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A Igreja Católica em Maringá PR: uma atuação significativa
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Resumo:  O trabalho aqui apresentado é resultado de uma pesquisa de mestrado em fase de 
defesa, derivada da análise de acervos e leituras de cunho sagrado e profano, que procura o 
entendimento de como se deu a presença e atuação da Igreja Católica em Maringá no Estado 
do  Paraná.  Este  estudo  analisa  a  atuação  da  instituição  no  local,  desde  o  período  de 
implantação e fundação da cidade, que se deu em 1947 e se estende até a década de 1980, 
analisando como a instituição e seus membros procuraram se consolidar no local e como essa 
presença foi aceita e incorporada na sociedade que ali se iniciava, sociedade essa caracterizada 
por uma diversidade cultural, derivada da intensa imigração de colonos, naturais de diversas 
partes do Brasil e do mundo.  A pesquisa  destaca as necessidades e problemas que a Igreja 
Católica enfrentava no período.
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Abstrat: The work presented here is resulted of a research of in phase of defense, derivative 
of  the  analysis  of  quantities  and  readings  of  sacred  and  profane  matrix,  that  looks  the 
agreement of as if it gave to the presence and performance of the Church Catholic in Maringá 
in the State of the Paraná. This study it analyzes the performance of the institution in the place, 
since the period of implantation and foundation of the city,  that if  gave in 1947 and if  it 
extends until the decade of 1980, analyzing as the institution and its members had looked for 
to consolidate themselves in the place and as this presence accepted and was incorporated in 
the society that it was initiated there, society this characterized by a cultural diversity, derived 
from the intense immigration of colonists, natural of diverse parts of Brazil and the world. The 
research detaches the necessities and problems that the Church Catholic faced in the period.
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O trabalho aqui apresentado é resultado de uma pesquisa entre arquivos, acervos e 

leituras, de cunho sagrado e profano, procurando o entendimento de como se deu a presença e 

atuação da Igreja Católica em Maringá no Estado do Paraná. Este estudo abrange a presença 

da instituição no local, desde o período de implantação e fundação da cidade, que se deu em 

1947  e  se  estende  até  a  década  de  1980.  Tentando  entender  como  a  instituição  e  seus 

membros, procuraram se consolidar no local.

A atuação da Igreja Católica em Maringá no período de meados do século XX, 

esboça um dos principais objetivos e projetos da instituição naquele momento, que era fazer 

frente ao avanço da modernidade e se manter forte e atuante na sociedade, isso não só em 

Maringá, como em todo mundo cristão e católico.
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Dessa forma, no presente estudo o objeto central se da na análise da forte presença 

da Igreja Católica em Maringá num momento em que a cidade não se encontrava construída e 

sim pré-projetada,  pois  Maringá  foi  planejada  por  uma companhia  colonizadora  chamada 

Companhia de Terras Norte do Paraná, que no final da década de 1920 promoveu um plano de 

colonização para a  região,  o  que resultou  na fundação das  principais  cidades do norte  do 

Estado: Londrina e Maringá.

Essa  presença  logo  nos  primórdios  da  implantação  de  um  projeto  moderno  e 

arrojado de colonização que atraia  centenas de famílias  de diversas  partes  do Brasil  e  do 

mundo, configura o esforço da Igreja Católica de se fazer presente e atuante não perdendo 

espaço  frente  ao  avanço  da  modernidade,  pois  sua  presença  e  representatividade,  só  foi 

crescendo e aumentando na medida em que o empreendimento se desenvolvia.

Um momento relevante  da trajetória  da Igreja Católica em Maringá se trata da 

elevação da cidade à categoria de Diocese no ano de 1956, Maringá recém emancipada já era 

sede de bispado, fator  de muita  importância  tanto para os setores dirigentes do município 

quanto para a instituição, que aumentava sua representatividade.

A chegada do primeiro bispo em Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho e sua atuação, 

são fatores carregados de significações, que circulam no campo das representações, que no 

trabalho  serão  explorados  na  tentativa  de  explicar  em que  esses  eventos  contribuíram na 

consolidação da representatividade da Igreja Católica em Maringá. 

Ao analisar o bispo, seus discursos, suas ações e as estratégias que adotou para 

realizar sua administração frente à diocese de Maringá, deve-se levar em conta em conta a 

diversidade cultural presente nesse cenário, que recebeu famílias advinda de regiões e paises 

diferentes, cada qual com sua bagagem cultura e seus costumes, o que apresentou diferencial 

na forma de culto e ,sendo assim, uma tentativa de unificação por parte da Igreja.

A presença da Igreja  Católica em Maringá 8 anos antes da fundação oficial  do 

município e que se estendeu por todos os anos, está inserida num contexto mundial e nacional 

ao qual a instituição apresentou. Esse contexto implica em determinadas ações e fatos que 

circundaram a  Igreja  Católica  naquele  momento  e  que  tiveram reflexo  em todo território 

cristão católico, inclusive no norte do Estado do Paraná.

De acordo com esse contexto a Igreja Católica vinha, já desde o Renascimento 

lutando contra o avanço da modernidade, que possuindo novas idéias e doutrinas, despertava 

cada vez mais o interesse da sociedade cristã ameaçando a hegemonia católica.
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A  Igreja  as  voltas  com  a  grande  ameaça  proporcionada  pelo  avanço  da 

modernidade  em todos  os  aspectos  da  vida  social,  preocupo-se  em se  manter  presente  e 

atuante frente a seu adversário. 

O tradicionalismo, já clássico na instituição foi revisto no decorrer dos séculos, em 

busca de um equilíbrio de forças com a modernidade. 

Desde o Renascimento a Igreja Católica vem intensificando sua luta contra essa 

ameaça ideológica e social e com o fim da Segunda Guerra mundial, já no século XX, suas 

forças tiveram que ser renovadas e fortificadas, para poder assim fazer frente à ameaça do 

novo ideário, que proporcionou atrativos para surgimento e adesão à novas doutrinas, como 

socialismo e comunismo.

De acordo com essa conjuntura, no Brasil a Igreja Católica também participa os 

problemas do Vaticano. No começo do século XX a preocupação da instituição se agravou, 

pois o país não era governado por católicos, ou seja, as leis e os governos tinham dado um 

certo afastamento dos princípios da Igreja, a maioria da população mesmo sendo católicos, 

apresentavam-se inertes. 

Dessa forma, no início da década de 1920, no Brasil havia uma preocupação de 

parte do clero e também de alguns intelectuais, com os rumos que a Igreja Católica estava 

tomando, eles temiam as idéias totalitaristas do século XX.

Essa  preocupação  fez  com  que  a  instituição  no  Brasil  naquele  momento 

permanecesse atuando de acordo com o modelo tradicional, voltando-se para a permanência 

da autoridade e a contínua submissão á hierarquia. 

Porém com o passar dos anos esse posicionamento teve de ser repensado e o que 

acabou acontecendo foi uma separação dentro da própria Igreja, de um lado os tradicionalistas 

e de outro os reformistas.

A Igreja Católica em Maringá no Paraná acompanha essa conjuntura nacional, já 

no final da década de 1930, quando a cidade não tinha sido fundada oficialmente, a Igreja 

Católica  já  estava  presente  no local,  são várias  as  hipóteses  para essa  presença,  são elas: 

conforto espiritual para aqueles que chegavam num lugar ermo cercado de mata onde tudo 

estava para se fazer,  estratégia da Companhia para atrair imigrantes cristãos e ordeiros ou 

tentativa da própria Igreja de se fazer presente e influente em mais um lugar no mundo cristão, 

chegando na frente das outras doutrinas que à ameaçavam.

Todas essas hipóteses são válidas devido à conjuntura que se estabelecia naquele 

momento. A Igreja Católica em sua posição mundial enfrentava problemas, por outro lado a 

Companhia responsável pela colonização de Maringá decide por apoiar a presença da Igreja 
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Católica em seu empreendimento, para assim conseguir uma certa disciplina por parte de seus 

colonos.

Os  migrantes  que  chegavam  em  Maringá  estavam  dispostos  a  seguirem  as 

exigências da Companhia. A região passou a caracterizar-se pela heterogeneidade cultural. Ali 

fundiam-se  tradições  culturais  de  várias  partes  do  Brasil  e  do  exterior.  As  múltiplas 

contribuições culturais favoreciam as trocas, inter-câmbios culturais e hibridismos.

Observa-se que essa grande mescla cultural que ocorreu em Maringá provocou em 

todos  os  aspectos  sociais  uma  certa  disparidade,  o  que  certamente  ocorria  em  termos 

religiosos, pois mesmo a maioria dos migrantes sendo católicos, cada um possuía sua forma de 

seguir  a religião,  de acordo com seus costumes regionais  e a  Igreja  por sua vez age para 

homogeneizar o catolicismo no município.

Não podemos esquecer das outras religiões que estiveram presentes, que até hoje 

estão  em Maringá,  devido  o  processo  imigratório.  Os  colonos  estrangeiros,  por  exemplo, 

mantinham  suas  crenças  e  procuravam  unirem-se  para  desempenhar  suas  atividades,  os 

alemães, presentes na região desde a fundação de Londrina, procuravam manter a sua religião 

Luterana,  muitos ucranianos também se estabeleceram em Maringá,  mantiveram a religião 

ortodoxa, assim como os árabes muçulmanos.

Essa diversidade religiosa conseqüente da plural procedência da população inicial 

de Maringá leva a compreender, que não só o catolicismo estivera presente na região desde a 

época de fundação, outros povos e suas religiões também estiveram presentes nesse cenário e 

fizeram parte das ações e foram de suma importância para a formação cultural e social de 

Maringá.

Em relação à Igreja Católica, através de um discurso impondo um universo que na 

realidade é simbólico, a instituição consegue se fazer presente na região, para propagação de 

sua doutrina. A companhia na época de formação de Maringá se destaca como um agente 

direcionador para formação da sociedade ideal para o local e sede esse espaço para a Igreja, 

colocando-a como uma instituição importante na organização social.

A Igreja Católica atuou na tentativa de moldar determinada sociedade, como afirma 

Bourdieu: 

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 impões um sistema de práticas e de representações cuja estrutura  
objetivamente fundada em um princípio de divisão política apresenta-se como a  
estrutura natural – sobrenatural do cosmos.(BOURDIEU, 1992: 33 -34).
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A Igreja  procurou consolidar  a  idéia  de  que a  fé  católica  é  um dos  principais 

elementos constitutivos da sociedade, mas não deixando de lado suas relações com o poder 

político e econômico. Em Maringá essa relação se apresenta com muita clareza, pois mesmo 

antes do inicio da implantação do município a Companhia colabora na construção de capelas, 

atendendo aos anseios e necessidades de ambas as partes.

Essa atitude é característica da Igreja enquanto instituição, pois toda a instituição 

defende seus interesses e tenta de todas as formas desenvolvê-los. Tenta defender sua posição 

e  atuação  frente  a  outras  doutrinas,  por  exemplo,  mesmo  tendo  como  objetivo  e  dever 

principal propagar sua mensagem religiosa, a Igreja institucional age nessa defensiva e muitas 

vezes adota métodos que vão contra seus objetivos principais. Sobre isso Mainwaring afirma:

Um postulado básico bem estabelecido pela análise institucional contemporâneo e 
pelos estudos sociológicos clássicos diz que qualquer exame da Igreja e da política  
deve  levar  em  consideração  o  caráter  institucional  da  primeira.  A  fé  é  um  
fenômeno  supra-racional  se  proclama  pairar  sobre  todos  os  outros  valores.  A  
Igreja tem inicio nessa fé, mas, como toda instituição, ao desenvolver interesses,  
então tenta defendê-los. O objetivo principal de qualquer Igreja é propagar sua  
mensagem  religiosa.  Todavia,  dependendo  da  percepção  que  tenha  dessa 
mensagem,  pode vir  a  se  preocupar  com a defesa  de  interesses  tais  como sua  
unidade,  posição: em relação às outras religiões,  influencia  na sociedade e no  
Estado, o numero de seus adeptos e sua situação financeira. Quase toda instituição  
se  preocupa  com a  própria  preservação,  muitas  tratam de  se  expandir.  Essas  
preocupações facilmente levam à adoção de métodos que são inconsistentes quanto  
aos objetivos iniciais.(MAINWARING, 2004: 15 – 16).

 

O  presente  estudo  apóia-se  nas  discussões  teóricas  de  autores  como,  Scott 

Mainwaring, Romualdo Dias, Euclides Marchi, entre outros, que abordam a Igreja Católica e 

suas ações frente a sociedade moderna. Pois a Igreja entendendo o avanço da modernidade 

como uma grave  ameaça  para  a  sua  representatividade,  procura  se  proteger  apresentando 

também um projeto modernizante, como estratégia de normatização.

A  documentação  utilizada  para  desempenhar  o  estudo  é  variada,  pois  como 

enfoque  utilizado  é  a  “História  Cultural”,  que  permite  utilizar  fontes  metodologicamente 

diferentes que se complementam na busca de um resultado satisfatório na pesquisa. É utilizado 

além  dos  referenciais  teóricos  documentos  como:  relatos  orais  de  alguns  pioneiro  do 

município, fotografias da época encontradas na Divisão de Patrimônio Histórico Municipal e 

também  uma  vasta  documentação  clerical  escrita  pesquisada  no  arquivo  da  Cúria 

Metropolitana  de  Maringá,  escritos  como:  carta  pastoral,  anotações  de  livro  trombo, 

correspondências, termos de visita pastoral, dentre outros.
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De acordo com toda essa  conjuntura  social  e da Igreja  Católica de meados do 

século XX em diante, que o estudo é desemvolvido, focando a presença da Igreja Católica no 

período de “colonização” da cidade de Maringá, presença essa que contribuiu na configuração 

social  local e na consolidação institucional do catolicismo em mais uma região do mundo 

cristão católico.
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