católica, e não “acatólica”.29 

                                            
28 O período que apresento é 1959, e ser católico era realmente comungar exclusivamente com os 
símbolos católicos e jamais se relacionar com outras expressões religiosas. Existia uma forte demarcação 
entre catolicismo e pentecostalismo. Ser católico era ser por completo. Por causa dessa divisão, quando 
um sujeito católico transitava, ou melhor, se “convertia” para o pentecostalismo, era desprezado pelos 
demais familiares e tido como traidor da religião católica. Dona Maria Albino Machado, nesse período, 
era católica e seus pais foram visitar uma filha na cidade de Tubarão e lá se converteram ao 
pentecostalismo. Ao retornarem para casa, passaram a realizar cultos em sua residência, e “os meus 
irmãos que residiam próximo à casa do papai, sabendo que eles eram crentes, tinham aceitado a Jesus, 
diziam para não deixar eu ir na casa do papai porque eu iria passar para a lei deles. Então, por um tempo, 
nós não fomos na casa do papai, porque tinha deixado a Igreja Católica. Depois, acabei indo, fiquei crente 
e eles diziam, né, até os outros católicos que nós éramos traidores, comunistas” (entrevista concedida a 
Lúcio Vânio Moraes em 11/7/2002). 
29 Entende-se como não pertencer à Igreja Católica. Nos livros Atas das paróquias como Tubarão, 
Criciúma, Araranguá, Maracajá, nos relatórios finais de ano, os párocos sempre faziam os resumos da 
quantidade de famílias católicas, acatólicas, que algumas vezes eram denominadas como “seitas”. Os 
sujeitos assim representados eram os pertencentes ao protestantismo, maçons, espíritas e outros.  
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As ações de frei Eusébio, como já pontuado, não se limitam apenas às 

condições espirituais dos sujeitos católicos, mas a uma série de atividades materiais 

na área social, atingindo campos específicos, como também na educação, ao lutar em 

prol da construção de um novo grupo escolar, que de alguma forma também demarca 

a identidade católica, disputas no mercado, ao estar envolvido nessas questões 

sociais. 
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