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SOB O DOMINIO DA CRUZ: A CONSTRUÇAO DE UM TERRITORIO E 

PATRIMÔNIO CULTURAL EM SERGIPE  

 

Resumo 
A Igreja Católica é a maior instituição de caráter religioso, cultural, político e 
econômico de estrutura visível que ainda está em funcionamento. Ela é reconhecida 
pela alta hierarquização, burocratização e pela organização de seus territórios, 
delimitados a partir de práticas desenvolvidas para sua expansão e manutenção. 
Nesse universo, indagamos o atual espaço ocupado pela Igreja Católica e as ações 
desenvolvidas por ela para consolidar sua posição dominante em Sergipe. 
Buscamos, ainda, compreender as lógicas desse processo pela interpretação das 
relações de poder existentes para seu funcionamento. Destarte, elaboramos a tese 
de que a Igreja Católica mantém seu território, sua paisagem e seu patrimônio por 
meio das relações de poder do simbólico e da representação. Para tanto, esta 
pesquisa objetivou identificar: os fatores que contribuíram e, de certa maneira, 
influenciaram a atuação da Igreja Católica, na criação de seus territórios; as lógicas 
territoriais adotadas; as estratégias da instituição para atuar na identidade e 
aproximar-se dos devotos. Para efetuar a interpretação da Igreja Católica, 
apropriamo-nos da abordagem cultural e religiosa da Geografia conjugada à 
proposta metodológica de análise qualitativa e quantitativa, interligada a três 
procedimentos para entendermos a realidade: a observação simples para a 
descrição, os levantamentos de dados em fontes primárias e secundárias para a 
quantificação e qualificação e as entrevistas para a representação. Como resultado, 
compreendemos que a Igreja Católica é uma instituição consolidada, que passou 
por uma ressignificação territorial e que administra e consolida seu território e 
paisagem por meio de ações particulares que formam, em Sergipe, duas vertentes 
da Igreja em um mesmo território católico: a instituição do Sul, que engloba duas 
dioceses, mais tradicionais, seguidoras dos preceitos instituídos pelos bispos do 
Brasil e a do Norte, que, pela prática do catolicismo popular, tem um perfil de maior 
aproximação da Igreja Católica e de seus ideais com os devotos.  
 
Palavras-chaves: igreja católica, territorialidades, paisagem cultural, patrimônio 
cultural, organização religiosa, devotos. 



 

UNDER DOMAIN OF THE CROSS: A CONSTRUCTION OF A TERRITORY AND 

CULTURAL HERITAGE IN SERGIPE 

 

Abstract 
The Catholic Church is the greatest institution of religious, cultural, political and 
economic nature of visible structure that still exists in operation. It is recognized for 
the high hierarchy, the bureaucracy and the organization of its territory delimited 
from practices developed for its expansion and maintenance. In this universe, we 
ask about the current space occupied by the Catholic Church and the actions 
developed by it to consolidate its dominant position in Sergipe. We also try to 
understand the logic of this process by interpreting the existing relations of power for 
its operation. Thus, we make the thesis that the Catholic Church maintains its 
territory, landscape and heritage through power relations of symbolic ando of 
representation. So, this study aimed to identify: the factors that have contributed 
and, in a certain way, influenced the actions of the Catholic Church in the creation of 
its territories; territorial logics adopted; strategies of the institution to act on identity 
and approach of the devotee. To make the interpretation of the Catholic Church, we 
use the cultural and religious approach of geography combined with methodological 
purpose of qualitative and quantitative analysis, linked to three procedures for 
understanding the reality: a simple observation for description, the data collection in 
primary and secondary sources for the quantification and qualification and interviews 
for the representation. As a result, we understand that the Catholic Church is an 
established institution that has passed by a territorial reframing and that administers 
and consolidates its territory and landscape through private actions which form in 
Sergipe, two trends of the Catholic Church in the same territory: the South institution, 
which comprises two dioceses, more traditional followers of the precepts established 
by the bishops of Brazil; and Northern dioceses, which by reason of popular 
Catholicism, has a profile of closest approach of the Catholic Church and its ideals 
with the devotees. 
  
Keywords: Catholic Church, territorialities, cultural landscape, cultural heritage, 
religious organization, devotees. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O Brasil “nasceu” católico e o brasileiro acompanhou a formação do país, nas 

alegrias e tristezas, lutas, desbravamentos e festas católicas. Da casa-grande às 

senzalas, do litoral ao sertão, a Igreja Católica se fazia presente e criava identidades 

pela imposição cultural dos colonizadores. Dessa relação resultou a necessidade de 

os brasileiros construírem igrejas, erguerem cruzeiros, batizarem rios, caminhos e 

colinas com nomes santos, além de necessitarem da presença de padres para as 

confissões, batizados, bênçãos e missas. 

Do início da ocupação do território até 1890, ser católico era obrigação de 

toda sociedade, pois o país estava sob a égide de um governo católico. Para ser 

aceito socialmente, o habitante da Colônia tinha que seguir a religião ou pelo menos 

fingir, sob pena de perder seus bens e fortunas e ser excluído e/ou expulso do 

Brasil. Mesmo em locais distantes, longe do olhar intenso dos representantes 

católicos, o catolicismo era praticado, adaptado e inventado de acordo com os 

conhecimentos dos fiéis ao culto. O catolicismo, assim, tinha intensas características 

populares de veneração aos santos, de castigos, rezas e crendices que alimentavam 

o imaginário social. Foram trezentos e noventa anos de história religiosa, com a 

Igreja Católica intensa e obrigatoriamente presente no cotidiano da população.  

O panorama daquele tempo de dominação embutiu no brasileiro uma 

identidade com o catolicismo, a qual sobreviveu após o fim da obrigação de seguir a 

fé católica. A Igreja Católica, com a desvinculação Religião-Estado, criou ações de 

difusão e evangelização para administrar seus seguidores no caminho do 

catolicismo. Além disso, ela utilizou a manutenção da tradição religiosa para 

expandir seu território sagrado, criar territorialidades e estabelecer paisagens. Essa 

dinâmica permitiu o desenvolvimento de uma identidade na população a partir do 

território religioso. Os fiéis criavam, assim, signos da identidade religiosa, que se 

materializavam nas territorialidades, estrategicamente implantadas com o objetivo 

maior de assegurar a manutenção da religião católica (JESUS, 2007).  Para 

estabelecer o funcionamento desse sistema, a Igreja fundou novas dioceses e 

paróquias pelo território brasileiro habitado, criando uma rede de paróquias e 
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dioceses que aproximava os fiéis do culto romano e institucional, combatendo 

constantemente os acatólicos e o catolicismo popular professado no cotidiano da 

vida dos colonos.  

Contudo, apesar dos esforços da instituição, a desobrigatoriedade de seguir e 

professar um credo único possibilitou ao acatólico declarar-se1 seguidor de outra 

religião e de ter suas próprias igrejas. Embora esse processo se mostrasse lento e 

gradual, com os anos, segundo o resultado dos constantes Censos Demográficos do 

IBGE2, o brasileiro foi se desvinculando do catolicismo, mesmo com as ações da 

Igreja Católica. O Censo de 1890 demonstra que 99% da população era católica, 

decaindo gradualmente no decorrer das décadas, resultando, em 2010, no último 

Censo Demográfico, a 65% de católicos da população total.  

As pesquisas demográficas e a realidade de grande parte do Brasil 

atualmente relatam o crescimento das igrejas evangélicas e protestantes, que 

aumentaram nas últimas décadas o número de seguidores. Desse modo, hipotetiza-

se que a Igreja Católica estaria perdendo fiéis, estagnando seu desenvolvimento e 

diminuindo seu território. Todavia, as estatísticas do Censo Católico, realizado pela 

CERIS (2012), demonstram que a Igreja Católica está se expandindo no Brasil, 

criando novas Províncias Eclesiásticas, erigindo dioceses e paróquias, construindo 

capelas e aumentando sua presença nas comunidades distantes. Esse fato é 

comprovado em Sergipe, pois, mesmo com as pesquisas do censo do IBGE 

mostrando que o número de católicos está em queda, a Igreja Católica está 

expandindo seu território e sua paisagem. 

Desse modo, mesmo com a diminuição do número de fiéis, o país ainda é 

predominantemente católico, com igrejas e cruzeiros presentes na paisagem das 

cidades do território nacional e outras ainda em construção. As paisagens do 

catolicismo são reconhecidas nos espaços urbanos e rurais, uma vez que as 

referências religiosas estão em toda parte: nas igrejas católicas; nas escolas, bairros 

e ruas com nomes de santos; na presença de casas paroquiais, casas de 

missionários (as); nos santuários, cruzes/cruzeiros, cemitérios; em locais de 

                                                             
1 A contagem dos brasileiros, que seguia o registro das paróquias, desvinculou-se da Igreja Católica e 
passou a ser realizado por órgãos independentes do governo federal. Nas últimas contagens 
realizadas pela instituição católica (1872) antes da declaração da República já constavam pessoas 
que não eram católicas, uma população mínima que era reconhecida pelos padres administradores 
das paróquias. 

2 Todos os recenseamentos realizados, de 1872 (primeiro realizado oficialmente no Brasil) a 2010, 
foram consultados. 
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destaque na própria cidade: praças, elevações, dentro de hospitais, asilos; nas 

áreas rurais: nos povoados, fazendas, estradas, plantações. Nas áreas localizadas 

nas periferias das metrópoles3, principalmente as mais antigas, encontram-se traços 

mais facilmente identificáveis dessa devoção, tanto no formato material, citado 

acima, como nas manifestações imateriais, em festas, festejos, quermesses, 

romarias, procissões, atos de fé, ligados ao catolicismo. Dificilmente se encontra 

uma cidade e povoado sem uma Igreja Católica ou sem um projeto e área delimitada 

para sua construção ou sem festas e procissões em homenagem a algum santo. 

Entretanto, como afirmar que na sociedade atual, o território e a paisagem 

são dominados pela religião, se a cultura está voltada para a velocidade de 

informações, para a dinâmica da modernidade4, e que os medos do castigo divino, 

da crueldade de Deus praticamente desapareceram? Ao longo das últimas décadas 

o número de fiéis declarados vem diminuindo em detrimento do aumento de outros 

credos religiosos. No entanto, a Instituição Católica, devido a identidade pré-

existente, ainda cria e legitima paisagens e territórios, aliando-se à cultura religiosa 

para expandir seu poder. Mas, o Brasil, como país de maioria católica, apresenta 

regiões com uma concentração de fé, rituais religiosos, maior que outras. Um 

exemplo é a fé que emana da população do Nordeste brasileiro, região que 

apresenta os maiores índices percentuais de católicos, segundo o censo do IBGE 

(2010). Dentre outros fatores, pode-se afirmar que o Nordeste foi colonizado pela 

Igreja Católica e que, por apresentar municípios distantes dos centros 

metropolitanos, o catolicismo popular continua presente na identidade das 

comunidades. Por conseguinte, a religião católica ainda transmite ao território uma 

dominação maior, como em Sergipe, em que a redução no número de fiéis católicos 

também ocorre, todavia em menor proporção. 

Atualmente, apesar da diminuição do número de católicos, analisar a atuação 

da Igreja Católica em Sergipe é visualizar o catolicismo consolidado no território e na 

paisagem dos fiéis católicos. Nesse local, os seguidores construíam e ainda 

constroem símbolos próprios da religião católica. É um catolicismo vivo, caminhante, 

festivo, temporal, espacial e, primordialmente, representativo para quem mora no 

                                                             
3
 De acordo com Azzi (1978), periferias de metrópoles são cidades menores localizadas às margens 

do fluxo de informação e da intensidade da vida moderna, locais que a vida cotidiana apresenta-se 
com diferente ritmo de funcionamento. 

4
 Modernidade no sentido de uma sociedade voltada para a razão e crença nas provas científicas, na 

vida dinâmica que acompanha as novidades. 
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local e para quem está em contato com ele nas ações cotidianas, no modo de viver 

e sobreviver. É uma representação nova, que está longe de ser o usual para a 

sociedade contemporânea. Nesse sentido, o tema escolhido para esta tese deve-se 

a observação da riqueza cultural existente no Estado de Sergipe, produto de um 

conjunto de elementos, dentre eles a cultura católica que teve papel fundamental na 

formação do habitat sergipano. Esse desenvolvimento cultural possibilitou 

estabelecer paisagens, organizar territórios, determinar os signos e representações 

das territorialidades católicas ainda existentes no Estado. Dessa forma, estudar a 

religião inserida na ciência geográfica traz inúmeras informações para se 

compreender a construção da cultura e da história do povo, além de possibilitar o 

afastamento de interpretações equivocadas dos territórios e paisagens. 

Nas ciências humanas o estudo da religião envolve divergentes linhas de 

raciocínio, por isso, nesta tese, procura-se limitá-lo às práticas que têm uma 

simbologia entendida como mágico-religiosa, isto é, um comportamento religioso 

católico que tenha representação no território. Vale acrescentar que a carga 

imagética que a religião emana alimenta um rico conjunto de representações. Claval 

(1992) teceu considerações a respeito do estudo da religião na Geografia, sugerindo 

aos geógrafos a importância de explorar a percepção do mundo e o universo 

imaginário ricamente encontrado nas religiões e suas representações na paisagem e 

no espaço social. Esse potencial de moldar e de estabelecer paisagens qualifica o 

espaço religioso como um campo de estudo e de pesquisa geográfica. Rosendahl 

(1995) analisa que essa junção é possível porque ambas se encontram na esfera 

espacial, a Geografia porque analisa o espaço e a religião, como fenômeno cultural, 

acontece no espaço. Dessa forma, é perfeitamente lógico o estudo na abordagem 

cultural da religião, dentre elas a religião católica, que cria territorialidades, signos, 

identidades, define paisagem, territórios, estabelece representações e está 

visivelmente impregnada na vida do homem contemporâneo. Para o 

desenvolvimento deste estudo e aprofundamento das categorias geográficas, 

contribuíram Almeida (2005, 2003), Haesbaert (2004, 1999), Castells (2010), 

Cosgrove (1998), Claval (2004, 1992), Rosendhal (2006, 2005, 1994), Gil Filho 

(2008, 2006, 2001), Sopher (1967), etc. 

Diante disso, a questão primordial deste estudo é o espaço ocupado pela 

Igreja Católica atualmente e as ações desenvolvidas por ela para manter sua 

posição dominante em Sergipe. Essa questão estrutura a tese de que a Igreja 
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Católica mantém seu território, sua paisagem e seu patrimônio por meio das 

relações de poder, do simbólico e da representação. Nessa linha, tem-se como 

objetivo compreender e analisar o espaço e o território formados pela Igreja Católica 

e sua operação de poder em Sergipe, bem como as territorialidades e as marcas 

que a religião produz nas paisagens e nos territórios religiosos. Essa ideia de 

território religioso remete à perspectiva do poder mantido e reproduzido pela 

comunidade em suas territorialidades. De fato a Igreja Católica, mesmo depois da 

secularização do Estado, perpetua e também constrói territórios com base na cultura 

religiosa que ainda sobrevive e está presente na identidade dos fiéis, nas suas 

relações de poder e, também, na sua história.  

Nesse sentido, a Igreja Católica entendida como uma instituição de caráter 

religioso, cultural, político e econômico, torna-se a base do presente estudo. A 

instituição é reconhecida pela alta hierarquização e burocratização e pelos territórios 

delimitados a partir de práticas desenvolvidas para sua expansão e manutenção. 

Dessa forma surgem algumas questões que complementam a tese: Quais as lógicas 

territoriais adotadas pela Igreja Católica na constituição de suas dioceses? Quais os 

fatores que contribuíram e, de certa maneira, influenciaram a atuação da Igreja 

Católica, na criação de seus territórios? De que maneira a Igreja Católica se 

aproxima dos fiéis? 

Na presente tese, confirma-se que o território sergipano é rico em simbologias 

católicas que estabelecem paisagens representativas para aqueles que as vivem. As 

relações de poder católico estão consolidadas e apresentam ações expansionistas e 

evangelizadoras que se difundiram pelo território católico, inicialmente concentrado 

nas maiores cidades do estado, já que a Igreja Católica apresenta um papel ativo de 

organizadora de territórios por meio das territorialidades e representações. As 

estratégias da instituição para materializar e consolidar seu poder, territorialidades e 

representações, além de se apoiarem na História, nas redes de organização, 

utilizam-se da dimensão das festividades, do envolvimento das esferas públicas na 

cultura e na tradição religiosa dos fiéis. Assim, por meio da cultura religiosa, delimita-

se o sagrado, criam-se identidades e formam-se paisagens, influenciando o território 

e as relações intrínsecas nele.  

O plano seguido para desvelar os objetivos da tese foi efetuado de três 

maneiras distintas: a primeira referente a levantamentos diversos, como 

bibliografias, documentos, mapas em livros, artigos, teses, dissertações, projetos 
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etnográficos, bancos de dados, relatórios técnicos, leis de incentivo à cultura Federal 

e Estadual, fundos de amparo à cultura, jornais locais e regionais, IBGE, Internet. A 

segunda foi a pesquisa de campo, com a realização de entrevistas e solicitação de 

depoimentos e relatos de moradores, religiosos, mediadores culturais e de 

representantes municipais e estaduais. As fontes orais tiveram como objetivo buscar 

elementos de respostas para as questões acima listadas. O terceiro momento foi a 

análise dos resultados para apreender, pelo viés das territorialidades e da 

identidade, as relações de poder da Igreja Católica em Sergipe.  

Dessa forma, este estudo encontra-se estruturado em quatro partes, 

finalizando com as considerações finais ou ponto de chegada. A primeira parte, “Nas 

trilhas da Religião”, situa em dois capítulos as discussões sobre religião e a 

metodologia empregada na tese. No primeiro “A natureza do homem e da religião”, 

apresenta-se um breve histórico sobre o homem enquanto organizador do espaço e 

criador da religião e o entendimento de religião definido na tese. O segundo capítulo, 

“Aportes teóricos e metodológicos para o estudo da Geografia da Religião”, trata da 

utilização da religião como objeto de estudo da Geografia, da construção da 

metodologia utilizada, das categorias e do procedimento seguido, bem como da 

apresentação do perfil dos atores da pesquisa.  

A segunda parte, “A Organização Territorial da Igreja Católica: Construção e 

Consolidação do Poder”, compõe-se de dois capítulos. O primeiro, “Território e 

territorialidades católicas: a identidade construída pela religião”, trata da formação do 

território e da paisagem da Igreja Católica, isto é, uma análise de como a Igreja 

Católica ganhou poderes, foi proclamada a religião oficial do Estado e influenciou a 

vida do homem. O segundo capítulo, “Catolicismo: olhares geográficos”, apresenta a 

organização geográfica da Igreja Católica, da macro à micro unidade de organização 

do território.  

“As Relações da Igreja Católica com a Paisagem e o Território em Sergipe” é 

o título da terceira parte, na qual se discute o poder da Igreja Católica em Sergipe, 

evidenciando a distribuição espacial das dioceses e paróquias, suas relações de 

poder e organização territorial. Essa parte estrutura-se de mais dois capítulos: 

“Territórios e organização territorial da Igreja em Sergipe” e “Paisagem Simbólica e a 

formação de territórios”. 

A quarta parte, “O Peso do Patrimônio Cultural para a Tradição Católica”, 

apresenta três capítulos que são componentes essenciais para entender os 
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mecanismos que possibilitaram a consolidação da Igreja Católica. O primeiro, “As 

relações de Poder Estado-Igreja”, analisa as relações que ainda existem com o 

governo, mesmo após o decreto de laicização do Estado, e que ajudam a Igreja 

Católica a sustentar seu poder. O segundo, “A força da tradição: o poder das 

territorialidades do sagrado”, discute as práticas festivas ligadas ao catolicismo 

presentes no Estado. O último, “As Paisagens e os Territórios Católicos Vistos pelos 

Sergipanos”, debate a identidade territorial dos fiéis e a representação da Igreja em 

suas vidas, isto é, a visão dos leigos sobre a Igreja. A territorialidade é o ponto 

chave para entender todo o comportamento da Igreja e como constrói o território de 

pertencimento dos fiéis do catolicismo. Ainda neste capítulo enfatiza-se como a 

população vê e entende seu território e sua paisagem e como esses influenciam no 

“ser católico”.   

Nas Considerações Finais intitulada de “Ponto de Chegada: as relações de 

poder e o Patrimônio Cultural nas interfaces de uma senhora de 2014 anos” 

apresenta-se uma síntese das análises realizadas, com base nas questões 

inicialmente formuladas sobre o poder da Igreja Católica em Sergipe e que 

representaram o fio condutor para a compreensão e interpretação na formação de 

paisagens e territórios católicos. 
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PARTE I: 

NAS TRILHAS DA RELIGIÃO 
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A Geografia, segundo o Dicionário (FERREIRA, 2009), é uma ciência que tem 

por objeto a descrição da superfície da Terra, o estudo de seus aspectos físicos 

atuais e as relações entre o meio natural e os grupos humanos. A palavra Religião é 

definida como um culto rendido à divindade, fé, convicções religiosas, crença, 

tendência de crer em um ente supremo. À primeira vista, Geografia e Religião 

aparentam distância de significados, mas como práticas sociais encontram-se no 

espaço.  

A Religião, como integrante da vida humana, desde os primórdios modifica o 

espaço, pois o homem nas suas ações transforma a superfície da terra, seja em 

seus hábitos nômades ou sedentários, seja nas sutis ou grandes modificações da 

paisagem.  

Nesse sentido, o trilhar desta pesquisa, as ideias e os passos seguidos para 

desvendar o catolicismo à luz da Geografia da Religião em Sergipe, compõem os 

dois capítulos “O ser humano e a religião” e “Aportes teóricos e metodológicos para 

o estudo da Geografia da Religião”. O primeiro capítulo apresenta o ser humano e 

sua ligação com a Religião que promove a organização do espaço e as 

modificações na paisagem, procurando evidenciar que o homem, desde o início da 

vida, cria territórios aos quais retorna em espaços regulares de tempo. Com a 

constituição da Religião, esse retorno é estudado para entender o comportamento 

humano, o mistério simbólico de retornar ao local e criar, assim, como acreditava 

Munford (1998), o primeiro ponto fixo de povos nômades. Com isso, nesse capítulo 

avalia-se o território ocupado pelas religiões, sua organização e símbolos e verifica-

se que toda religião tem seu território, seu sistema simbólico e sua lógica de 

funcionamento que formam territórios e paisagens. 

No segundo capítulo é discutida a complexa configuração desta pesquisa, 

que exigiu uma perspectiva multidirecional com metodologias e técnicas de pesquisa 

ajustáveis a cada situação problema para analisar e compreender a relação de 

poder da Igreja Católica. Dentre as direções seguidas, cita-se a geográfica, a 

histórica, a social e a simbólica. Com relação às técnicas e metodologias desta tese 

foram utilizados: trabalho de campo, observação simples, mapeamento, tabulação 
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de dados, organização de banco de dados, etc. Além disso, inclui-se nesse capítulo 

a caracterização dos atores e como foram tratadas as entrevistas de cada grupo. 

Ao apresentar o arcabouço teórico-metodológico, é preciso salientar que esta 

pesquisa se permeou por vários procedimentos e técnicas metodológicas devido à 

dinamicidade da Religião. Assim, para abarcar a discussão proposta na tese, foi 

necessária uma análise interdisciplinar, utilizando-se de ferramentas e discussões 

próximas a outras ciências, como História e Antropologia, pois ao analisar o território 

da Igreja Católica, evidencia a organização do espaço católico e a representação e 

simbolismo que emana do sistema religioso. 

Essa concepção aproxima-se das discussões de George (1972, p.8) ao 

afirmar que, pela diversidade de temas que o geógrafo pesquisa, “a Geografia tem 

que ser metodologicamente heterogênea [...]”. O mesmo autor completa que “a 

pesquisa geográfica recorre sucessiva ou simultaneamente aos métodos de cada 

uma das ciências de que se vale para chegar ao conhecimento analítico dos dados 

incluídos nas combinações que constituem o objeto de seus estudos fragmentários 

ou globais” (p.8-9). Entre esses métodos “não-geográficos” em sua origem, o autor 

diz que “não existe nenhum método geográfico para a abordagem dos dados 

sociais, econômicos, demográficos e culturais [...] existe uma maneira geográfica de 

confrontar os resultados” (p. 35). E, assim, mesmo fiel a uma abordagem, caminha-

se, quando necessário, entre metodologias auxiliares da Geografia.  

 

  

 

 



P á g i n a  | 26 

 

 

CAPÍTULO 01.  
O SER HUMANO E A RELIGIÃO

 
 

 

Na atualidade, a religião está mais próxima do crente do que ele deseja 

admitir. Embora presença invisível e sutil, camuflada no cotidiano da vida de cada 

um, a religião é inerente ao homem que, antes de inventar a escrita, buscava o 

desconhecido, o saber sobrenatural, o mistério por trás dos acontecimentos, das 

coincidências, dos fatos e do acaso. Ao estabelecer forma, vida, representatividade, 

a religião transformou-se numa criação humana, inventada e reinventada no 

decorrer dos anos, tanto quanto a Educação (DE MAIS, 2003). 

A religião para Eliade (1983), De Masi (2003) e Durkheim (2008) nasceu e 

consolidou-se associada ao fim da vida, aos rituais e celebrações realizados no 

momento da morte, sendo os sepultamentos e ossadas os documentos mais antigos 

de práticas religiosas. Quando o ser humano começou a pensar e analisar a morte, 

a imaginar como seria seu fim ou se realmente era o fim, criou o além, a vida após a 

morte, como ela é, onde ela está e como se chega lá. A partir de então começou a 

cultuar os antepassados, realizando rituais para uma vida melhor após o fim terreno 

(DE MASI, 2003). Com a evolução do pensamento sobre a morte e com o início e 

desenvolvimento do culto aos mortos, nasceu uma primitiva religião, na qual os 

mortos foram transformados em Deuses e mitos de adoração. Essa ideia é a mais 

aceita entre os estudiosos da religião (DE MASI, 2003; ELIADE, 1983; DURKHEIM, 

2008; CHALLAYE, 1962). 

De concreto pode-se afirmar que nos primórdios, e por milhares de anos, os 

ancestrais dos homens viviam em território extenso, alguns construíam pequenos 

objetos/cortadores de rocha ou de osso de animais para serem utilizados como 

armas e/ou utensílios. Nas escavações dos mais antigos hominídeos, nada foi 

comprovado ou encontrado que atestasse a necessidade de enterrar seus mortos, 

de cultuá-los ou mesmo de acreditar na existência de algo além do visível que 

remetesse a uma possível religiosidade. Quando e por que isso mudou é um 

mistério para a maioria dos estudiosos. O que se verifica nas escavações e análises 

é que, a partir de um determinado momento, os ancestrais do homem começaram a 

apresentar territórios e comportamentos mágico-religiosos. As primeiras evidências 
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de uma possível religiosidade, segundo Ries (1993), encontram-se nas escavações 

de aproximadamente 90.000 anos a.C., relacionadas ao homo-erectus, considerado 

o primeiro “Homo symbolicus”, o primeiro (até o momento) a desenhar símbolos, a 

esculpir objetos, indícios de uma possível prática ritual e, por isso, reconhecido pelo 

autor como o primeiro “Homo Religiosus”.  

Para De Masi (2003), no entanto, comprovadamente os primeiros a 

manifestar comportamento mágico-religioso foram os homo sapiens de Neandertal, 

juntamente com os homo sapiens Sapiens, aproximadamente há 60.000 anos, ao 

enterrarem seus mortos em local fixo, entrevendo a possibilidade de uma 

continuidade da vida após a morte, isto é, “aquele pacto do ser humano com uma 

divindade superior e abstrata, capaz de lhe assegurar, de diversas formas, o bem 

mais supremo, a eternidade de existência, (...) sob esse aspecto, a divindade é uma 

das criações mais ousadas da mente humana” (op cit., p. 60). Pelos ritos praticados 

nos funerais, o Homo sapiens Sapiens e de o Homo sapiens de Neanderthal, no 

paleolítico superior, são denominados “Homo Religiosus”. 

Assim, em seus comportamentos e práticas, criaram um espaço sagrado 

destinado aos mortos, local mágico de adoração, território apropriado onde os 

mortos recebiam oferendas e eram cultuados em espaços regulares de tempo. É o 

primeiro território conhecido como mágico, ritualístico e, consequentemente, 

religioso. As primeiras noções de organização do espaço e de construção de uma 

paisagem religiosa também são encontradas nesse momento. Segundo Mumford 

(2004), a partir do homem religioso, é estabelecido o primeiro local fixo para um 

povo nômade, um primeiro ponto de encontro, um território religioso, com uma 

cerimoniosa preocupação pelos mortos, manifestada em seu sepultamento 

deliberado, com evidências cada vez maiores de piedosa apreensão e temor, onde 

os vivos voltavam a espaços regulares de tempo. 

O ritual de retorno ao território é comprovado nas escavações, nas quais 

encontraram diferentes tipos e níveis de enterramentos em um mesmo local, 

juntamente com resíduos de pólen, objetos de adorno, restos de minérios usados 

nas tintas, etc. Os enterramentos foram classificados como primários e secundários. 

Os primários eram para a decomposição dos tecidos moles e deterioração da carne; 

os enterramentos secundários realizavam-se quando os ossos eram adornados e 

arrumados junto com oferendas antes de serem re-enterrados (DE MASI, 2003). Os 

corpos eram dispostos em camadas, com o primeiro enterramento mais raso e o 
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segundo, mais profundos e enterrados em covas arrumadas em sequência e não 

sobrepostas (em se tratando de enterros de uma mesma época). Os mais antigos 

enterramentos encontrados são orientados para o leste, marcando a intenção de 

tornar o destino da alma solidária com o curso do sol. Em certos ritos funerários, os 

vestígios de oferendas de objetos de adorno e de refeições indicam, possivelmente, 

a esperança de renascimento, de uma continuação num outro mundo. Os nossos 

ancestrais acreditavam no além, na imortalidade, já que de outra forma não se 

explicaria o trabalho empregado para descarnar, enterrar, adornar e cultuar os 

corpos.  

Se, nos primórdios, a religião e seu espaço tinham associação direta com os 

enterros, a evolução incorporou novos elementos à religião, estabelecendo local 

específico para o culto que passa a acontecer em grutas, cavernas, etc. De acordo 

com Mumford (2004), as cavernas, parecem ter sido centros cerimoniais de alguma 

espécie pelas pinturas e objetos encontrados, reveladores de uma preocupação com 

o imaginário, com o ritual. Os pesquisadores são unânimes em considerar as grutas 

uma espécie de santuário, principalmente porque os símbolos (pinturas/desenhos) 

se encontram longe da entrada, em locais de difícil acesso (ELIADE, 1983). Os 

símbolos, para Durkheim (2008) e Challaye (1962), são representações do 

comportamento religioso. Challaye (1962) interpreta que, naquele período, os 

habitantes tinham uma religião bem próxima do Totemismo5 e do Animismo6, visto 

que instituíam santuários, locais sagrados, objetos e símbolos sagrados. Os locais 

das cerimônias e dos enterros foram os primeiros a formar paisagem simbólica que 

as tribos reconheciam como religiosa, marcando (simbólica e representativamente) o 

espaço de poder da religião. 

Além disso, os homens pré-históricos viviam da caça, pesca e colheita, por 

isso a religião acoplava-se a essa vivência. Nas sociedades voltadas para a caça, a 

matança dos animais constituía um ritual, o que implica a crença de que o senhor 

das feras zelava para o caçador matar apenas aquilo de que necessitava para 

alimentar-se. E, por causa dessa crença, expunha o crânio do animal abatido para 

reverenciar o seu Deus; em algumas sociedades oferecia-se um pedaço do animal 

                                                             
5
 Veneração a seres ou coisas, como animais, vegetais (arvores), coisas (chuva, mar, astros). Tipo de 

religião estudada por Durkheim em seu livro “As formas elementares da vida religiosa: o sistema 
totêmico na Austrália” (2008). 

6
 Veneração a espíritos da natureza. 
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aos seres supremos ou oferecia-se o maior osso para a divindade; em outras 

sociedades, para esse ritual, logo após a morte da presa, o caçador se lambuzava 

com o sangue do animal ou lambuzava as paredes de alguma caverna (ELIADE, 

1983). 

Durkheim (2008) observa, no Totemismo, o culto a seres ou coisas que todos 

os membros de um clã julgavam sagradas. O totem é um símbolo, “o brasão de um 

grupo”, e as representações do ser totêmico são mais sagradas que o próprio ser 

totêmico. Essas sociedades apresentavam uma clara distinção e limites 

estabelecidos entre o sagrado e o profano. Como exemplo, pode-se colocar o 

trabalho como forma profana, pois tinha como finalidade prover as necessidades da 

vida, ao contrário das festas, que proviam a alma e a vida religiosa em um grau de 

excepcional intensidade. 

Quando o ser humano chegou ao estágio de domínio da agricultura, as 

práticas religiosas se sobressaíram, tanto nos enterramentos quanto nas pinturas e 

objetos encontrados. Eliade (1983) enfatiza que, após a descoberta da agricultura, 

aconteceu uma valorização religiosa do território habitado, transformado em local 

consagrado dos rituais e orações. A domesticação das plantas foi associada à figura 

feminina, tornada centro dos rituais sagrados; o homem, antes centro dos rituais, 

abriu espaço para a mulher se posicionar no papel de detentora do cultivo, da 

produção e colheita, de proprietária de ritos voltados para a fertilidade e para a 

sexualidade feminina. É o momento de valorização da mulher dentro da religião, na 

análise de Küng (2004), principalmente das mulheres mais velhas.  

Desde então os povos foram desfazendo suas raízes nômades e construindo 

outras sedentárias, conformando o núcleo das primeiras aldeias, depois 

transformadas em cidades, cada vez mais complexas. Para Mumford (2004), antes 

de existirem cidades e territórios fixos de assentamentos, havia o território regido 

pela religião, o ponto de encontro cerimonial, que servia de meta para a 

peregrinação. Com a conformação da aldeia, também o local de culto, o território da 

religião foi delimitado e instituiu-se como regente da vida social. Diferentemente dos 

nômades, os povos sedentários solidificaram a religião com rituais concretos que 

marcavam a paisagem, atestando o início da primeira manifestação do sagrado 

formado por representações simbólicas que chegaram até a atualidade.  

As sociedades agricultoras sedentárias construíram, assim, as primeiras 

noções de aldeia, ainda associadas ao local do culto, do ritual, que era o ponto de 
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convivência: casas, a aldeia, os campos cultivados. E, nesses territórios, o culto aos 

Deuses e a utilização de objetos que remetiam à sexualidade tornaram-se o centro 

da religião. Em escavações de pequenas aldeias foram encontrados pequenos 

santuários com afrescos, altares em alto-relevo e estatuetas ligadas à figura 

feminina, valorizando o papel da mulher nessas sociedades, embora o homem ainda 

tivesse papel central de liberdade e liderança (CHILDE, 1966). 

O progresso do homem e da religião foi um processo lento e contínuo que, 

até a invenção da escrita, baseou-se em suposições e comparações. É preciso 

esclarecer que as escavações fornecem evidências sobre a natureza da religião, 

que permitem à grande maioria dos autores como Eliade (1983), De Masi (2003), 

Durkheim (2008) afirmarem que a religião se inicia com o culto aos mortos; o 

entendimento, porém, que os povos tinham sobre ela é baseado em hipóteses e em 

paralelos etnográficos, como o estudo realizado por Durkheim (1989), em tribos 

australianas. Fundamentado nesse estudo, consolidou-se a representação da 

religião dos povos primitivos como eminentemente social, envolvendo todo o grupo, 

exprimindo a realidade da coletividade e iniciando o caráter religioso dessas 

sociedades.  

Segundo Küng (2004), é comum os pesquisadores empregarem a técnica da 

comparação entre os objetos e pinturas encontrados nas escavações com os 

utilizados por grupos primitivos, caçadores e coletores da contemporaneidade, que 

ainda apresentam modo de vida próximo ao desses povos pré-históricos, para 

decifrar as ações do período. Os estudiosos interpretam, também, as pinturas 

rupestres que acreditam remeter à religiosidade, contudo os enterramentos, as 

ossadas e objetos são os únicos documentos concretos da existência de rituais 

religiosos. O restante é conjectura por falta de documentação irrefutável. 

Portanto, mesmo sem evidências concretas, observa-se, nos primeiros Homo 

Sapiens Sapiens, por meio de práticas diferenciadas, realizadas em espaços 

delimitados, um fluxo de retorno. Assim, os primeiros espaços eram apropriados 

simbolicamente por um conjunto de ações que apenas em determinado local era 

possível de efetivar-se. Pode-se dizer que esse é o início da tradição de se criarem 

territórios religiosos e sagrados. Independente de ser comprovadamente religioso, 

os seres humanos estabeleceram um local mágico, místico ao qual retornavam 

temporária ou periodicamente para cumprir um ritual.  
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As primeiras evidências concretas sobre os rituais religiosos e territórios 

sagrados apareceram com a escrita, com os documentos deixados por povos 

sucessores das primitivas sociedades, como egípcios, mesopotâmicos, hebreus7, 

gregos e romanos, que consolidaram a prática religiosa com técnicas sofisticadas. 

Os egípcios são referência como detentores das mais antigas representações da 

religião e os primeiros a terem a base central da vida estabelecida na religião. Há 

um consenso de que esse povo foi o mais religioso, o que mais construiu templos 

dedicados à religião, o que criou os maiores artifícios para venerar os Deuses e o 

que mais utilizou símbolos para representar e demarcar o território. Aos 

historiadores, no entanto, falta unanimidade no que diz respeito à data exata da 

evolução desse povo, da consolidação dos Deuses, da utilização dos artefatos e da 

criação dos documentos. 

De acordo com Huby (1956), os egípcios demonstram por meio das estátuas, 

representações paisagísticas, literatura, lendas e objetos deixados, que as ideias de 

divindades dominaram a vida no geral. Eles aceitavam a religião como o centro da 

vida na terra e o faraó como um Deus encarnado. Construía templos para cultuar os 

Deuses, tanto no dia a dia das suas ações como nas idas aos templos, pois as 

benesses e os malefícios eram comandados por Eles. Por isso, era preciso respeitar 

as vontades dos Deuses para não serem castigados, pois a ira Deles era terrível. 

Cada cidade tinha seu Deus de contemplação, seu templo e sacerdotes. O culto 

egípcio era celebrado em edifícios privativos, consagrados como palácio pessoal da 

divindade, cuidado por sacerdotes que faziam as oferendas e orações diárias. Os 

templos eram fechados e murados e os visitantes poucos e restritos à alta 

sociedade.  

Para a população, as festas representavam o momento de prestar 

homenagens aos Deuses e, principalmente, ao seu Deus de devoção. Nesses dias, 

as estátuas dos Deuses eram levadas em procissão e expostas em capelas 

repositórias, onde recebiam as orações e oferendas dos fiéis. Os elementos 

fundamentais da vida dos egípcios foram sempre os Deuses, senhores de uma 

grande porção do território, desde tempos imemoriáveis (DRITON, CONTENAU, 

DUCHESNE-GUILLEMIN, 1958). E foi a religião, sobretudo o dogma na divindade 

                                                             
7 O documento que sempre atestou a história dos hebreus foi a Bíblia, na atualidade, mais 
precisamente após a Escola dos Annales, os achados arqueológicos estão reestruturando a história 
religiosa desse povo. 
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do faraó que contribuiu para moldar a estrutura da civilização. A paisagem do 

território governado pelo Faraó era formada por símbolos da vida e da morte, como 

túmulos e templos dedicados aos deuses Rá, Ísis, Osíris, Anúbis, Hórus, Seth, etc., 

sendo que se consagrava o maior templo ao Deus de veneração do Faraó. Vale 

acrescentar que a morte e sua passagem também eram influenciadas pela religião, 

por isso, nesse momento divino, a pessoa era preparada para continuar sua 

existência no mundo dos Deuses, sendo cultuada com orações e oferendas 

depositadas no templo adjacente ao mausoléu.  

Na região conhecida como Mesopotâmia, formada por diversos povos como 

sumérios, assírios, babilônios, a religião cresceu baseada na crença da 

personificação dos astros e das forças da natureza. Conforme Condamin (1956), a 

identidade dos Deuses relacionava-se com objetos da natureza, como o Céu, a 

Terra, as Feras, o Sol, a Lua, etc. Cada cidade mesopotâmica tinha seu Deus 

padroeiro, a quem creditavam a fundação e a quem construíam o templo e 

dedicavam rituais e festas. Os Deuses eram os fiéis protetores nos combates e/ou 

guerras, realizados com base em seus preceitos.   

Como a região da Mesopotâmia foi palco de muitas conquistas, queda e 

ascensão de cidades, havia grande rotatividade dos Deuses e de símbolos. A 

importância de cada um dependia da importância da cidade. O Deus principal da 

cidade, que conquistava a dominação, tornava-se o Deus supremo do reino e 

ordenava a construção de templos e monumentos simbólicos. Como eram à imagem 

do homem, o templo era semelhante ao palácio dos Reis, mobiliado, com servos e 

animais domésticos, guardando as estátuas e símbolos e abertos aos fiéis, que 

tinham espaço para as preces em comum, para lamentações, músicas e danças 

sagradas. As festas, que aconteciam dentro dos templos e ao redor deles, tinham 

duas partes: a primeira para as lamentações aos mortos e a segunda, para a 

celebração aos Deuses. Na paisagem, os mesopotâmios deixaram poucos símbolos 

visíveis que perduraram até nossos dias, contudo, é incontestável que, como os 

egípcios, centravam a vida na religião (DRITON, CONTENAU, DUCHESNE-

GUILLEMIN, 1958). 

Segundo Coulanges (2007), também os gregos e romanos cultuaram a 

religião. As primeiras manifestações religiosas atestadas reverenciavam o fogo 
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sagrado8, como a representação dos antepassados, lembrados no dia a dia apenas 

pela família, que mantinha um altar em casa para a oferenda aos mortos, caso 

contrário, sem o repasto fúnebre, logo iriam assombrar os vivos. Com o desenvolver 

da sociedade e com o temor dos acontecimentos da natureza, tanto a sociedade 

grega quanto a romana foram atribuindo, além do culto doméstico, uma natureza 

física aos Deuses, que passaram a ser representados com corpo e nome humano 

(antropomorfismo), considerados protetores particulares. Funari (2009), afirma que 

em templos e/ou santuários, construídos pelo Estado, os fiéis faziam oferendas, 

doações e numerosos ex-votos. A religião estava atrelada ao Estado e presente em 

todas as cidades, desde o momento de sua construção9. Na paisagem, não havia 

cidade grega ou romana que não estivesse ocupada por alguma divindade e 

símbolos religiosos, como estátuas, fontes, templos e santuários. Todos os atos 

diários tinham alguma relação com a religião como o banquete, considerado um ato 

religioso por excelência, bem como a ida ao templo, para depositar tantas oferendas, 

inclusive em ouro, que os santuários/templos usavam para empréstimos à cidade e 

a particulares.  

Os hebreus, o primeiro povo monoteísta da história, também têm raízes 

religiosas antigas na formação de paisagem e territórios. De acordo com Gaarde, 

Hellern e Notaker (2000) na história bíblica, Abraão, vigésimo descendente de Adão, 

aceitou um Deus único, mantendo apenas um ídolo, o representante de Deus. A 

religião de Abrão foi aceita por muitos adeptos entre o povo de agricultores da região 

da Palestina, atual Israel. Moisés, muito tempo depois, organizou as leis e a 

estrutura inicial do povo hebraico, ancestral comum das três grandes religiões 

monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. 

Para Scherer (2005), o judaísmo, é a religião monoteísta dos hebreus após a 

unificação das tribos realizada pelo rei Davi. O centro da vida religiosa é o templo, 

ou seja, a sinagoga, local em que realizam suas orações e encontros. Os judeus 

foram os primeiros a ter a palavra de Deus em um livro sagrado ou Torá, conhecido 

pelos cristãos como Velho Testamento. Os símbolos máximos desse povo são a 

                                                             
8
 O culto ao fogo sagrado é também encontrado em alguns locais do extremo oriente, cultuado por 

praticantes do hinduísmo. 

9
 A construção de uma nova cidade deveria ser escolhida e revelada pela divindade, para os Deuses 

habitarem nela. 
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estrela de Davi e o Menorá10 e, como lugares sagrados, o túmulo de Abraão11 (local 

onde acreditam que ele foi enterrado) e o Monte Sinai, onde Moisés teve contato 

com Deus. Na paisagem as representações são acanhadas, comparado com as 

religiões citadas, visto que o território religioso estende-se principalmente pelas 

sinagogas reconhecidas pela estrela de Davi na parte frontal. 

O islamismo, religião dos mulçumanos, nasceu e expandiu-se com os árabes, 

povos semitas que habitavam a Península Arábica. O princípio básico dessa religião 

é a submissão do fiel a Deus. Para reconduzir os homens ao caminho da paz e da 

justiça, Maomé recebeu de Deus uma série de revelações que compõem o Alcorão 

(o livro sagrado do islamismo), lido, estudado e reverenciado em orações diárias12 

nas mesquitas. O islamismo obriga todos os fiéis que gozam de condições 

financeiras e de saúde, uma vez na vida, fazer a peregrinação a Meca (CISALPINO, 

1994). A paisagem do islamismo é identificada pela mesquita reconhecida pela 

minareta (torre alta e o ponto mais alto da mesquita), o telhado em domo e uma 

grande área de oração. 

O cristianismo, religião que mais fortemente caracteriza a sociedade 

ocidental, tem como centro Jesus de Nazaré, conhecido como filho de Deus. O 

cristianismo iniciou-se com o nascimento de Jesus, difundindo-se com os apóstolos 

e perpetuando-se quando se tornou a religião oficial do Império Romano. O 

cristianismo, como o judaísmo, era conhecido pelo Império Romano como parte das 

religiões orientais até se destacar como um poderoso credo que, a cada período, 

auferia mais seguidores. Na atualidade, segundo Terrin (2003), é a maior e mais 

difundida religião existente no mundo. O Cristianismo dividiu-se em três ramos, 

principais, concentrados em áreas geográficas diferentes: Igreja Protestante 

(também denominada Batista, Anglicana, luterana, etc.), localizada, sobretudo no 

Norte da Europa, nos Estados Unidos e na Austrália; Igreja Ortodoxa, centrada na 

Grécia e na Europa Oriental; Igreja Católica Apostólica Romana, a maior em número 
                                                             
10

 Candelabro de sete braços, que fazem referência às tribos de Israel. 

11
 Segundo Küng (2004), o túmulo de Abraão é uma referência tanto para os judeus, como para os 

mulçumanos e cristãos. Cada crença tenta tomar para si esse local: os cristãos pelas promessas 
feitas a ele por Deus que teriam se cumprido com Jesus Cristo; os judeus porque acreditam que esse 
é o patriarca exclusivamente do povo judeu, o que recebeu de Deus o Torá (as leis) e quem começou 
o culto ao Deus único; e os mulçumanos por considerarem esse o modelo do mulçumano, cuja 
prática o distingue de judeus e cristãos. 

12 As orações diárias são cinco no total, momento em que o mulçumano tem a obrigação de render 
preces para Deus. Nos horários de oração todos os praticantes do islamismo, mesmo os que não 
estiverem na mesquita, devem orar de acordo com a direção de Meca. 
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de fiéis, localizada majoritariamente no sul da Europa e na América Latina, com 

adeptos nos Estados Unidos e África. 

Vale acrescentar que existem muitas outras religiões tão antigas quanto às 

citadas, que também apresentam comportamento mágico-religioso, influenciam a 

vida do ser humano e formam territórios. De fato há religiões, como os cultos a 

natureza e a divindades de algumas comunidades, principalmente africanas13 e da 

Oceania; outras como budismo e hinduísmo, com origem na Índia e o 

confucionismo, taoísmo, xintoísmo originárias no extremo Oriente; além de tantas 

outras como masdeísmo, paisismo, mitaísmo, maniqueísmo, etc., conforme cita 

Challaye (1962). 

A religião, dessa forma, é um fenômeno cultural e está vinculada ao ser 

humano, influenciando desde o modo de agir e de se comportar, de pensar e de 

entender a vida, até o jeito de extravasar emoções. Segundo Gaarde et all (2000), 

as orações e rezas são presença constante na religião, e também a música 

instrumental, o canto e a dança - um dos mais antigos modos de expressão 

religiosa. A religião enraizou-se na vida diária das pessoas, nos pequenos detalhes, 

em formas de expressão artísticas nos templos religiosos que guardam obras de 

arte (pinturas, esculturas e peças de altar) que acendem a imaginação e mexem 

com as emoções, motivando a religião e transformando o ser humano em 

devoto/fiel. 

Assim, algum tipo de crença religiosa está presente nos grupos ou 

grupamentos humanos da pré-história até as sociedades da contemporaneidade. 

Segundo Bérgson (1978, p. 85) “até hoje [existem] sociedades humanas que não 

possuem ciência, nem artes, nem filosofia. Mas nunca existiu sociedade sem 

religião”. Dessa forma, a humanidade sempre professou alguma crença religiosa 

direta ou indiretamente. E quase todos os movimentos humanos significativos 

tiveram a religião como estopim inicial. As guerras mais terríveis, geralmente, foram 

travadas em nome dela; estruturas sociais foram definidas com base nelas e grande 

parte do conhecimento científico “filosófico” e artístico teve como vetores os grupos 

religiosos que, por muito tempo, estiveram vinculados ao poder político e social. 

Mesmo com o avanço das ciências, o fenômeno religioso sobrevive, permanece, 

cresce, desafiando as previsões do seu fim.  

                                                             
13

 Podendo ou não adaptar-se com o tempo, um exemplo é o Candomblé e a Umbanda. De origem 
africana, os ritos foram adaptados quando se instalaram no Brasil. 
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Religião é, assim, um fenômeno complexo, difícil de explicar e de entender, e 

muito mais difícil de definir, embora, inúmeros estudiosos tenham procurado defini-

la. Conforme enfatiza Küng (1986, p. 09) “(...) definir religião de maneira inequívoca 

vem a ser tão difícil quanto definir arte”. Segundo ele, para criar uma definição, é 

necessário identificar traços que se encontram em todas as religiões, mas que não 

se aplicam a outras ideologias ou culturas. Nas várias culturas religiosas, encontram-

se traços importantes, conceitos que são centrais para umas e, no entanto, não 

relevantes para outras. Além disso, o conceito de religião tem que cobrir 

praticamente todas as variantes, desde a crença em muitos deuses, passando pela 

fé num só, até a não aceitação da fé em Deus. E, mesmo assim, há semelhanças 

que não podem ser ignoradas, pois nelas se encontram diferenças. 

Émile Durkheim definiu a religião como um sistema de crenças e de práticas 

sagradas, separadas e proibidas, que unem todos na mesma comunidade, como 

participantes de um evento essencialmente social. Concluiu que os símbolos da 

interpretação do mundo conservam permanente importância, mesmo na era da 

ciência e da tecnologia, e que, ao longo do tempo, são a força que mantém unida a 

sociedade e que a chama a uma fidelidade maior aos seus ideais. Nas palavras de 

Durkheim (2008, p. 72) “Há na religião algo de eterno destinado a sobreviver a todos 

os símbolos particulares nos quais o pensamento religioso se envolveu 

sucessivamente”. Por isso, ele enfatizou que a religião é o centro da sociedade, sem 

imaginar uma sociedade totalmente profana e secularizada, desligada de símbolos e 

atos religiosos.  

Peter Berger (1985) definiu a religião como empreendimento do ser humano 

no sentido de construir um cosmo a partir do sagrado. Já para Brandão (1977), a 

religião é “caracterizada pelo seu poder simbólico de aplicar valores de sagrado e 

cósmico ao que é humano e social”. Dessa forma, se for: 

(...) entendida como um problema de lógica e de conhecimento 
social, a religião se define como um significante com poderes 
simbólicos de ampla abrangência na explicação do mundo do 
homem e na orientação do seu comportamento nele. [Se] (...) 
compreendida como uma instância social de explicação deste 
mundo, (...), a religião tende a definir-se como um campo organizado 
de trocas sociais e simbólicas, produtora de significados e de outros 
modos de controle, no interesse da legitimação da sociedade. 
(BRANDÃO, 1977, p. 07). 
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A definição ou a falta de definição única na conceituação de religião é um 

processo persistente e que não invalida os estudos de religião. Max Weber (2006), 

impressionado com a variedade de fenômenos religiosos, interessa-se pelo impacto 

da religião na sociedade e na vida humana do que na sua essência, pois acreditava 

que os movimentos inspirados na religião produziam transformações sociais. Para 

ele, enquanto função social, a religião proporciona a matriz de sentido, pois 

influencia as práticas da vida diária dos homens e, como fruto de um conjunto de 

ações dos indivíduos, guia as ações culturais por intenções e motivações subjetivas.  

Sopher (1967), também considerando o impacto das religiões, sem procurar 

defini-las, classificou-as em: Ethnic (Tribal), Segmental (Segmentar) e Universalizing 

(Universal). As Ethnic são próprias de pequenos grupos, recentes em relação à 

escrita, culturalmente homogêneas, sem grandes diferenças espaciais e, 

principalmente, intimamente ligadas ao lugar e sistemas de origem. As religiões 

Segmental são as dominantes, inseridas em áreas e classes sociais particulares, 

com tendência a criar diferenciação étnica, sem aspirações universalizantes. Os 

sistemas religiosos Universalizing são aqueles adequados a toda a humanidade, 

com mecanismos facilitadores para a transmissão, pois tiveram, em algum momento, 

quebrado com sucesso o relacionamento espacial com o lugar ou grupo social. 

Nessa classificação, que apenas reconhece padrões fortes e persistentes da 

religião, o autor distingue os aspectos geográficos, como distribuição espacial e 

social, estruturas no espaço, sistema de organização dos adeptos e crescimento 

territorial, para entender e estudar a religião. 

Também sem definir religião, Rudolf Otto, centrado no invisível, e Micea 

Eliade, pautado no visível, entenderam-na com base no sagrado. Otto (2005) 

aproxima-se da religião pelo fenômeno religioso, pela experiência de quem a pratica 

no espaço. Eliade (1992), mesmo utilizando o sagrado, tenta analisar a religião pela 

hierofania, ou seja, pela manifestação do sagrado.  

De acordo com Gaarde et all (2000), mesmo nas ciências da religião, não há 

definições fechadas no direcionamento e análise dos estudos religiosos nos 

agrupamentos. Assim, há variadas classificações. A mais antiga, embora a menos 

utilizada, divide as religiões em Orientais e Ocidentais, considerando o local de 

origem como base. As Ocidentais englobam o judaísmo, o islamismo e o 

cristianismo; as religiões Orientais, o hinduísmo, o budismo e o taoísmo. As críticas 

a essa classificação questionam o esquecimento das religiões africanas que têm 
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ritos primitivos, como também a religiosidade dos países que têm o politeísmo como 

centro, ou aquelas em que a escolha do Rei é prerrogativa dos Deuses. 

Outra forma de classificação é a divisão em: primais, nacionais e mundiais. As 

religiões chamadas de primais ou primitivas são as que têm como característica 

central o culto aos antepassados, que creem em uma miríade de forças, deuses e 

espíritos controladores a vida cotidiana. As religiões nacionais caracterizam-se pelo 

politeísmo ou culto aos deuses formadores da nação, que organizam um sistema 

hierárquico especializado em dirigir o território, fundamentado no mito da criação do 

povo. As religiões nacionais, em que o sacerdote tem papel central, encarregado de 

deveres rituais nos templos especializados, agregam grande número de religiões 

históricas, não mais praticadas, como a grega, romana, egípcia, germânica, etc. As 

classificadas como mundiais e conhecidas também como religiões universais, são as 

que têm características aplicáveis a qualquer sociedade, pois têm validade mundial, 

conhecidas para todas as pessoas. Criadas por profetas como Moisés, Buda, Lao-

Tse, Jesus, Maomé, a principal característica desse sistema religioso é o 

monoteísmo, cujos seguidores têm uma relação direta com Deus para chegar à 

salvação. Vale acrescentar que os limites dessa classificação, segundo Gaarde et all 

(2000), são fluidos, já que há transformações possíveis entre elas.  

No presente estudo, a religião foi pesquisada como uma convicção de que 

existe algo além do visível que atua no mundo, e se expressa por insight, 

pensamento, sentimento, intenção e ação no espaço. Sem determinismos ou 

discussões sobre o que é ou não religião, analisou-se o fenômeno religioso que atua 

no espaço geográfico, forma paisagens, que se apossa de territórios e determina no 

subconsciente das pessoas um comportamento diferenciado em determinados 

locais. Assim, analisa-se, dentro das Ciências Geográficas, o espaço talhado pela 

religião, o território controlado por ela, a paisagem por ela inventada, o sistema de 

símbolos por ela instituído e o fiel/devoto por ela formado. 
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CAPÍTULO 02.  
APORTES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS  

PARA O ESTUDO DA GEOGRAFIA DA RELIGIÃO 
 

 

 

A preocupação da Geografia com a religião surgiu no período pós-segunda 

guerra mundial, no início da segunda metade do século XX, quando as Ciências 

Geográficas e os geógrafos adotaram a análise da paisagem como principal foco da 

Geografia. De início, os geógrafos preocupados em compreender as forças 

modificadoras das paisagens, de acordo com Rosendahl (1994), estudavam o 

impacto da religião sob a forma física da paisagem. Desse modo, a associação da 

ciência geográfica com a religião aconteceu ao definirem que a Geografia estuda o 

espaço e a religião, enquanto sistema organizado de crenças institucionalizadas que 

age no espaço, modificando-o e instituindo-o de significados, símbolos e relações de 

poder territorial. Atualmente os estudos geográficos sobre as religiões analisam os 

espaços, territórios e paisagens delas, bem como suas redes, relações de poder, 

representações, territorialidades e significados simbólicos.  

Para identificar um caminho de análise o estudo da Geografia com a Religião 

percorreu um longo trajeto. Moraes (1989), afirma que os primeiros geógrafos já 

faziam uma Geografia religiosa, pois estavam inseridos em sociedades dominadas 

pela religião, principalmente o catolicismo. A religião era o espaço, pois o mundo era 

uma criação divina. Para ele nessa época “O objeto de toda ciência, (...), seria 

aproximar o homem da divindade pela observação (...). Dessa maneira, a ciência, 

(...), possui um dado de revelação. Busca-se a ordem na manifestação dos 

fenômenos para compreender sua finalidade divina.”. Desse modo, a religião era o 

todo e o todo a criação de Deus, o que corrobora com os estudos anteriores de 

Eliade (1992): 

Para o homem religioso, a Natureza nunca é exclusivamente 
“natural”: está sempre carregada de um valor religioso. Isto é 
facilmente compreensível, pois o Cosmos é uma criação divina: 
saindo das mãos dos deuses, o Mundo fica impregnado de 
sacralidade. Não se trata somente de uma sacralidade comunicada 
pelos deuses, como é o caso, por exemplo, de um lugar ou um objeto 
consagrado por uma presença divina. Os deuses fizeram mais: 
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manifestaram as diferentes modalidades do sagrado na própria 
estrutura do Mundo e dos fenômenos cósmicos. (1992, p.59) 

Essas análises mostram que no início da institucionalização da Geografia, a 

religião estava presente, como uma Geografia Religiosa, pela presença do homem 

religioso, pois todo o espaço era tratado como espaço sagrado, que representava 

Deus. Os homens dos séculos XVIII e XIX tinham a religião aflorada, tanto que o 

estudo da terra e sua relação com o homem era um estudo da religião14. Ao 

observar as pesquisas de Alexandre Von Humboldt, “Quadros da Natureza” (1957), 

e Paul Vidal de La Blache, “Princípios de Geografia Humana” (1946), verifica-se 

caracterizações dos chefes religiosos e o poder exercido na tribo/comunidade, mas 

a religião não está presente. Segundo Moraes (1989), a religião estava intrínseca na 

identidade dos autores. 

O termo Geografia da Religião, conforme Park (2004), foi usado pela primeira 

vez pelo alemão Gottlieb Kasche em 1795, no livro ‘Ideias sobre a Geografia 

Religiosa’ que trata da Geografia histórica dos templos bíblicos. A publicação 

aconteceu antes da institucionalização e sistematização da Ciência Geográfica, mas 

em conformidade com a época, pois os autores desse período tinham interesse em 

identificar os locais e paisagens citados na Bíblia. Esse período também foi marcado 

pelo interesse na teologia natural ou Geografia eclesiástica, que procurava sinais da 

obra de Deus na natureza. Kasche (1795) classificou sua análise como Geografia da 

Religião, contudo, a Geografia desse autor é conhecida como Geografia bíblica. 

Após séculos sem uso, a retomada do termo Geografia da Religião aconteceu no 

pós-guerra, paralelamente à Geografia Tradicional e suas correntes derivadas, com 

um novo enfoque na Geografia. A religião adentrou os estudos geográficos e se 

instituiu com os estudos de Fickeler15 (1999). Para ele todas as religiões criam uma 

representação na paisagem, espacial e temporalmente perceptíveis, por meio de 

eventos mágicos ou simbólicos, desse modo, as religiões devem ser consideradas 

no olhar, pois marcam a paisagem nas cores, sons, símbolos, orientações, posições, 

etc., influenciando na formação de territórios definidos.  

Um ano depois o geógrafo francês Pierre Deffontaines (1948), com a obra 

“Géographie et réligions”, investigou as relações entre as culturas e suas 

                                                             
14

 No sentido do ser religioso, ter Deus e o divino em toda parte. 

15
 O estudo de Fickeler é publicado em alemão em 1947, no Brasil o artigo é republicado em 1999, na 

Revista Espaço e Cultura com o titulo “Questões Fundamentais na Geografia da Religião”. 
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representações religiosas concretas no espaço. Defendendo que a religião interfere 

na escolha dos locais de povoamento, por isso estudava as habitações religiosas 

para a vida, para a morte e para as divindades, os meios de deslocamento, os 

obstáculos que a religião impõe, os gêneros de vida que surgem, etc. O livro desse 

autor é rico em informações sobre a capacidade de a religião ocupar o espaço, de 

estar em todos os detalhes como na vida rural (agrícola e pastoral), na vida urbana, 

nos fatores econômicos, na alimentação, nos motivos para trabalhar, festar, etc. 

Racine e Walther (2003) observam que Deffontaines (1948) fez um estudo denso da 

Geografia da Religião, incluindo o sagrado no urbano, seu peso e símbolos. Embora 

a análise religiosa do espaço não obedeça a padrões universais, a obra desse autor 

impressiona pela capacidade da religião em impor a ordem pelas crenças ou mitos. 

Isto significa que é o potencial da religião de moldar o espaço que o qualifica como 

religioso, sempre de acordo com a interpretação de que as sociedades têm de Deus. 

A partir das publicações, tanto de Fickeler (1999) quanto de Deffontaines 

(1948), pode-se afirmar que mesmo com o positivismo imperando e a Geografia 

Cultural atrelada aos estudos das paisagens, os autores começaram a pensar sobre 

a importância da religião para a Geografia. Esses precursores, além de Maximilien 

Sorre (1957), que abordou as atividades religiosas e influências no espaço, 

incorporaram conceitos fundamentais para o nascimento, desenvolvimento e 

consolidação do estudo da Geografia da Religião. Contudo, se por um lado foram 

desbravadores, Claval (1999) argumenta que eles raramente ultrapassavam o nível 

descritivo, mesmo a religião sendo bastante estudada na Geografia, na década de 

cinquenta, fato comprovado com as análises desta tese. A exceção é o estudo de 

Deffontaines (1948), que examinou os significados simbólico-religiosos das 

residências para complementar a interpretação da paisagem. 

Alguns anos depois, nos Estados Unidos da América, o geógrafo David 

Sopher (1967) publicou o livro “Geography of religions”. Esse autor foi um grande 

expoente dos estudos geográficos da religião ao se propor a fazer uma Geografia 

religiosa moderna, pautada na paisagem e nas marcas da religiosidade. Para isso 

classificou as religiões e analisou-as em grupos, tanto nos aspectos simbólicos da 

paisagem quanto nas nuances das estruturas e formas sagradas, organização, 

distribuição espacial, símbolos religiosos na paisagem, etc. Para Stoddard (1968), o 

livro de Sopher (1967) enfatizou a definição e a diferenciação dos grupos religiosos, 

mas dedicou um papel secundário para a Geografia, além de não aprofundar as 
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análises, apontando apenas indícios para as questões geográficas. Diferentemente 

de Stoddard (1968), Rosendahl (2001) afirma que Sopher (1967) analisou o 

processo de expansão espacial das religiões, que podem ser geradas pelas 

interações espaciais como a difusão, a migração e a competição por espaço. 

Enfatiza, ainda, que a Geografia da Religião deve investigar as diversas interações 

espaciais possíveis entre as diversas culturas, assim como entre a cultura e o 

ambiente, focando no componente religioso da cultura estudada. 

Para entender esses dois enfoques, é preciso lembrar que Sopher (1967) 

viveu e escreveu o livro na época das pesquisas positivistas e dos estudos lógicos 

que afastavam temas como religião dos principais objetos de análise. Assim, 

concorda-se com Rosendahl (2001, 2008) sobre as pesquisas de Sopher (1967), 

pois analisando o contexto em que ele estava inserido, e, ainda, que o foco era o 

visível, o estudo da cultura e da religião desse autor é atual e lógica para entender e 

interpretar as diversas configurações espaciais das instituições religiosas. Até na 

atualidade Sopher (1967) contribui para o estudo da religião na geografia, pois 

apresenta uma análise sistematizada sobre os estudos da religião, além de inovar 

ao escrever as toponímias que remetem ao sagrado e à organização dos seguidores 

no espaço. Deffontaines (1948), Fickeler (1999), entre outros contribuíram, cada 

qual a seu modo, com as pesquisas de análise de paisagens em Geografia da 

Religião. Em Sopher (1967), encontramos as bases para desenvolver a discussão 

de território religioso, ao tratar da organização religiosa mundial, afirmando que toda 

religião tem um território e se organiza a partir de um centro mundial na expansão e 

dominação do espaço sagrado. Fickeler (1999) discutiu o poder de atração do 

sagrado e a necessidade do entendimento do “cerimonialismo” para entender a 

Religião, pois para ele a conexão mais importante é a ligação entre religião e 

paisagem, o modo como a forma religiosa afeta o povo e a necessidade de analisar 

as cerimônias religiosas para se apreender o território. Na obra de Deffontaines 

(1948) compreende-se que a forma religiosa e o sagrado estão em todos os locais, 

precisando de um olhar apurado do pesquisador para encontrar vestígios desse no 

tempo e no espaço.  

Após esses primeiros estudos pouco a pouco apareceram pesquisas sobre a 

Geografia da Religião que também contribuíram para o molde desta tese. No início 

da década de setenta, o alemão Buttner (1974) escreveu um artigo “Religion and 

geography: impulses for a new dialogue between religions wissenschaftlern and 
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geography” marco para a consolidação dos estudos da religião na Geografia. Para 

ele o geógrafo da religião devia ir além da paisagem e das relações do visível. O 

estudo deveria incorporar o homem religioso com o estudo da história da religião, do 

lugar religioso, que chama de “religionswissenschaftler”, termo já usado 

anteriormente na Alemanha, embora muito criticado pelos geógrafos, segundo 

Buttner (1974, 1980). O autor, compreendendo a importância do termo para o 

aprofundamento da Geografia da Religião, elaborou uma discussão sobre 

“religionswissenschaftler” para a Geografia não ficar fadada à materialidade. O autor 

teve a concordância de Sopher (1981) que acreditava nas inovadoras contribuições 

geográficas que trouxe Buttner (1980) para o estudo da religião com o 

“religionswissenschaftler”, porque o conceito penetrava no pensamento e nas formas 

do sistema religioso aprimorando os estudos geográficos. 

É unanimidade, entretanto, entre os estudiosos supracitados, que esse tipo de 

estudo é perigoso, pois pode levar os geógrafos a produzirem uma análise apenas 

da Geografia Religiosa, Geografia Eclesiástica e/ou Geografia Bíblica, fugindo da 

Geografia da Religião. Para combater as críticas, Buttner (1980) discutiu que o 

geógrafo não podia basear-se somente na paisagem para estudar a religião, porque 

ela não trazia grandes informações. Esse posicionamento levaria apenas a uma 

Geografia das Relíquias, fato passível de acontecer sem um estudo sério e 

profundo, além da leitura e influência da ação do homem no ambiente. Essa 

incorporação, para Kong (1990), pode ter surgido pelas discussões de Isaac (1961), 

no artigo “Religion, Lanscape and Space” em que sugeriu a necessidade de ir além 

da mera classificação dos tipos e efeitos da religião que não tocavam o coração do 

problema. Esse autor afirmava que a chave para uma metodologia para a Geografia 

da Religião residia no estudo da própria religião, e só então, seria possível ao 

geógrafo fornecer informações valiosas. Buttner (1980) apoia essa posição, com a 

afirmação de que os geógrafos estão em perigo de ter uma "abordagem errada" se 

deixarem os métodos e os resultados de outras disciplinas correlatas sem 

entendimento. O autor afirmava que o foco do geógrafo deveria recair sobre o lado 

puramente geográfico, no entanto, recomendava que o geógrafo da religião 

estudasse o “religionswissenschaft” como um assunto secundário. 

Claude Raffestin (1980), na Suíça, na mesma época, trouxe novidades para o 

estudo da Geografia da Religião no livro ‘Por uma Geografia do poder’, em que 

dedicou uma parte à religião, com o título ‘Religião e Poder’. Para ele, a Geografia 
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da Religião tinha necessidade das relações de poder para a análise da religião, mas 

que parece ter sido excluída para a concentração nas expressões espaciais. De 

acordo com Raffestin (1993) toda religião distinguia o seu espaço sagrado e o 

profano, sendo que a religião administrava o sagrado e era administrado por ele e, 

portanto, o profano existia em decorrência do sagrado. O autor enfatizava que “todas 

as sociedades elaboraram esses dois mundos pelo simples fato de existirem: o 

mundo profano supõe o sagrado e vice-versa.” (RAFFESTIN, 1993, p. 120). Para a 

manutenção dessa relação era preciso empenho e trabalho da comunidade 

religiosa, caso contrário a religião ficaria sem produção e, consequentemente, sem 

circulação do sagrado, o que causaria a morte da religião. O sagrado e o profano 

envolviam, assim, relações e valores políticos para a sua sobrevivência e 

caracterização como uma grande religião. “As grandes religiões são aquelas que 

conseguem controlar porções importantes do invólucro espaço-temporal das 

coletividades.” (p. 124).  Dessa forma, discutiu-se o poder exercido pelas relações 

Estado-religião, verificado principalmente no Estado teocrático, na junção da política 

e da religião, que infla o espaço sagrado, composto de espaços políticos. Esse 

modelo de administração, muito comum em tempos passados, constituía e ainda se 

constitui em um poderoso instrumento de dominação. 

Kong (1990), ciente da produção geográfica da religião, fez, também, uma 

análise das pesquisas geográficas para o campo da religião, principalmente no 

mundo anglófono, em seu artigo “Geography and Religion: Trendsand Prospects”, 

em que, além da revisão dos artigos e livros já publicados, lançou perguntas sobre 

as “falhas” que a Geografia deixou até 1990 nos estudos da Religião. Enfatizou que 

as produções da Geografia da Religião formavam um conjunto amplo e variado de 

questões, no entanto, ao sintetizar os trabalhos empíricos apreendeu-se, nessa 

multiplicidade de temas abordados, que o foco era o papel da religião na mudança 

da paisagem. A questão principal era que geógrafos da religião não se aventuraram 

por outras esferas potencialmente frutuosas, em parte, para manter aquilo 

considerado um domínio claramente definido e aceitável que os antepassados 

esculpiram. 

Na mesma obra, Kong (1990) afirmou que uma mudança abriria novas 

possibilidades de pesquisas em diversas frentes, como a necessidade de 

compreender os processos por meio dos quais objetos específicos do ambiente, das 

paisagens e edifícios são investidos com o significado de um tipo religioso: como e 
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por que algumas características da paisagem e objetos do ambiente tornam-se 

sistemas simbólicos, enquanto que outros não? Como é que a religião se expressa e 

é transmitida em uma área onde as palavras são inadequadas para expressar 

sentimento? Como o político e o cultural interagem na atribuição de significado a 

determinados lugares? É necessário analisar as relações de poder?  

Além disso, os geógrafos também poderiam considerar as relações 

recíprocas entre religião e ambiente (incluindo a sociedade), já que apenas o 

impacto da religião sobre a paisagem havia sido fartamente investigado, mas o 

inverso não. Mesmo no atual conjunto de obras, os geógrafos têm dado pouca 

atenção à força de coesão social e ao modo como as religiões influenciam as 

relações sociais. Essas são apenas algumas questões de muitas outras que podem 

ser levantadas com o advento da Nova Geografia Cultural. Visto por esse prisma, as 

questões de definição e as tentativas de impor limites precisos na Geografia da 

Religião, tornam-se periféricas, se não redundantes, pois as questões para o estudo 

da Geografia da Religião são muitas. Nessa nova perspectiva, Paul Claval (1992) 

publicou o artigo “Le theme de la réligion dans les études géographiques”, sugerindo 

a análise da paisagem, das relações de poder, da percepção do mundo e do 

universo imaginário ricamente encontrado nas religiões e suas representações na 

paisagem e no espaço social. 

Com essa nova discussão, confirmou-se a opinião de Kong (1990) de que as 

pesquisas anteriores sobre a Geografia da Religião eram meras introduções ao 

assunto e, para se desenvolver ela necessitava de novos aportes metodológicos. 

Paul Claval (1992) enfatizou, também, que os geógrafos da religião deveriam 

priorizar, num primeiro momento, o universo das representações mentais, para, em 

seguida, compreender e explicar como elas se inserem na paisagem e influem na 

organização do espaço dos homens. Nesse sentido, a abordagem de Claval (1992) 

e a de Buttner (1974), cada um no seu tempo, se completam para resultar a 

Geografia da Religião de tempos hodiernos.  

No avançar dessas discussões, os geógrafos são convidados a compreender 

e explicar as paisagens e as construções investidas de significado religioso. Para 

isso, é necessário compartilhar paradigmas humanistas para o conhecimento do 

homem, de sua percepção do mundo e do imaginário que ele elabora sobre o meio 

em que vive. Geógrafos, como Kong (2001) e Gil Filho (2008), evidenciaram, em 

seus estudos, guiados pelo simbolismo mágico-religioso, a natureza afetiva e a 
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natureza das relações dos homens com os lugares sagrados. Foi inspirado nos 

estudos do geógrafo humanista Yi-Fu Tuan (1976) que os estudiosos puderam 

abordar a relação do homem com o mundo sobrenatural, numa perspectiva religiosa. 

Assim, nas últimas décadas, a Geografia da Religião ganhou formas 

contemporâneas com o aumento das pesquisas sobre o tema. Essa evolução é 

assunto de interesse de Kong (1990, 1995 e 2001), Park (1994), Raivo (1997), no 

sentido de sistematizarem o estudo da Geografia da Religião. No fim do século XX, 

com a renovação da Geografia Cultural, a Geografia da Religião também foi 

reformulada, o determinismo extinto e os novos conceitos, incorporados. Merece 

destaque o estudo de Kong (2001), que utilizou disciplinas vizinhas da Geografia 

como Antropologia, Sociologia, Política, História, Teologia, para entender a "nova" 

Geografia da Religião. Claval (1999, 2003) apontou que houve uma significativa 

mudança na forma de conceber o fenômeno religioso na Geografia, depois de um 

diálogo maior com as Ciências da Religião de base fenomenológica. Desse modo, 

atualmente é possível estudar o fenômeno religioso além da manifestação concreta 

na paisagem, com a análise do território religioso, do sagrado e do profano na vida 

dos homens de uma determinada sociedade.  

Com essa ideia Knott (2005) apresentou seu estudo, com o objetivo de 

discutir uma metodologia espacial para examinar a religião moderna no Ocidente. 

Ele é sustentado por ideias sobre o espaço sagrado para apoiar discussões sobre 

globalização, identidades, diásporas, mercantilização, com a intenção de aproximar 

o olhar para diferenciar os espaços da religião dentro dos espaços contemporâneos, 

isto é, para discernir o religioso em territórios recém-construídos ou em espaço sem 

símbolos aparentes. Ao analisar as discussões dessa autora percebe-se a influência 

de Deffontaines (1948), entendendo as proporções e as diferenças temporais, pois 

esse autor foi o primeiro a sugerir o estudo da religião em espaços sem símbolos 

aparentes, ou seja, encontrar o sagrado por trás do visível. 

No Brasil, o estudo geográfico da religião é ainda embrionário. O primeiro 

estudo sobre a Geografia da Religião foi desenvolvido nos anos setenta, na 

Universidade São Paulo, que culminou na tese de doutorado, defendida em 1972, 

por Maria Cecília França, intitulada ‘Pequenos Centros Paulistas de Função 

Religiosa’, transformada em livro em 1974. A autora analisou a convergência dos 

peregrinos aos santuários dedicados a Bom Jesus em Iguape, Pirapora do Bom 

Jesus e Bom Jesus dos Perdões, no estado de São Paulo. Trata-se de um estudo 
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religioso-geográfico a respeito do catolicismo no Brasil, cuja tese tem como foco 

descrever a dinâmica das hierópolis. Impressiona pela clareza metodológica 

apresentada, tanto no desenrolar das entrevistas quanto no modo de interpretar os 

dados num período ainda dominado pelos estudos da paisagem, quando o tema se 

relaciona com a cultura. Nesse sentido, descreveu nos centros de peregrinação, a 

reorganização urbana para a acolhida aos romeiros, o inchaço da cidade durante os 

dias de festa, as estruturas organizacionais, etc. 

Na década de 1990, os estudos da Geografia da Religião, tardiamente, 

despertam interesse de geógrafos, sobretudo do eixo São Paulo-Rio de Janeiro. O 

segundo estudo feito no Brasil foi uma dissertação de mestrado defendida na USP, 

em 1993, de Gualberto Gouveia, intitulada: “A cidadania dos despossuídos: 

segregação e pentecostalismo” que traz uma análise geográfica do pentecostalismo 

e seu isolamento no espaço urbano de São Paulo, tendo como delimitação espacial 

o bairro da Freguesia do Ó. Essa pesquisa foi seguida pela tese de doutorado ‘Porto 

das Caixas: Espaço Sagrado da Baixada Fluminense’, de autoria de Zeny 

Rosendahl, desenvolvida em 1994, na Universidade São Paulo. É o despontar da 

abordagem da Geografia Cultural Renovada. Ela analisou o papel que o espaço 

sagrado tem na vida das pessoas, com a preocupação central no estudo geográfico 

de um centro de peregrinação do catolicismo popular na Baixada Fluminense. “A 

interpretação da dimensão do lugar no âmbito das emoções e do sentimento do ser-

no-mundo foi a marca principal da referida tese”. (ROSENDAHL, 2009, p. 289). Há 

algumas semelhanças entre esse estudo e a tese de França (1974); no entanto, 

Rosendahl avança em sua abordagem contribuindo com novo enfoque e proposição 

temática. 

Nesse panorama, no país, a Geografia da Religião inicia-se. Nos últimos anos 

do século XX e início do século XXI, os estudos e as pesquisas sobre a cultura e 

religião vêm crescendo, tendo em Rosendahl (1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2005, 

2009) e Gil Filho (1998, 2001, 2002, 2008) dois expoentes. A autora tornou-se a 

principal referência, principalmente a partir de seu artigo de 1995: “Geografia e 

Religião: Uma proposta”, com tema central nas relações entre Geografia e Religião 

e, cujo objetivo propunha uma metodologia para o estudo da religião pela via 

geográfica. Assim, a questão central era desvendar a organização espacial do lugar 

sagrado, reconhecendo a relação da gênese e a dinâmica do espaço sagrado e sua 

recriação pela pulsação rítmica e sistemática que ocorre em cada tempo sagrado. 
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Nesse sentido, ela apresentou quatro temas que indicavam possibilidades para tal, 

como: Fé, Espaço e Tempo: Difusão e Área de Abrangência; Os Centros de 

Convergência e Irradiação; Religião, Território e Territorialidade; e Espaço e Lugar 

Sagrado: Vivência, Percepção e Simbolismo. Os temas discutidos podem ser 

analisados separadamente ou em conjunto, enfatizando a predominância dos 

estudos com mais de um tema. Conforme Rosendahl (1995), os estudos baseados 

na experiência religiosa pessoal e no sentido de lugar são importantes por 

evidenciarem a dimensão espacial do sagrado e permitirem a compreensão dos 

problemas mais específicos da valorização subjetiva, tais como os de percepção e 

de formas de representação. 

Do mesmo modo que Rosendahl (1994), Sylvio Fausto Gil Filho iniciou suas 

pesquisas relacionadas ao tema Geografia da Religião com a defesa da tese “Igreja 

Católica Romana: Fronteiras do Discurso e Territorialidade do Sagrado16” em 2002, 

na qual discutiu as relações de poder da Igreja Católica, sob a categoria analítica 

“territorialidade do sagrado”, que representa a chave de interpretação da dinâmica 

ação institucional da Igreja. A tese apresentou ainda as ações e discussões da Igreja 

para combater o avanço neopentecostal e a crise da hegemonia católica. Além da 

tese, em 2008, esse autor escreveu o livro metodológico “Espaço Sagrado: estudo 

em Geografia da Religião”. Diferentemente de Rosendahl (1995), Gil Filho (2008) 

objetivou o estudo do fenômeno religioso, discutindo a categoria “espaço sagrado” 

como chave para a interpretação da religião em suas diversas expressões no mundo 

e o conceito de representação e territorialidade17 para fundamentar a Geografia da 

Religião, enfatizando o foco na religião como forma simbólica.  

Além dos livros de Rosendahl (1996) e Gil Filho (2008), encontrou-se o de 

Oliveira (2001), resultado de sua tese de doutorado, “Basílica de Aparecida: um 

templo para cidade-mãe”, que investigou os motivos simbólicos e sócio-espaciais 

que levaram à construção do santuário de Aparecida. Também foram encontrados 

artigos relacionados ao tema nas Revistas: Espaço e Cultura18, Ateliê Geográfico19,  

                                                             
16

 Defendida no curso de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná. 

17 GIL FILHO, S. F. Espaço Sagrado: estudos em Geografia da Religião. Curitiba: Ibpex, 2008.  

18 Revista do Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

19
 Revista do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. 
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Quadro 01: Títulos das teses e dissertações defendidas na Geografia da Religião no Brasil (1972-2014). 

Título Grau Autor Ano Instituição 
Pequenos Centros Paulistas de Função Religiosa DOUT. Maria Cecília França 1972 USP 
A Cidadania dos Despossuídos: Segregação e Pentecostalismo MEST. Gualberto Gouveia 1993 USP 
Porto de Caxias: Espaço Sagrado da Baixada Fluminense. DOUT. Zeny Rosendahl 1994 USP 
Um Templo Para Cidade-Mãe: A construção mítica de um contexto 
metropolitano na Geografia do Santuário de Aparecida-SP. 

DOUT. 
Christian Dennys 
Monteiro de Oliveira 

1999 
USP 

Manifestação do sagrado no Forte Coimbra: Identidade Política, 
Militar e Religiosa na territorialidade de Fronteira 

MEST. Marlei Teixeira 
2005 

UCDB 

A Territorialidade da Igreja Católica Romana no Nordeste Brasileiro. MEST. 
Sandy Regina Cadete 
Barbosa de Jesus 

2005 
UERJ 

A Lógica da Territorialidade Católica na Amazônia. MEST. 
Marcio Ferreira Nery 
Corrêa 

2006 
UERJ 

O mito de Chico Xavier: os usos, apropriações e seduções do 
simbólico em Uberaba/MG. 

MEST. 
Bethânia Alves de 
Menezes 

2006 
UFU 

Permanências e Rupturas na Construção do Espaço em Canindé-
CE, em função da romaria em homenagem a São Francisco das 
Chagas. 

MEST. 
Allane Cristine Costa 
Magalhães 

2007 
UFPE 

Espaço e Religião na Construção do Paraíso Terrestre da Igreja 
Messiânica Mundial do Brasil: O Solo Sagrado de Guarapiranga. 

MEST. 
Alexandre Leite Souza 
Farias 

2008 
UERJ 

Tempos de Difusão da Igreja Católica na Formação de Territórios 
Religiosos na Região Centro-Oeste 

MEST. Lidiane Mota de Andrade 
2008 

UERJ 

A Região do Contestado como Espaço de Representação do 
Sagrado 

MEST. Fabiano Feldhaus 
2008 

UFPR 

Entre carisma e poder: o território e territorialidades da ordem 
capuchinha em Curitiba a partir de São Francisco de Assis 

MEST. Marco Aurélio Ghislandi 
2008 

UFPR 

A Casa da Mãe de Deus Comporta o (Outro)Mundo: Dinâmicas 
Geográficas no Santuário de Fátima em Fortaleza-CE 

MEST. Tiago Vieira Cavalcante 
2009 

UFC 

Paisagens e Territórios Religiosos Afro-Brasileiros no Espaço 
Urbano: terreiros de Candomblé em Goiânia 

MEST. José Paulo Teixeira 
2009 

UFG 

Difusão da Fé e sua Mobilidade Religiosa em Maringa: 1947 A 2010 MEST. Carla Rubino 2010 UEM 
Estudando um Subcampo Intelectual Acadêmico: A Geografia da 
Religião no Brasil 1989-2009. 

MEST. 
Patrícia Frangelli Bugallo 
Lopes 

2010 
UERJ 

A Conquista da Metrópole Profana: Uma análise comparada de MEST. Luiz Raphael Teixeira da 2010 UFC 
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territorialidades religiosas em Fortaleza – CE Silva 
Territorialidades Religiosas em Irradiação: um olhar geoturístico 
sobre a devoção alagoana às representações de Padre Cícero e 
Juazeiro do Norte/Ceará. 

DOUT. 
Cícera Cecília Esmeraldo 
Alves 

2010 
UFC 

Diversidade e Identidade Religiosa: Uma Leitura Espacial dos 
Padroeiros e seus Festejos em Muquém, Abadiânia e Trindade-GO. 

DOUT. 
Maria Idelma Vieira 
D’Abadia 

2010 
UFG 

IDENTIDADE E TERRITÓRIO: estudo sobre a devoção a São 
Benedito em Cuiabá – Mato Grosso 

MEST. Marcos Amaral Mendes 
2010 

UFMT 

Religião e Espacialização: o caso da Igreja Internacional da Graça de 
Deus 

MEST. Alex Sandro da Silva 
2010 

UFPR 

A hierópolis de Santa Cruz dos Milagres-PI: produção de um lugar 
através do sagrado (1992-2008). 

MEST. Stanley Braz de Oliveira 
2011 

UECE 

A Marca da Fé no Círio de Nazareth: lócus da paisagem religiosa e 
do itinerário simbólico nos festejos de Saquarema. 

MEST. Ana Carolina Lobo Terra 
2011 

UERJ 

Geopolítica das Igrejas e Anarquia Religiosa no Brasil DOUT. 
Alberto Pereira dos 
Santos 

2011 
USP 

Lagolândia - paisagens de festa e de fé: uma comunidade percebida 
pelas festividades 

DOUT. 
João Guilherme da 
Trindade Curado 

2011 
UFG 

Capela do Rio do Peixe em Pirenópolis/Goiás: Lugar de Festa DOUT. Tereza Caroline Lôbo 2011 UFG 
A manifestação da fé em Cachoeira Paulista: o espaço sagrado da 
comunidade Canção Nova, 1978–2011. 

MEST. 
Jefferson Rodrigues de 
Oliveira 

2012 
UERJ 

Geografia da Religião: um olhar sobre as espacialidades da 
juventude evangélica da Assembleia de Deus 

MEST Dalvani Fernandes 
2012 

UFPR 

A Geografia das religiões afro-brasileiras em Itu – SP MEST. Patrícia Paula da Silva 2012 USP 
Espaço e lugar sagrado na percepção dos membros da Assembleia 
de Deus Jardim 25 de Agosto - ADJ25A: um estudo de Geografia da 
Religião em Duque de Caxias – RJ 

MEST. 
Luana Cristina Baracho 
de Moura 

2013 
UERJ 

Dinâmicas Territoriais do Sagrado de Matriz Africana: O Candomblé 
em Goiânia e Região Metropolitana 

DOUT. Mary Anne Vieira Silva 
2013 

UFG 

Geografia da Religião e a Teoria do Espaço Sagrado: A construção 
de uma teoria de análise e o desvelar de espacialidades do 
Protestantismo Batista 

DOUT. Clevisson Pereira Junior 
2014 

UFPR 

As múltiplas espacialidades contextual do Candomblé: estudos de 
Geografia da Religião 

MEST. 
Rodolfo Ferreira Alves 
Pena 

2014 
UFPR 

Fonte: Catálogos de teses e dissertações defendidas dos programas de Pós-graduação das Universidades Federais e estatuais do Brasil 
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 
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Ra’ega20, nos Anais do Encontro do NEER21, da ANPEGE22 e em outros de menor 

proporção. Com relação às teses e dissertações, desde as primeiras defendidas na 

USP, houve um aumento no interesse de mestrandos e doutorandos sobre o tema. 

Além da USP, outras pesquisas aconteceram também na UERJ, UFPR, UFU, UFC, 

UFMT, UECE, UFG, UCDB e UEM23, como demonstra o quadro 01, a maioria 

analisando o espaço sagrado, o visível, por meio das festas, peregrinações e 

romarias. As discussões de festas e a dinâmica dos espaços festivos é o tema com 

maior destaque dentre as pesquisas defendidas, com destaque para os programas 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal de 

Goiás. Na Universidade Federal do Paraná o destaque são as representações 

territoriais da Igreja em si e dos grupos evangelizadores. 

Por conseguinte, analisando a bibliografia disponível produzida nos últimos 

anos no país, as inovações são escassas. Numa breve análise, são encontradas 

três perspectivas teóricas distintas: a primeira, de caráter majoritário, enfoca 

principalmente as estruturas espaciais das religiões e a dicotomia sagrado e 

profano, assim como estudos funcionais sobre cidades-santuário e dispersão 

espacial das hierofanias. Essa perspectiva busca apreender as manifestações 

espaciais do fenômeno religioso a partir das formas religiosas já impressas na 

paisagem. Mesmo de caráter majoritário, Buttner (1980) e Claval (1992), como já 

explicitado, criticam esse tipo de estudo, pois limita o entendimento sobre as 

percepções e representações, sem avanço para a Geografia da Religião.  

 A segunda compreende as manifestações religiosas das dimensões 

estruturantes de caráter fenomenológico cujo pressuposto é de que, pela ação do 

Homem religioso, se pode vislumbrar o espaço da religião, as representações, as 

expressões e percepções em face do discurso e do pensamento religioso. As 

pesquisas sobre as territorialidades institucionais são marcadas, muito além da 

materialidade dos templos, pelos intercâmbios simbólicos que se organizam na 

                                                             
20 Revista do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Paraná. 
21

 Núcleo de Estudos em Espaço e Representações. 
22

 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia. 

23
Esses dados foram coletados nos catálogos de teses e dissertações disponíveis nessas 

universidades, somente as defesas do mestrado e doutorado em Geografia. Não temos garantias 
que esses estão completos, pois algumas universidades não apresentam o banco de teses e 
dissertações. 
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mediação das relações de poder. Nessa abordagem fica explicita uma pesquisa 

pautada na identidade, na análise do homem religioso, organizador do espaço, 

pelas representações, percepções, com forte influência da Filosofia, conformando 

as discussões de Claval (1992), Kong (1990) e Buttner (1980). 

Além dessas perspectivas citadas, encontram-se os estudos de Santos 

(1999, 2002) que lança um olhar diferenciado sobre o tema. Ao creditar a 

importância de se investigar o espaço da religião como parte integrante do espaço 

social, os atores, a tecnologia, a produção, o consumo, a razão e a emoção, a 

política e o poder sobre ou em torno da fé ou crença religiosa da população de um 

determinado território. E defende o espaço da religião em uma concepção de 

complementaridade entre o que chama de espaço visível (que se refere ao território 

religioso, isto é, aos lugares sagrados como igrejas, centros espíritas, templos, 

terreiros, sinagogas, mesquitas, etc., e à dinâmica social aí presente) e o espaço 

invisível (que se refere à subjetividade, ao imaginário, à filosofia das religiões, enfim, 

às concepções de céu, inferno, purgatório e todos os possíveis e imagináveis 

lugares do pós-morte, do além, do outro mundo). Assim, o espaço da religião, nessa 

visão, se constitui pelo processo dinâmico das relações entre os inúmeros 

elementos integrantes e complementares do espaço visível e invisível.  

De modo geral, a Geografia da Religião divide-se em dois momentos: dos 

primeiros estudos do século XX ao final da década de oitenta e da última década do 

século XX aos tempos atuais. O primeiro é um estudo da organização e da 

distribuição do espaço das religiões, pautado na observação da paisagem e 

entendimento de sua dinâmica; o segundo visa a compreender o sentido dado pela 

razão humana ao espaço produzido, além da organização do território e da 

distribuição espacial religiosa.  

Diante do exposto, para a discussão e análise desta tese foram utilizados 

elementos das pesquisas já realizadas na construção do arcabouço teórico. No 

direcionamento dessa pesquisa na Geografia da Religião os mais antigos estudos 

quanto às novas pesquisas foram uteis. Em relação a perspectiva teórica, para 

contemplar corretamente o objeto de estudo, utilizou-se das três perspectivas 

citadas, com ênfase na segunda, pois o centro dessa pesquisa são as 

manifestações religiosas católicas comandadas pela Igreja Católica e vistas pela 

integração do fiel. 
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2.1. OS CAMINHOS DA PESQUISA: A TEORIA QUE SUSTENTA A PRÁTICA 

 

Toda pesquisa pressupõe um conjunto de regras e normas que norteiam e 

fundamentam a abordagem epistemológica do trabalho científico e embora seja 

importante definir a trilha metodológica, é difícil, no início da pesquisa, “aparar as 

arestas” e estabelecer os passos a serem seguidos. Para Morin (2005, p. 36) a 

metodologia se constrói “durante a pesquisa; ele só pode emanar e se formular 

depois, no momento em que o termo transforma-se em um novo ponto de partida”. 

Em outras palavras, a metodologia se ajusta ao fenômeno e não o contrário. Desse 

modo, nesta pesquisa as trilhas metodológicas delinearam-se à medida que o 

estudo era realizado, e as arestas e as fragilidades, sanadas conforme surgiam.  

O delineamento desta pesquisa embasou-se na discussão da Geografia 

Cultural, para a qual dois são os conceitos centrais paisagem e território. Para 

McDowell (1996) a Geografia Cultural tem duas abordagens e ambas têm como 

base a paisagem: uma explícita que aborda a interpretação da paisagem e a 

implícita que analisa o significado das práticas sociais com o foco na cultura e na 

interpretação de padrões de significados na paisagem. Na análise de Claval (2007), 

o centro é o território e a paisagem subsídio para os resultados. Ele define três 

eixos de análise: das representações, da cultura como experiência vivida e do 

estudo dos processos culturais e sócio-culturais, todos com base no território, mas 

também caminhando entre paisagens.  

Para além do território e paisagem, na linha da Geografia da Religião o ponto 

inicial é o espaço sagrado. De acordo com Gil Filho (2008) o principal conceito para 

o estudo da Geografia da Religião é o sagrado e tem que ser estudado como 

categoria interpretativa da universalidade e da essência do fenômeno religioso. 

Esse conceito é apropriado da filosofia e da história das religiões, tendo como 

principais autores Mircea Eliade (1992) e Rudolf Otto (2005). No Brasil, Rosendahl 

(2001), pauta suas investigações e construções conceituais em Eliade (1992). Gil 

Filho (2008) utiliza tanto Eliade (1992) como também Otto (2005). O sagrado, em 

Otto (2005), é a experiência irracional da humanidade, isto é, a superioridade 

esmagadora do poder divino. Para ele a religião é a manifestação do sagrado, que 

desponta como inteiramente diferente das realidades naturais. A teoria do sagrado 

de Otto (2005) permite resguardar um atributo essencial para o fenômeno religioso, 

ao mesmo tempo em que o torna operacional. Nessa abordagem, o sagrado reserva 
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aspectos ditos racionais passíveis de uma apreensão conceitual pelos seus 

predicados, aspectos não racionais captados enquanto sentimento religioso e 

aspectos irracionais assimilados apenas como atributo (GIL FILHO, 2002). 

Eliade (1992), em outra perspectiva, entende o sagrado como um objeto, um 

símbolo transformado em outro pela essência. O local desse objeto simbólico 

sagrado é a hierofania24, sempre físico, fixo com um centro. O entorno, ausente do 

signo e do simbolismo, é classificado como profano. Nas palavras de Rosendahl 

(1997, p. 30) “O espaço sagrado é o campo de forças e de valores que eleva o 

homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto 

daquele no qual transcorre sua existência.”. Contudo, conforme Gil Filho (2008), 

(..) se classificamos o espaço sagrado como centro do “sistema 
mundo”, como na abordagem de Eliade, conferimos ao mesmo a 
noção de “ponto fixo” lugar de mediação entre a terra e o céu. Neste 
contexto fornecemos ao espaço um atributo de rigidez, como algo já 
dado, já posto, palco da trama humana inclusive em sua dimensão 
religiosa. Todavia, se o espaço é relacional, ele é parte indissociável 
do processo de sacralização do mundo e não apenas seu 
receptáculo. O espaço não é a cristalização do fenômeno, mas parte 
das possibilidades relacionais do mesmo. Assim, construímos 
imagens do espaço e atribuímos a elas as representações de nossa 
existência. (op. cit. p. 259). 

No entanto, conforme Rosendahl (2006b), quando o geógrafo estabelece 

como objeto central de sua análise a religião, encara-a sob a dimensão espacial e 

para realizar a pesquisa reconstrói o papel do sagrado “reconhecendo o sagrado 

não como simples aspecto da paisagem, mas como elemento da produção do 

espaço.” (op. cit., p.149), analisando o ponto fixo como origem da produção do 

espaço. Nesta tese encara-se a religião como um elemento da produção do espaço, 

e o espaço da religião como um espaço sagrado que contém uma hierofania25. 

Entretanto, o foco desse estudo exclui a dinâmica desse espaço sagrado (se 

sagrado, se profano e por que o é ou não), enfatizando as relações de poder 

existentes e a paisagem consolidada por essas. 

Ao propor como objetivo desta tese a análise do território e da paisagem 

formados pela Igreja Católica e compreensão das territorialidades e marcas que a 

religião produz, entende-se o território e a paisagem ocupados pela Igreja como 

espaço sagrado. E ao questionar esse espaço atualmente e as ações desenvolvidas 
                                                             
24

 Manifestação do sagrado. 

25
 Manifestação do Sagrado, nesse caso a igreja católica e símbolos relacionados. 



P á g i n a  | 55 

 

 

para consolidar sua posição dominante em Sergipe, buscou-se compreender o 

território e a paisagem formados pela Igreja Católica e sua operação de poder em 

Sergipe. Observa-se que a Igreja Católica mantém seu território, sua paisagem e 

constituiu seu patrimônio por meio das relações de poder, do simbólico e da 

representação da identidade dos fiéis. Essa questão coloca a Igreja Católica e o 

catolicismo no patamar de integrante do Patrimônio Cultural do sergipano, presente 

e atuante na sua memória e identidade, pois o termo território remete à perspectiva 

do poder mantido e reproduzido pela comunidade em suas territorialidades. 

Segundo Almeida (2013) a paisagem e o território são dimensões marcadas por 

elementos patrimoniais, representações da trajetória da sociedade que ativam a 

memória e situam os grupos definindo suas identidades. 

De acordo com Geertz (1978), todos nascem com mil possibilidades, aptos à 

sociabilização em qualquer local. Contudo, para ele, o ser humano é um animal que 

nasce como uma caixa vazia e diferentemente dos outros animais, é dotado de 

capacidade ilimitada de obter conhecimento e cultura. O indivíduo recebe o 

conhecimento, parte de sua bagagem cultural, da sociedade logo nos primeiros 

anos, formando o patrimônio de cada um. Nesse sentido, se uma pessoa nasceu 

em uma comunidade que tem uma paisagem dominada por representações 

católicas, ela se identificará com a paisagem, seu contexto cultural de nascimento, 

e, independente das mudanças, reproduzirá os componentes de sua memória.  

Nesse contexto, a memória contribui para a preservação do passado, e só 

existe na comunidade em que o indivíduo vive, por isso, mesmo sendo individual, 

ela também é coletiva e faz parte das vivências sociais. A memória é um elemento 

constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida 

em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução 

de si (POLLAK, 1992). Nesse sentido, o valor atribuído aos 

objetos/bens/manifestações é decorrente da importância que lhes atribui à memória 

coletiva. É essa memória que conduz a descoberta do significado histórico-social, 

refazendo o passado em relação ao presente, e a inventar o patrimônio dentro de 

limites possíveis, estabelecidos pelo conhecimento. Assim, a memória é formada 

pela cultura de uma dada coletividade, possibilitando-lhe construir a identidade e o 

pertencimento.  



P á g i n a  | 56 

 

 

A identidade, nesse contexto, perpassa pela fonte de significado e 

experiência de um povo, pela maneira como uma sociedade estabelece significados 

à sua realidade. Ela se manifesta no território e na paisagem nos atributos culturais, 

isto é, nos signos. Segundo Castells (2010), as:  

Identidades, por sua vez, constituem fontes de significado para os 
próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um 
processo de individualização. (...) as identidades também possam 
ser formadas a partir de instituições dominantes, somente assumem 
tal condição quando e se os atores sociais as internalizam, 
construindo seu significado com base nessa internalização. (...) 
Defino significado com a identificação simbólica, por parte do ator 
social, da finalidade da ação praticada por tal ator. (...) Não é difícil 
concordar com o fato de que, do ponto de vista sociológico, toda e 
qualquer identidade é construída. A principal questão, na verdade, 
diz respeito a como, a partir de quê, por quem, e para quê isso 
acontece. A construção de identidade vale-se da matéria-prima 
fornecida pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e 
reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos 
aparatos de poder e revelações de cunho religioso. (CASTELLS, 
2010, p. 23). 

 

A identidade possibilita a construção de um território, com símbolos que 

estão na memória coletiva. A sociedade, por meio dos signos e representações, 

identifica-se com um específico aglomerado cultural. Além do sentimento de 

pertencer, ela se identifica pela sua herança cultural. Sabe-se que, natural, biológica 

e culturalmente, cada comunidade busca manter suas características, seus hábitos 

e costumes, enfim o que poderia chamar de sua cultura. Mesmo sem pertencer a 

uma dada sociedade, o conviver com a paisagem e território cria a identidade, faz 

surgir o pertencimento, como observa Almeida (2009), faz surgir uma forma de 

comunicação simbólica. Ao cotidiano vivenciado em um território, inserem-se 

características sociais e culturais que ata a identidade. Essas são chamadas de 

identidades territoriais por serem construídas pelas territorialidades, pelas ações e 

práticas de uma instituição. Dessa forma, identidade é uma herança cultural plural 

que se renova e está em constante mudança como a cultura, mas fixa na memória, 

possibilitando dar sentido ao território e delinear territorialidades. Ao estabelecer 

sentido ao território, a identidade forma signos representativos que possibilitam a 

visibilidade da religião. 

Os fiéis, por meio das representações, identificam-se com um específico 

aglomerado cultural. Além do sentimento de pertencer, eles se identificam pela sua 



P á g i n a  | 57 

 

 

herança cultural, neste estudo, a católica. Sabe-se que, natural, biológica e 

culturalmente, cada comunidade busca manter suas características, seus hábitos e 

costumes, enfim o que poderia chamar de sua cultura. Então, essa memória, cultura 

e identidade, que remetem um povo/sociedade ao sentimento de pertencimento, 

constituem o Patrimônio Cultural, pois ele reflete a história de um povo, suas lutas e 

conquistas, seus valores e crenças. 

Contudo, o patrimônio extrapola a definição de manifestação cultural passada 

de geração a geração; o novo também constitui patrimônio, desde que apropriado. 

Portanto o Patrimônio Cultural é tudo aquilo que constitui um bem apoderado pelo 

homem tanto local quanto globalmente, sejam novos, sejam antigos, desde que 

geradores do sentimento de pertencer a uma cultura (FUNARI E PINSKY, 2001). De 

acordo com Zanirato e Ribeiro (2006), patrimônio cultural é um conjunto dos bens 

culturais significativo para um povo/sociedade, pertencente a identidade coletiva. 

Segundo Almeida (2013) pelo patrimônio, os grupos sociais reconhecem sua 

identidade e, uma vez assumidos, materializados são, no presente, transmitidos às 

gerações futuras. 

Nesse sentido, a Igreja Católica é Patrimônio Cultural, identificado como 

formador de territórios e paisagens, presente na memória e identidade do 

sergipano. Dessa forma, em Sergipe, a Igreja Católica é entendida como Patrimônio 

Cultural26 pelos aspectos materiais e imateriais, visíveis e invisíveis, intermitentes e 

perenes, pois envolve, além do significado histórico, o sentimento de pertencimento 

e identidade dos fiéis e se fortalece como signo representativo de um grupo social.  

A representação é um elemento da formação dos territórios, tanto o território 

quanto a paisagens são criados como representação cultural e representam uma 

sociedade, um lugar ou uma época. Esse conceito advém, na Geografia, dos 

estudos culturais, principalmente para traduzir significados de paisagens e 

territórios. Almeida afirma que: 

É através de um conhecimento das representações das pessoas 
que é possível captar toda a riqueza de valores que dão sentido aos 
lugares de vida dos homens e mulheres; pelas representações 
também é possível entender a maneira pela qual as pessoas 
modelam as paisagens e nelas afirmam suas convicções e 
esperanças. (2003, p.71). 

                                                             
26

 Descarta-se a discussão de Patrimônio no sentido apenas de monumento físico. 
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Durkheim (2008) foi o primeiro a utilizar o termo representações em sua obra 

“As formas elementares da vida religiosa”, Ele utiliza o termo como representações 

religiosas para dizer que essas são representações da sociedade, do coletivo. 

Segundo o autor a ideia de religião é inseparável da ideia de comunidade religiosa, 

pois a comunidade representa a religião de acordo com sua cultura. As crenças 

propriamente religiosas são sempre comuns a determinada coletividade. Nelas, o 

indivíduo abre mão, às vezes, da sua própria liberdade para aderir às práticas e 

ritos coletivos e solidários, cujo objetivo final é receber, em troca, certa organização 

da realidade.  

Autores, como Moscovici (2003) e Jodelet (2002), vieram aperfeiçoar o 

conceito de Durkheim (2008), chamando-o de representações sociais, por causa da 

carga simbólica que é atribuído a sociedade. Moscovici (2003) lançou, com base 

nas representações durkheimianas, a teoria das representações sociais, definindo-

as como um conjunto de conceitos, proposições e explicações originados na vida 

cotidiana, e discutiu que as representações sociais têm sua origem nos 

conhecimentos, nos mitos e ritos de uma sociedade, mas os portadores dessas 

representações são os indivíduos que as carregam, utilizam e transformam em suas 

relações diárias, na elaboração do conhecimento da vida cotidiana. Nesse sentido, 

o termo representações sociais tem a função de representar o mundo das relações 

sociais: religiões, ciências oficiais, ideologias etc. Para Jodelet (2002, p.22), “As 

representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e 

compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social”. Assim, se a representação é uma forma de 

expressão da sociedade e, se a cultura também faz parte dessa expressão, pode-se 

utilizá-la como representação cultural religiosa. Na representação religiosa a 

apropriação da religião católica do espaço aparece pela identificação dos signos da 

cultura religiosa católica. 

Identificar signos é analisar os elementos que remetem um dado grupo ao 

reconhecimento de seu espaço sagrado, de sua paisagem identitária. O signo tem 

dois “constituintes” intrínsecos: a imagem e o pensamento. A imagem é associada 

às qualidades materiais desse signo – o significante. Já o pensamento é a 

interpretação imediata desse signo (ex. a finalidade de um signo) – significado. O 

signo para GOMES (2004, p. 42) é: 
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(...) formada por duas estruturas: significado e significante. 
Significado é o conceito veiculado pelo significante, a imagem 
mental por ele produzida, seu conteúdo latente, às vezes cifrado, às 
vezes oculto; entretanto, significado não é algo fixo, mas uma 
propriedade de signo que não é rígida ou predeterminada. Já 
Significante é a representação material do signo, o som que o 
constrói ou sua representação material, seu conteúdo manifesto, 
claro.  

Todavia, o signo representativo existe apenas dentro de um contexto que lhe 

dá identidade e denota um padrão de signos transmitidos historicamente, 

incorporados de significados, um sistema de concepções herdadas expressas em 

formas simbólicas (em significantes) por meio das quais os homens comunicam, 

perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida 

católica. 

Para possibilitar o reconhecimento de representações e identidades é 

necessário analisar o significado dos signos e torná-los significante (com uma 

aparência concreta). Assim, toda a realidade representada é formada por signos e, 

para identificar a cultura religiosa, é necessário que os signos representativos sejam 

analisados na paisagem (COSGROVE, 1998).  O conceito de signo está presente 

nas análises de paisagem cultural, pois não existe paisagem cultural longe de seu 

povo. Sem o sentir e vivenciar a paisagem é muda, isto é, pode-se observá-la, 

admirar sua grandiosidade, sua beleza, mas sem conexão com o espírito e ligação 

com a memória ela nada revela (ANDREOTTI, 2010). A paisagem cultural tem que 

tocar a alma da comunidade, estar caminhando junto com a cultura, desenvolver-se 

conjuntamente “enriquecendo-se a cada século, integrando-se de espírito em 

espírito, modelando-se segundo as ideias, os sentidos, as expectativas dos povos 

que a construíram.” (ANDREOTTI, 2010, p. 08).  

Essa paisagem cultural é dinâmica e identitária porque está ligada a fonte do 

significado, caminha junto refletindo a memória e a tradição da sociedade. Esta 

memória é tanto individual quanto coletiva, pois como enfatiza Halbwachs (2009, p. 

69) a “memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva” e 

transforma-se pelo lugar e as relações mantidas com outros ambientes, pois a 

memória é formada, por uma temporalidade e por uma espacialidade específica. As 

mudanças sociais impactam na memória, identidade e, consequentemente, na 

paisagem.  
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As relações de poder da Igreja Católica consolidam a paisagem e o território 

formados pelo sagrado e observa-se que as territorialidades praticadas pela Igreja 

se inserem nesse espaço e o sustentam, mas o território é dimensão espacial da 

Igreja Católica, responsável por elaborar um sistema hierárquico próprio, um dos 

mais marcantes e complexos territórios de uma instituição, que tende a influenciar 

mutuamente os objetivos e as práticas adotadas. De acordo com Raffestin (1993), o 

território forma-se a partir do espaço, sendo o resultado de uma ação de 

apropriação realizada por um ou mais atores que inserem seu trabalho e suas 

práticas no espaço. Ao se apropriar do espaço, concreta ou abstratamente (por 

exemplo, pela representação), transforma o espaço em território; ou seja, desde o 

momento que uma sociedade inseriu suas práticas no espaço, esse já é uma 

apropriação e consequentemente um território. Significando que, todo território é 

definido e delimitado por e a partir das relações de poder.  

Segundo Haesbaert (2004), o território tem a ver com o poder, mas não 

apenas o tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais 

concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação. Na Geografia da Religião o território é expresso pela apropriação da 

representação em nível material e imaterial. Conforme Raffestin (1993), a 

representação é uma forma de construção do território; se o espaço tem signos 

próprios para a sociedade, o local já é um território. “O espaço representado não é 

mais o espaço, mas a imagem do espaço, ou melhor, do território visto e/ou vivido. 

É em suma, o espaço que se tornou o território de um ator, desde que tomado numa 

relação social de comunicação” (RAFFESTIN, 1993, p. 147).  

Desse modo, observa-se que a Igreja Católica materializa seu poder sob três 

eixos de território: histórico, concreto e abstrato. O território histórico é definido 

como um produto da história da sociedade em constante modificação (MACHADO, 

1997), construído por uma relação de poder antiga e enraizada na história e 

tradição. Esse território, constituído na época da colonização e ocupação, tem um 

significado tanto de posição quanto de funcionalidade, revelando-se no contexto 

histórico da Igreja, na forma de manter e administrar o território. No território 

histórico a relação de poder e dominação são transparentes e identificáveis quando 

analisado à luz das territorialidades e do Patrimônio Cultural da sociedade católica. 

O território concreto é aquele com a apropriação simbólica, isto é, uma 

representação, uma hierofania fixa, e possui acesso controlado, dentro do qual a 



P á g i n a  | 61 

 

 

autoridade é exercida por um profissional religioso; é reconhecido pela presença da 

Igreja Católica e símbolos que demarcam o território como pertencente a 

comunidade que o habita; e incluir um modo de distribuição espacial (ROSENDAHL 

e CORREA, 2006, p.7). Vale acrescentar que a carga simbólica presente nesse é o 

maior construtor de territórios. Já o território abstrato, ou de pertencimento, é aquele 

que gera identidade na população pela história de vida da comunidade e 

acontecimentos marcantes. Esse é reconhecido como o território-casa, do 

sentimento, das ações sociais, que se apoia na identidade territorial, pois o 

referente simbólico central transpassa o território, resultado de uma apropriação 

simbólico-expressiva do espaço (ALMEIDA, 2005), que se revela nas tradições, nos 

costumes, festas e manifestações. Vale acrescentar que os diferentes eixos são 

includentes, pois, entendendo a ideia de Saquet (2011) que o território é uma 

construção social, histórica, relacional e está vinculado ao processo de apropriação 

e dominação, observa-se nas ações da Igreja Católica, o poder como analisa o 

autor. 

Esse conjunto de práticas e ações desenvolvidas pela instituição, no sentido 

de controlar o território, que resulta nas territorialidades, fluídas, plurais, com 

hierarquias, redes de circulação e comunicação controladas pela apropriação do 

espaço. De acordo com Rosendahl (1996, p.96), “É nessa poderosa estratégia de 

Geografia de controle de pessoas e coisas, ampliando muitas vezes o controle 

sobre espaços, que a religião se estrutura enquanto instituição, criando territórios 

seus.”. É uma ação para manter e legitimar a fé e a reprodução do espaço 

(ROSENDAHL, 2005).  Essa territorialidade é reconhecida pelo seu domínio em 

hierarquias territoriais estruturadas em paróquias, dioceses e arquidioceses. Cada 

um desses territórios possui um poder central chefiado por um profissional religioso 

especializado (BOURDIEU, 1987): os sacerdotes têm jurisdição sobre as paróquias, 

os bispos sobre suas dioceses, os arcebispos sobre as arquidioceses e o Papa, em 

Roma, exercendo o poder central no território religioso. 

A paisagem, nessa discussão, para a identificação do território pertencente à 

Igreja Católica, é essencial. Tanto no tempo quanto no espaço a paisagem revela, 

com seus signos representativos, as relações de poder culturais da sociedade, visto 

que, elas têm um conteúdo cultural, um tipo de patrimônio, que ajuda a entender 

aspectos da sociedade que habita o espaço (MAXIMIANO, 2004). A paisagem é um 

produto apropriado e transformado do ambiente em cultura, sendo, de acordo com 
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Almeida (2008), “(...) uma complexidade multiforme de realidades, de valores, de 

gestos (...) [que] constituem-se em patrimônios sociais, históricos e culturais das 

diferentes comunidades humanas” (p.47). 

Assim, a paisagem, além do reflexo do funcionamento passado ou presente, 

revela as relações emocionais entre as representações e o observador, as 

estratégias de poder e de dominação, a significação na construção ou na 

preservação das identidades. Nesse sentido, a paisagem traz a marca da atividade 

cultural dos homens e de seus esforços para habitar o mundo, adaptando-o às suas 

necessidades. Ela constitui um documento-chave para compreender as culturas, o 

único que subsiste frequentemente para as sociedades do passado (CLAVAL, 

1998).  

De acordo com Cosgrove (1998), a paisagem simbólica, como importante 

categoria geográfica nas análises da cultura, podem ser classificadas e re-

significadas de acordo com seus signos e é uma maneira de ler o mundo externo 

em uma cena, em uma unidade visual. Desse modo, o autor vislumbrando os 

símbolos e significados impressos na paisagem cultural, sugere a decodificação da 

mesma em paisagens da cultura dominante e paisagens da cultura alternativa 

(subdominante). As dominantes são as pertencentes ao grupo detentor do poder, 

classificada de acordo com os valores, o modo de vida e manifestações culturais 

desse grupo. As paisagens alternativas são as menos visíveis na paisagem, apesar 

de que, mudando a escala de observação, podem apresentar-se dominantes, 

mesmo na maioria das sociedades sendo da cultura alternativa. Por conseguinte, 

por mais dominante que uma cultura possa parecer numa comunidade, ela será 

alternativa se a cultura do grupo regente da sociedade tiver símbolos diferentes da 

mesma.  

Para a classificação das paisagens simbólicas da cultura alternativas, o autor 

as subdivide-as em emergentes, excluídas e residuais. As emergentes são os 

símbolos que um dia podem vir a ser da cultura dominante; as excluídas são 

paisagens simbólicas que não são aceitas, são literalmente excluídas pela classe 

dominante que forma a paisagem; já as paisagens residuais são aquelas comuns 

em alguma época, para uma sociedade, fazem-lhe sentido, ou seja, faziam parte 

dos signos representativos da cultura dominante do local, entretanto, atualmente, 

elas dominam certos locais, mas sem representar as culturas dominantes oficiais. 

Para entender uma paisagem, se ela é dominante ou residual é necessário olhar os 
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aspectos culturais de uma sociedade, isto é, os símbolos que marcam um local 

como pertencente a uma cultura.  

Portanto a Igreja Católica, no século XXI, mesmo sendo a paisagem da 

cultura dominante em certas religiões, como no interior do estado de Sergipe, tem 

que ser estudada e classificada como pertencente a paisagem da cultura alternativa 

residual, visto que, a religião atualmente ausenta-se como participante da cultura de 

todas as sociedades e classes. Assim, como paisagem residual, ela domina pela 

representação o território de muitos municípios brasileiros, interagindo com 

aspectos culturais, presente na memória e identidade das sociedades e formando 

pelo exercício das territorialidades o Patrimônio Cultural de muitos locais, como de 

Sergipe.  

 

2.2. CONSTRUINDO O ESTUDO DO TERRITÓRIO E PAISAGEM DA IGREJA 
CATÓLICA EM SERGIPE 
 

O estudo englobou o estado de Sergipe, área pertencente à Província 

Eclesiástica de Aracaju. Sergipe está localizado na região Nordeste brasileiro, figura 

01, limitado ao Sul e Oeste com o estado da Bahia, a Leste com o Oceano Atlântico 

e ao Norte com o estado de Alagoas. O Estado é o menor da federação, com vinte e 

um mil, novecentos e dez quilômetros quadrados divididos pelo IBGE em três 

mesorregiões (Agreste Sergipano, Leste Sergipano, Sertão Sergipano), treze 

microrregiões (Microrregião do Agreste de Itabaiana, Microrregião do Agreste de 

Lagarto, Microrregião de Aracaju, Microrregião do Baixo Cotinguiba, Microrregião de 

Boquim, Microrregião de Carira, Microrregião de Cotinguiba, Microrregião de 

Estância, Microrregião de Japaratuba, Microrregião de Nossa Senhora das Dores, 

Microrregião de Tobias Barreto, Microrregião de Propriá e Microrregião Sergipana 

do Sertão do São Francisco) e setenta e cinco municípios.  
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Figura 01: Plano Cartográfico da Área de Estudo: Província Eclesiástica de Aracaju 
Base cartográfica: IBGE (2005) 

 

Esta tese estuda a religião católica na Província Eclesiástica de Aracaju, com 

a administração da Arquidiocese de Aracaju, escolhido pela peculiaridade das 

manifestações culturais católicas, presentes em outros locais do Brasil, porém, não 

objeto de discussão nesta tese. Elas foram reconhecidas em Sergipe e 

evidenciadas na pesquisa de Vargas e Neves (2009), que identificou em torno de 

3.300 manifestações presentes no Estado de Sergipe, sendo quase três mil festas 

relacionadas à Igreja Católica27. No levantamento realizado nesta pesquisa 

detectaram-se mil quinhentas e trinta e quatro igrejas católicas em funcionamento e 

                                                             
27

 A pesquisa instituiu uma classificação de acordo com as características das manifestações 
culturais catalogadas. As classificadas como manifestações tradicionais enraizadas traduzem as 
herdadas e mantidas tal como apropriadas no passado, com alguma relação com o catolicismo. 
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em construção espaçadas pelos setenta e cinco municípios, como demonstra a 

figura 02. 

 

 
Figura 02: Sergipe: igrejas católicas por município28 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-1013. 

 

                                                             
28

 Alguns dados foram fornecidos pelas dioceses e não atualizados pelas paróquias. 
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Ao considerar que cada igreja tenha ao menos uma festa religiosa em 

comemoração ao padroeiro, pode-se afirmar que existem mais de mil e quinhentas 

festas, mas pelo levantamento de Vargas e Neves (2009) muitas igrejas têm duas 

festas religiosas ou mais (se considerarmos que as paróquias comemoram datas 

importantes para os católicos). Ao pensar no tamanho do território de Sergipe, 

pode-se afirmar que existe pelo menos uma igreja e uma festa a cada 16,90 km², 

com média de 17,36 igrejas e festas por município. Os números expostos chegam a 

assustar. Mas o Brasil é assim, cheio de manifestações do catolicismo, inebriando 

católicos e acatólicos, sergipanos ou não, com suas manifestações e relações de 

poder ligadas direta ou indiretamente ao catolicismo e à Igreja Católica, como a 

paisagem da área rural com suas minicapelas ou das cidades com grandes 

monumentos de santos ou ainda das festas católicas que englobam parques e 

feiras na comemoração do santo (figura 03). 

 

 

 
Figura 03: Representações da paisagem católica em Sergipe: Minicapela em área rural de 
Lagarto, Imagem de Santo Antônio na Praça de Ilha das Flores e Festa de São José do 
Povoado São José de Poço Verde. 
Fonte: Banco de Dados do Projeto Pró-Cultura (2012).  
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Para entender esse complexo território e paisagem do catolicismo, utilizou-se 

tanto a abordagem qualitativa como a quantitativa29, buscando-se compreender as 

características territoriais principais do espaço, identificando-as, descrevendo-as, 

interpretando-as e estabelecendo suas relações e pertinências. Nesta tese, utilizou-

se a abordagem qualitativa como principal e a quantitativa como auxiliar, pois houve 

a necessidade de duas linhas de coleta de dados: uma objetiva e matemática e 

outra complexa e subjetiva. Assim, ao construir a pesquisa de campo, foi 

estabelecida e delineada duas linhas de coleta de dados, isto é, uma estrutura para 

o campo.  

A estruturação é importante para guiar a pesquisa de campo, um fio 

condutor, não uma “camisa de força”, sem maleabilidade e brechas para ajustes. 

Esse é um ponto positivo da pesquisa qualitativa. Para Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2002) uma linha rígida deve ser descartada, pois turva a visão do 

pesquisador, levando-o a desconsiderar aspectos importantes e fazer interpretações 

distorcidas. Entretanto, é primordial que a teoria e o delineamento da pesquisa 

sejam feitos, pois todo pesquisador tem que estabelecer seus preceitos quando 

inicia a pesquisa e até quando está no campo, para não ser irredutível, mantendo o 

foco nos objetivos, e na maior adequação para estudo de realidades complexas, 

como é o caso dos estudos religiosos da Geografia, em constantes transformações 

com a modernidade e velocidade de informação. Conforme os autores supracitados, 

o melhor é o delineamento menos estruturado, para se observar sem pré-conceitos, 

sem resultados pré-estabelecidos e para evitar controvérsias com a realidade.  

Na elaboração dos passos da pesquisa, levou-se em consideração a 

discussão apresentada das categorias selecionadas, pois, como afirma Serpa 

(2006, p.10), “teoria e trabalho de campo são dois lados da mesma moeda”. Na 

construção dos instrumentais de campo, a coleta de dados foi realizada em material 

bibliográfico, fontes primárias e secundárias, e dados empíricos do trabalho de 

campo (observação, levantamentos, conversas e entrevistas). Assim, o primeiro 
                                                             
29

 Mas o que diferencia uma pesquisa qualitativa de uma quantitativa? Pode-se falar em diferenças 
de técnicas operacionais ou de tipo de resultado encontrado. Artigos sobre a oposição existente 
entre os dois tipos de pesquisa são inúmeros, com os mais variados argumentos, como a validade 
científica das pesquisas qualitativas ou o engessamento dos estudos quantitativos. Para esta 
pesquisa excluem-se as discussões das diferenças e incompatibilidades entre qualitativo e 
quantitativo, para contemplar os diversos procedimentos metodológicos como válidos para a 
pesquisa. Minayo e Sanches (1993) discutem que ambas podem ser utilizadas como 
complementares nas abordagens, pois em muitas circunstâncias, são, sozinhas, insuficientes para 
abarcar toda a realidade observada. 
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passo desta tese foi o pré-campo ou fase exploratória que consistiu no contato com 

as dioceses e suas secretarias para obter informações gerais e dimensionar o 

tamanho da pesquisa. Para isso, foi agendada uma conversa e entrevista não-

estruturada com os chanceleres das cúrias para obtenção de dados gerais da 

formação e administração diocesana, além da apresentação da pesquisa e 

solicitação de autorização dos bispos/chanceleres para o levantamento de dados e 

informações com as secretarias da cúria e com as paróquias e padres. A pesquisa 

não-estruturada30, cujo tema era o funcionamento e organização da Igreja Católica, 

foi realizada com os secretários diocesanos e com os chanceleres. Esse período 

exploratório possibilitou a imersão no contexto da pesquisa, e a visão geral do 

objeto a ser estudado, o que contribuiu para a elaboração das questões, a 

identificação dos informantes e as fontes de dados. No primeiro contato, obtiveram-

se dados sobre a rede e o fluxo de informações trocadas entre as dioceses e as 

paróquias, e o número de paróquias existentes no Estado de Sergipe.  

Nesta tese, diversos tipos de fontes foram utilizados para a leitura e análise 

dos territórios e paisagens católicas. O levantamento bibliográfico da história da 

Igreja, dos conceitos e categorias foi realizado em fontes primarias e secundárias: 

documentos, livros e artigos específicos, relacionados ao tema. Para o 

levantamento de dados, optou-se por consultar o IBGE (número de católicos por 

cidade), o Anuário Católico do Brasil31 (levantamento do número de paróquias), os 

documentos e livros de Tombo paroquianos (quando disponíveis32) e, também, 

informações disponíveis nos arquivos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, superintendência de Sergipe (IPHAN-SE) e nos projetos da Secretaria 

Estadual de Cultura, onde se catalogou33 tanto as igrejas particulares que ainda 

mantêm os cultos católicos, mesmo periódicos, quanto àquelas abandonadas e/ou 

                                                             
30

 Segundo Trivinõs (1987), a pesquisa não-estruturada aprofunda um tema que é pouco conhecido 
pelo pesquisador e permite flexibilidade para a coleta de informações. De acordo com Alves-Mazzotti 
e Gewandsznajder (2002), esse é o tipo de entrevista ideal para o início da coleta de dados, 
principalmente se o pesquisador tem pouca clareza sobre os aspectos a serem enfocados. 

31
 Lançado geralmente a cada dois anos, que cataloga as paróquias em funcionamento existentes 

por diocese e também, as instituições católicas no território. 
32

 Com relação ao estado das fontes consultadas nas paróquias, algumas estavam em péssimo 
estado de preservação, o que dificultou e atrasou a pesquisa, principalmente ao pesquisar livros 
antigos. 
33

 O material pesquisado foi Inventário do Patrimônio Cultural do ciclo da cana-de-açúcar do Estado 
de Sergipe, o livro de registro de Bens Tombados e o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. 
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em ruínas que a história oral aponta como igrejas antigas34. Nesse universo, estão 

contidos os templos e monumentos católicos preservados como patrimônio 

nacional, estadual e até mesmo municipal. Essas igrejas estão recebendo 

nomenclatura específica, pois se caracterizam como templos mantidos e 

preservados na paisagem pelo poder público (se federal pelo IPHAN, se Estadual 

pela Subsecretaria do Patrimônio Artístico Cultural, se Municipal pelas Secretarias 

de Cultura). 

O início do trabalho de campo foi essencial para constatar a escassez de 

fontes de pesquisa e a falta de informação sobre a existência ou não de material. 

Nas visitas aos cartórios, constatou-se que a grande maioria dos registros de 

imóveis não existe. Os existentes datam dos últimos vinte anos, aproximadamente, 

bem como os bens da Igreja que, como se constatou por meio de conversa com 

funcionário da arquidiocese, começaram a ser registrados recentemente, sendo que 

alguns ainda estão em processo de registro. Esse fato é explicado porque, desde o 

início da colonização, os fiéis deixam bens para seus santos de devoção nos 

testamentos e, embora alguns sejam levados ao conhecimento da Igreja 

especificando o destino do terreno, outros acabam por se perder no tempo. É 

comum encontrar doações para Santo Antônio, Nossa Senhora das Dores, São 

Francisco, entre outros, nos testamentos. Com essas doações, em alguns locais, 

foram construídas igrejas ou colocados cruzeiros.   

O estado de Sergipe, de acordo com seus administradores, pela longevidade 

de sua colonização, não tem os seus bens sistematizados. As igrejas construídas 

recentemente têm escritura, desde que o terreno tenha sido adquirido por compra 

ou por doação permanente. As igrejas que ainda estão em funcionamento, da época 

dos primeiros colonizadores, não têm nenhum registro, apenas o direito natural de 

posse por usufruto.  

Após a identificação das Igrejas-Matriz, para a continuidade da pesquisa 

quantitativa do território religiosos concreto, contatou-se as paróquias do estado 

para maiores informações. Os padres passaram os dados solicitados por e-mail ou 

por telefone, alguns apenas no momento da visita, todavia poucos se mostraram 

disponíveis para tal. Nesse primeiro contato era perguntado: nome do santo 

                                                             
34

 O dado da quantidade de igrejas em ruínas e a localização foi utilizado somente na descrição da 
paisagem católica no Estado. 



P á g i n a  | 70 

 

 

padroeiro da paróquia, co-padroeiro caso houvesse, vicariato/forania em que estava 

inserida a paróquia, localização da igreja (se rural, urbana, bairro, povoado rural ou 

comunidade urbana), local (nome do bairro ou povoado), mês da festa do padroeiro, 

data da criação da paróquia35 (se soubesse), data da construção (se informação 

disponível), paróquia originária, condição (se ativa, inativa, em construção, só 

terreno, em formação), relação das capelas com santos padroeiros, localização e 

festa mais importante da localidade36. 

Com os dados em mãos, a pesquisa foi esquematizada, repensando 

estratégias, elaborando material, delineando as categorias que seriam analisadas, 

além do esboço da pesquisa de campo. Num primeiro momento a análise de dados 

quantitativos, como número de igrejas e festas relacionadas, mostrou que o 

universo do estudo era maior do que as conjecturas iniciais. Com esses novos 

dados, foi estabelecido que a pesquisa seria do tipo exploratória, com planejamento 

flexível (DENCKER, 1998), envolvendo, em geral, levantamento bibliográfico, 

observação de campo, entrevistas semi-estruturadas e não-estruturadas, registro 

fotográfico e gravado, além da análise dos dados.  

Numa outra fase, após esses levantamentos iniciais, delimitou-se o campo de 

pesquisa, realizando-se as entrevistas com os padres, bispos, chanceleres, vicários, 

frequentadores, secretários de cultura municipais; bem como uma observação in 

loco das manifestações religiosas. A observação simples com anotações de um 

diário de campo foi realizada junto com as entrevistas. Para a observação, 

desenvolveu-se um roteiro de observação das paisagens e para a documentação de 

símbolos, festas e manifestações utilizou-se fotografias. De acordo com Trivinõs 

(1987), a observação é mais do que apenas olhar; observar é destacar de um 

conjunto de objetos, pessoas, animais, algo específico ou um fenômeno social, 

focalizando suas características, atos, atividades, significados, relações, etc. A 

observação foi realizada tanto para verificar o comportamento da população no dia 

a dia do convívio com a igreja, quanto nos momentos de festa e manifestações 

diversas. 

                                                             
35

 Quase a totalidade das datas de criação de paróquias foram obtidas nos decretos de ereção da 
paróquia, disponível na Arquidiocese de Aracaju e na diocese de Propriá. A diocese de Estância não 
liberou a consulta aos decretos. 
36

 Essas informações foram levantadas nas paróquias e complementadas nas entrevistas com 
padres e fieis e nos livros de Tombo paroquial.  
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Para as entrevistas37 foram elaboradas perguntas concentrando-se na 

organização, administração e funcionamento da Igreja Católica e dos seus 

significados na identidade cultural. Para o caminhar das entrevistas e seleção do 

público a ser entrevistado, optou-se por identificar os atores da pesquisa por 

amostragem de acessibilidade38. Visando atingir o objetivo da pesquisa, foram 

entrevistados Bispos, Chanceleres, Párocos, Vigários, Fiéis da Igreja Católica sem 

distinção, além de representantes de prefeituras e do Estado, as informações e 

entrevistas foram registradas (gravadas). Os municípios escolhidos para 

observação e entrevistas também se inserem nesse contexto de acessibilidade: o 

padre que aceitava responder as perguntas, a facilidade de acesso, a realização de 

festas, por ser passagem para alguma outra cidade ou disponibilidade de os 

representantes da prefeitura conceder entrevista. Nesse sentido, os municípios 

ausentes da pesquisa inserem-se nesse contexto de acesso, pois até o momento da 

saturação do trabalho de campo por incompatibilidade de data os párocos e/ou 

representantes da prefeitura estavam impossibilitados de participar da pesquisa, as 

festas e/ou eventos católicos não se realizaram nas datas disponíveis para visita, e, 

também, o município não estava na rota de algum outro município. Ao todo as 

entrevistas abrangeram 52 municípios39 sergipanos e 385 pessoas, sendo 03 

Bispos, 61 padres (párocos, vicários, vigários, chanceler), 296 fiéis, 25 

representantes do governo, como demonstra a figura 04.  

 

                                                             
37

 As entrevistas, apoiadas na teoria e nas hipóteses, enriquecem a pesquisa. A entrevista tem que 
ser direcionada e cuidadosamente empregada, pois o pesquisador que utiliza a entrevista possui um 
dado de natureza muito particular, isto é, a versão sobre um evento ou fato, que foi ou é percebido 
pela pessoa entrevistada. Cabe a quem entrevista desvelar o fato e tomar cuidado para não trocar o 
relato pelo fato (MANZINI, 2006). 
38

Quando o pesquisador, para simplificar o processo, seleciona os entrevistados de acordo com a 
disponibilidade em responder as perguntas. 

39
 Alguns municípios constam entrevistados na figura 04, mas foram realizadas em outro local, como 

Moita Bonita que a entrevista realizou-se em Itabaiana ou mesmo os padres de São Domingos e 
Macambira que a entrevista realizou-se em Aracaju. 
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Figura 04: Distribuição espacial das entrevistas realizadas, 2011-2013.  

 

Ao determinar o tamanho das amostras utilizou-se a amostragem por 

saturação que, na análise de Thiry-Cherques (2009), é operacionalmente definida 

pela suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados obtidos 

passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, certa redundância ou repetição, 

não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados. Na realização das 

entrevistas procurou-se maximizar a multiplicidade de representações dos atores, 
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pois a intenção desse tipo de análise foi explorar as diferentes representações para 

compreender as diversas posições assumidas. Vale acrescentar que no momento 

das entrevistas, também foram feitas anotações no diário de campo para captar a 

reação dos entrevistados com as perguntas, o incômodo ou a negação para 

responder alguma pergunta. Essa técnica de anotar foi primordial, pois acura a 

percepção do pesquisador sobre o ambiente pesquisado, revelando, em leituras 

posteriores, detalhes que no momento pareceram sem relevância para a pesquisa 

(VENÂNCIO; PESSÔA, 2009). 

O trabalho de campo, além dos dados de entrevistas e de observações 

forneceu uma gama de dados pelas conversas, cartazes, festas, procissões, 

romarias utilizados na redação da tese, pois os mesmos foram de extrema 

importância para algumas lacunas visualizadas. Nesse sentido, a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento do trabalho e consequente alcance do objetivo 

seguiu a relação de união constante entre teoria e prática, sem sobreposição em 

valor. É necessário esclarecer que, em relação à Igreja Católica, os dados existem, 

mas estão separados, por isso, no decorrer da pesquisa verificou-se gradativamente 

que diferentes tipos de fontes foram utilizados. 

Na atualidade, utilizam-se técnicas variadas (quantitativas e qualitativas) para 

estabelecer relação entre o objeto e o contexto. A validação é feita no processo de 

interpretação do material e na capacidade de reflexão do pesquisador sobre seu 

objeto de estudo. A aceitação de diversas fontes de pesquisa e levantamento de 

dados pela ciência, como livros de tombo, atas, decretos, sites, testamentos, etc., 

trouxe a liberdade para o pesquisador escolher suas fontes de dados, que não 

precisa ser sistemática e validada40. Nesse sentido, a análise de dados 

desenvolveu-se em diferentes fases e aglomerou distintas técnicas, principalmente 

pela gama de materiais obtidos.  

                                                             
40

 Com a Escola dos Annales os estudiosos passaram a validar diferentes tipos de fontes antes 
desprezadas. 
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Figura 05: Organograma dos instrumentais e procedimentos metodológicos.  
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Nesse estudo, para cada tipo de material foi realizado um tipo de 

procedimento, como apresenta a figura 05, em que, partindo do patrimônio do 

catolicismo em Sergipe, duas categorias geográficas se fizeram essenciais para os 

instrumentais e procedimentos metodológicos: território e paisagem. Para a análise 

do território e da paisagem do catolicismo em Sergipe utilizaram-se quatro tipos de 

dados. Os primeiros, provenientes da observação simples e das anotações em um 

diário de campo, foram utilizados para analisar a paisagem católica e entender a 

dinâmica territorial. Esses dados foram usados diretamente no texto, nas descrições 

e análises. 

 

Figura 06: Banco de Dados dos Templos Católicos de Sergipe 
Base: Microsoft Office Access 2007 

 

O segundo tipo de dados foram os levantamentos primários, quantitativos, 

levantados na pesquisa realizada nas paróquias e cúrias diocesanas. Esses dados 

alimentaram um Banco de Dados na catalogação dos espaços sagrados, nele 

classificaram-se as igrejas existentes no Estado de Sergipe, os terrenos doados 

para a igreja (para futura construção do templo) e as comunidades formadas que 

aguardam a doação ou definição de um terreno para a igreja. Para a sistematização 

das informações criou-se um formulário no Banco de Dados do Microsoft Office 

Access (2007), com campos para preenchimento conforme o levantamento das 

informações, figura 06. O banco de dados permitiu visualizar e reunir os dados 

coletados de cada Paróquia, das capelas e festas realizadas, dos bairros e 
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povoados assistidos, das festas realizadas pela instituição em cada paróquia. O 

Banco de Dados foi alimentado constantemente de outubro de 2010 a novembro de 

2013, todavia o preenchimento total foi impossível. 

O terceiro tipo de levantamento de dados realizou-se com fontes secundárias, 

utilizadas para as discussões teóricas conceituais e para a análise dos dados 

primários de campo. Esses levantamentos resultaram em dois tipos de dados: os 

quantitativos, provenientes dos Censos do IBGE e dos Censos católicos da CERIS, 

foram sistematizados, transformando-os em estatísticas percentuais usados em 

quadros e mapas de análise; os qualitativos contribuíram para o entendimento dos 

resultados dos levantamentos primários, das observações de campo e da análise 

das entrevistas. 

O quarto tipo de dados gerados foram as entrevistas realizadas com os 

representantes do clero de Sergipe e com os fiéis do catolicismo, utilizadas de duas 

formas: como informação para entender os territórios e paisagens católicas e como 

características para discutir as relações de poder. As entrevistas foram divididas em 

estruturadas e semiestruturadas. As estruturadas, para caracterização e 

entendimento das relações de poder, tiveram dois eixos: Representante da Igreja (1) 

e Representante do governo (2). Por se constituírem de respostas diretas e simples 

sobre manifestações culturais, houve análise direta da realidade. As entrevistas 

semiestruturadas, realizadas para análise a partir de catalogação e classificação das 

respostas, resultaram em três eixos de análise: Bispos (1), Padres (2) (sem distinção 

se pároco, presbítero, vigário) e fiéis da Igreja (3), cujos perfis se apresentam a 

seguir. 

 

2.2.1. Os Bispos da Província Eclesiástica de Aracaju 

A Província Eclesiástica de Aracaju é formada por três territórios diocesanos 

e, consequentemente, tem três bispos governando seu território, sendo um deles o 

administrador da Província que recebe o título de Arcebispo. No trabalho de campo, 

contatou-se que, embora com perfil diferenciado, os bispos vêm de famílias 

católicas, algumas mais praticantes, outras nem tanto, mas, não tiveram problemas 

familiares ao seguir a carreira eclesiástica. Segundo informaram: 

Eu vim de uma família que vivia no interior de Alagoas. Meu pai tinha 
sido congregado Mariano, minha mãe também, agora nem todo dia 
eles iam a missa porque era bem no interior, mas faziam força pra ir. 
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(...) E minha mãe (...) Muitas vezes ela rezava o terço em casa. 
(ECB01). 

[Minha família] Muito, muito praticante. Sempre na missa. (ECB02). 

Minha mãe ia, meu pai não era muito de igreja, (...) gostaram quando 
o padre me convidou para ir para o seminário, porque pelo menos eu 
ia estudar. (ECB03). 

  

As formações clericais foram realizadas em diferentes locais, mas afirmam 

que descobriram a vocação antes do seminário, o bispo de Propriá e de Aracaju 

ainda criança, ao frequentar e ajudar nas missas e acompanhar as visitas do padre. 

O bispo de Estância, como informou foi descobrindo sua vocação ao longo do 

tempo, pela frequência a missa e as atividades da Igreja.  

Segundo informou o Arcebispo Metropolitano, ele nasceu no interior de 

Alagoas e, aos 13 anos, entrou para o seminário, ordenou-se padre no Rio de 

Janeiro e depois bispo com o Lema “Fraco com os Fracos”, com o qual é conhecido 

por seu trabalho de Evangelização, segundo afirma dom Marco Eugênio, Bispo de 

Estância: “Sou testemunha, pelo tempo que trabalhei com Dom Lessa, da sua sede 

de evangelização, de levar Jesus Cristo a todos e fazer com que todos, conhecendo 

o Senhor, possam mais amá-lo, servi-lo e adorá-lo” (BRITO, 2012). Antes de assumir 

a Arquidiocese foi bispo auxiliar no Rio de Janeiro e administrador e bispo da 

diocese de Propriá. 

O Bispo de Propriá, também tem uma longa história voltada para a Igreja 

Católica, nasceu na Itália e já muito novo ia para a igreja ajudar na missa, 

independente do tempo “no meio da neve, com uma escuridão danada” (ECB03) e 

aos dez anos, a convite do padre, foi para o seminário estudar e começar a vida 

religiosa. Para o Brasil, veio em missão, como missionário diocesano, sendo alocado 

na Paróquia de Lagarto, permanecendo até ser ordenado bispo da diocese de 

Propriá. Em Propriá, ao chegar e verificar o estado deplorável dos camponeses, 

abraçou a causa e seguiu com o lema “Servo para Todos”, lutando pelos oprimidos 

do campo. O trabalho de aproximação dos fiéis e de evangelização desse bispo é 

voltado para as comunidades rurais. 

O mais novo dentre os Bispos, o Bispo de Estância é o único que nasceu em 

Sergipe, na cidade de Aracaju, onde fez o seminário e foi ordenado presbítero. 

Antes do seminário fez faculdade de Engenharia e Pedagogia, após se formar 

resolveu seguir a vida clerical, fato que já vinha amadurecendo desde a juventude. 



P á g i n a  | 78 

 

 

Na vida religiosa, foi pároco da Bem Aventurados José de Anchieta, no bairro 

Farolândia, na cidade de Aracaju e, ao ser ordenado Bispo, seguiu o mesmo tipo de 

trabalho que conheceu em Aracaju com o Bispo com o lema “Por tua causa senhor”. 

Na diocese que administra incentiva os párocos a realizar o trabalho de 

evangelização dos fiéis, organizando comunidades e estabelecendo territorialidades. 

 

Quadro 02: Perfil dos Bispos da Província Eclesiástica de Aracaju. 

Bispo41 Idade 
Tempo da Vida 

Presbiteral 
Tempo da Vida 

Episcopal 
Lema Episcopal 

Aracaju 71 45 31 
FRAGILIS CUM 
FRAGILIBUS 
Fraco com os fracos 

Propriá 71 47 16 
OMNIUM SERVUS 
Servo de todos 

Estância 54 24 10 
PROPTER TE 
DOMINE 
Por tua causa, Senhor. 

Fonte: Anuário Católico (2012). 
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 

 

Na idade, tempo de ordenação presbiteral e episcopal eles diferenciam-se, 

como demonstra o quadro 02 acima. O Bispo de Propriá e de Aracaju tem idade e 

tempo de ordenação presbiteral próximos, ambos com setenta e um anos e quarenta 

e sete e quarenta e cinco anos de ordenação respectivamente, já o bispo de 

Estância é o mais novo, possui cinquenta e quatro anos e vinte e quatro anos de 

ordenação. Na carreira episcopal, o Bispo de Aracaju possui maior tempo de 

exercício sendo, como citado, bispo de Propriá antes de assumir a Arquidiocese de 

Aracaju.  

 

2.2.2. O Clero Diocesano 

Os padres que administram os territórios paroquiais em Sergipe tem perfil 

diferenciado; eles têm entre vinte e sete e sessenta e dois anos, o mais novo 

identificado atua na diocese de Estância e o mais velho, na arquidiocese de Aracaju, 

sendo que 46% têm entre 36 e 45 anos, como demonstra a figura 07. Eles entraram 

no seminário em diferentes épocas, ou no propedêutico aos 15 anos para o ensino 

médio, ou direto no seminário aos 18/19 anos (a grande maioria), principalmente os 

                                                             
41

 Na análise os três são chamados de Bispos. 
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mais novos. Raros são os que optaram pela vida eclesiástica depois de outras 

realizações.  

 

 
Figura 07: Idade dos Padres 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
 
  

Eles vêm de famílias católicas, 39% de famílias praticantes que vai a missa 

toda semana e participa ativamente de atividades ligadas a religião; 45% de família 

católica, mas que pouco frequentava a igreja antes do ingresso do padre ao 

seminário, sendo mais atuantes no catolicismo atualmente e 16% de famílias 

católicas não-praticantes, como demonstram os depoimentos: 

Sim, sim, muito religiosa (...) de participar ativamente da Igreja 
(ECP13). 

(...) meus pais sempre foram muito católicos, sempre fui de participar 
(ECP27). 

Não, pratica depois que me ordenei. Eu mesmo... Minha vocação 
começou mesmo quando eu tinha dez anos, eu não era nem 
batizado para vocês terem uma ideia. Eu tive assim graças a Deus 
uma formação muito boa com princípios, ética tudo graças a Deus, 
uma família bem estruturada em todos os sentidos, tive uma 
educação muito boa, meus pais sempre tiveram essa preocupação, 
mas essa parte religiosa eu tive que buscar sozinho. (ECP06). 

Não diria cem por cento católicos praticantes, mas eu venho de uma 
família de fé. (ECP50). 

(...) minha família é aqueles católicos tradicionais e como eu te falei, 
que agente diz católico de IBGE é né, só tá na estatística né (risos). 
(ECP19). 

 

A decisão de seguir a vida religiosa veio em diferentes momentos da vida, 

alguns já estavam na universidade, outros logo cedo sentiram o “chamado” de Deus. 
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As famílias acabaram aceitando, algumas mais facilmente que outras. Dos padres 

entrevistados, dois confirmaram que nasceram para ser padre, pois desde pequeno 

os pais já avisavam sobre isso. Ambos frisaram que a vocação, com o tempo foi 

chegando e se sentem realizados com a decisão, como demonstra os depoimentos 

abaixo: 

 

Olha minha decisão foi assim, alias é eu já participava, já participava 
muito da igreja e só quando eu estava na universidade, decidi entrar 
(...), eu estava na faculdade quando decidi fazer os encontros 
vocacionais, comuniquei a minha família, e de modo geral meu pai e 
minha mãe aceitaram bem. (...) Naturalmente com surpresa né, e 
meus irmãos, meus dois irmãos homens não se pronunciaram muito 
a respeito, e minhas irmãs, de minhas irmãs sempre tive muito apoio. 
(ECP30) 

(...) eu vim de uma família religiosa, de uma família de doze irmãos, 
onze, doze comigo, eu era o mais novo, todos os meus irmãos 
praticamente já estavam definidos na sua vida, uma vez que de mim 
para o meu irmão mais próximo a diferença é de onze anos e eu sou 
mais novo, e frequentava a igreja como eles iam, ia ao catecismo 
como eles iam, mas interiormente eu sentia o desejo de aproximar-se 
um pouco mais, e aos quinze anos eu decidi entrar no seminário 
(ECP31). 

Eu sou filho de uma tribo. Meu pai é patriarca, meu pai casou quatro 
vezes, viuvou três vezes e gerou quarenta e três filhos. Meu pai fez 
parte daquela leva de nordestinos que foi para o amazonas ganhar 
dinheiro como seringueiro. (...) Isso em mil novecentos e quatro, ele 
tinha uns vinte anos, ele nasceu em mil oitocentos e oitenta quatro. 
Tem todo um histórico, nordestinos, imigrantes e católicos devotos 
tradicionais, não eram clericais, interessante, para época era um 
catolicismo crítico (...). Ele rodou o norte do Brasil como seringueiro 
trabalhando, foi pra Riachão do Dantas, casou quatro vezes, viuvou 
três e viveu noventa e seis anos. Naquele tempo os católicos 
tradicionais tinha filhos pra Igreja, fazia uma renca de filhos e saia 
dividindo (...) Isso era a família brasileira do final do século dezenove  
e século vinte, E minha família não foi diferente. Fazer menino era 
como bater caranguejo (...). Morreu a mulher casava de novo (...) 
Então meu pai não era exceção à regra (...). Do primeiro casamento 
de meu pai saiu dois seminaristas, do segundo saiu uma freira (...), 
do terceiro casamento tenho uma irmã que é freira (...) e do último 
casamento, hum, sobrei (ECP16). 

Eu cresci sabendo que ia ser padre. Eu vim de uma família que ainda 
se trazia na veia um padre (...). Eu cresci assim, minha vocação eu 
vim descobrir depois, já dentro do seminário. Eu fui para o seminário 
não induzido, fui livre porque cresci sabendo (...) depois do seminário 
resolvi sair e (...) é ali que eu quero, é ali que fui chamado, é ali que 
estou e não me arrependo não, (...) Vezes ou outra eu fico refletindo 
essa mesma pergunta. Uma vez ou outra distantemente eu e os 
jovens, os jovens daqui mesmo, a gente senta para conversar e aí 
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faz a mesma pergunta, isso para mim não é ruim, pelo contrário 
(ECP09). 

 

Com relação ao tempo de formação, os padres receberam a ordem 

presbiteral há no mínimo sete meses e no máximo quarenta e um anos, tendo 26% 

entre seis a dez anos de ordenação. Como demonstra a figura 08, são raros os 

padres com mais de 35 anos de sacerdócio, pois se aposentam antes desse tempo. 

Mesmo aposentados eles podem continuar a profissão, mas esses são raros. 

Segundo constatou-se, os párocos costumam se aposentar cedo no Província 

Eclesiástica de Aracaju, retirando-se para sua cidade de origem ou permanecendo 

na capital. Os padres com maior tempo de ordenação e os aposentados que 

continuam em exercício estão, principalmente, na capital Aracaju e nas cidades 

sedes de Dioceses, em paróquias menores que possuem poucas capelas e contam 

com o auxilio de vigários auxiliares. 

 

 
Figura 08: Tempo de ordenação dos padres (párocos, vigários, 
vicários e forãos). 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Em sua maioria, os dados demonstram que os padres tem, de 36 a 45 anos, 

família católica pouco praticante, e de um a vinte e cinco anos de formação. Além 

disso, 79% são párocos (administradores de paróquias) e apenas 21% vigários. Vale 

esclarecer que do total, participaram da coleta três padres-chanceleres (um deles 

vigário e dois párocos) e cinco vicários/forãos. 
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2.2.3. Os fiéis do catolicismo em Sergipe 

 

 
Figura 09: Idade dos fiéis católicos. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Os fiéis abordados são, em sua grande maioria, mulheres42 (63% mulheres e 

apenas 37% homens), entre quinze e noventa e um anos de idade, com maior 

predominância para a idade de 46 a 55 anos, como demonstra a figura 09. Essas 

mulheres são na maioria das vezes (principalmente no interior do Estado) donas de 

casa e aposentadas que ocupam o tempo indo a igreja rezar e participar dos grupos 

de oração. Em relação à escolaridade, há desde analfabetos até pós-graduados a 

nível de pós-doutorado. A maior prevalência é dos fiéis com Ensino Médio Completo 

(30%), seguido por aqueles com Ensino Fundamental incompleto (o antigo primário) 

(25%), como apresentado na figura 10. 

Esses fiéis vêm de famílias católicas, com longa tradição em participar da 

igreja, de movimentos e pastorais católicas. Além de serem incentivados desde 

pequenos a ir às festas e eventos da Igreja, desde missas até terços, quermesses e 

mutirões. Nas entrevistas os fiéis declararam-se católicos desde o nascimento, 

principalmente porque nasceram em família católica praticante e seguem a tradição 

familiar (grande maioria). A atividade que praticam por causa da religião é a 

assiduidade à missa e festa de padroeiro. Os que declaram maior frequência à igreja 

participam também dos terços e de mais de duas pastorais e/ou movimentos sociais 

                                                             
42 As entrevistas foram aplicadas em ambos os públicos, entretanto o número de mulheres era muito 
maior do que de homens. Para sanar esse problema, nos locais que existiam homens houve a 
tentativa, algumas com sucesso outras não, de entrevista-los. 
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com reuniões e atividades semanais, por isso estão diariamente na igreja, tendo a 

instituição grande participação em sua rotina. 

 
 

 
Figura 10: Grau de escolaridade dos católicos. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Nas falas dos fiéis, a partir de seu perfil identitário, é preciso esclarecer que 

eles fazem parte de um todo, estão inseridos em uma sociedade que influencia a 

estrutura familiar e individual de cada um. Assim, ao relatarem que são católicos e 

frequentam a igreja, percebemos que essa é uma rotina tanto individual, quanto 

social do local que habitam, construída na história dos lugares. 

 

2.2.4. A utilização das entrevistas 

Nesta tese as entrevistas foram utilizadas para analisar as relações de poder 

da Igreja Católica, para isso ao estruturar o arcabouço de perguntas dividimos essa 

abordagem aos atores em três frentes de perguntas: as de identificação do perfil do 

ator, as informativas e as perguntas de análise. Os roteiros elaborados para a 

pesquisa relacionados ao clero e aos fiéis possuem perguntas de identificação, 

apenas para traçar o perfil dos atores participantes e conhecer quem são os 

componentes do clero e da sociedade que se declaram católicos. Com as respostas 

montamos quadros e gráficos percentuais para apresentar os atores entrevistados. 

As perguntas informativas compuseram os roteiros aplicados com os bispos, 

padres e representantes municipais. O roteiro com maior quantidade dessas 

perguntas foi dos bispos, para conhecimento sobre a estrutura e funcionamento da 

Igreja Católica e das dioceses que administram, todas as respostas desses foram 
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utilizadas para a construção do texto, pois a importância das mesmas para a 

pesquisa era informativa. A análise das mesmas evidencia-se na discussão da 

estrutura da Igreja e das dioceses. No roteiro semiestruturado de entrevista dos 

padres, as perguntas informativas enfocaram o funcionamento das paróquias e 

vicariatos/foranias, também utilizadas para a construção do texto. No roteiro dos 

representantes do governo todas as perguntas eram de caráter informativo e 

enfocavam o envolvimento do governo (estadual e municipal) com a Igreja Católica. 

As perguntas de análise, como o próprio nome já informa, foram utilizadas 

para a discussão das categorias fundantes. Na prática somou-se a análise de 

conteúdo, baseada em Bardin (1977) e com a análise de discurso, baseada em 

Orlandi (2007). Os diferentes tratamentos justificam-se pelo tipo de informação que a 

pesquisa deseja obter de cada entrevistado e pelo volume de informações 

coletadas, e, assim, a técnica que deu profundidade foi a análise das entrevistas 

pela catalogação das falas. Além disso, nesse ponto, vale esclarecer que aplicamos 

a análise do conteúdo para direcionar a análise do discurso nas falas. Empenhou-se 

em procurar nos fragmentos de discursos as regularidades enunciativas que 

emergiam nas narrativas que apontavam para os múltiplos sentidos da religião.  

Dos bispos, coordenadores e administradores do território, centrou-se 

esforços para esmiuçar as respostas e entender a lógica e a identidade territorial da 

diocese. Com os padres, focava-se a identidade, a administração do território e o 

uso das territorialidades. As perguntas e respostas objetivas possibilitaram a 

utilização da técnica de construção de matriz da análise do conteúdo. As respostas 

subjetivas, respaldadas pelas observações e anotações realizadas no momento da 

entrevista, possibilitam a classificação das respostas agrupadas por signos ocultos 

nos discursos, ou seja, com base no sentido do discurso. Com os fiéis, as 

entrevistas semiestruturadas focaram a identidade, os signos, as representações, o 

sagrado e as práticas territoriais.  

A análise do conteúdo baseou-se nas categorias território e paisagem e nos 

conceitos de símbolo, signo, patrimônio, pertencimento, motivação, sentido. Para 

cada um desses conceitos foi montado um quadro com as respostas de cada 

pergunta. Nesse ponto, vale esclarecer que, a aplicação da análise do conteúdo 

possibilitou a encontrar os signos nas falas para interpretação da análise do 

discurso. Autores como Rocha e Deusdará (2005) criticam a utilização da técnica de 

análise do conteúdo pela dureza de suas análises e desprezo ao rico material das 
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entrevistas, por isso, para evitar o problema relatado pelos autores, neste estudo, 

complementa-se essa técnica com a análise do discurso. 

A analise do discurso é especializada em estudar construções ideológicas 

que engendram um texto, são representações que o ator social passa nos discursos. 

O discurso é para os outros, mas são formados por significados, representações da 

identidade do interlocutor. Na análise do discurso, segundo Azevedo (1998) o 

objetivo é concentrar-se nos usos e efeitos da utilização de uma dada linguagem 

para identificar nas construções discursivas, fragmentos de significados. Nesta tese, 

ela também foi centrada nas categorias geográficas e nos conceitos de análise.  

A utilização da análise do discurso começou com um recorte que consiste na 

identificação de fragmentos de corpus dotados de sentido, isto é, os fragmentos das 

entrevistas que se referiam ao sentido da identidade do clero e dos fiéis. Esses 

fragmentos de sentido, como discutem Gondim e Fischer (2009), ajudam a 

compreensão de como as pessoas pensam e agem no mundo concreto. O 

enunciador do discurso é, portanto, um sujeito discursivo, que vive a história da 

sociedade. Esses fatos vividos se movem entre a realidade e a história, entre o 

acaso e a necessidade, produzindo gestos, signos e interpretações que podem ser 

interpretados pelos discursos que refletem identidade, sentido e representação. 

Todo discurso é formado pela história, contexto e posição social, são esses 

ingredientes do discurso que separados nos possibilitam analisar as relações de 

poder da Igreja Católica. 

Portanto, ao separar esses ingredientes, percebe-se que o início de todo o 

trajeto é a história por trás do concreto, do sentido atual da religião, do contexto e da 

posição social que ocupam os atores analisados. Assim, após a apresentação e 

construção do arcabouço metodológico, inicia-se a história que está intrínseca no 

território e na formação da paisagem estudada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II: 

 A DIFUSÃO TERRITORIAL CATÓLICA: CONSTRUÇÃO E 
CONSOLIDAÇÃO DO PODER DA IGREJA 
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Esta segunda parte está estruturada em dois capítulos: “Território e 

territorialidades religiosas: a difusão da Igreja Católica” e “Catolicismo: olhares 

geográficos”, priorizando discutir e analisar a construção e organização territorial da 

Igreja Católica, a partir da história do catolicismo, da formação territorial, das 

relações de poder, de consolidação da Igreja Católica como religião predominante 

no Brasil e da sua organização institucional. Analisa-se, ainda a matriz histórica da 

necessidade da população em construir e institucionalizar espaços sagrados nas 

comunidades urbanas e povoados rurais, como essenciais para a vida cotidiana.  

Nesse sentido, no primeiro capítulo a ênfase está na expansão da instituição 

católica que perseguida e renegada na Ásia consolidou o poder ao ser proclamada 

religião oficial do Império Romano. Espalhou-se pelo mundo, alcançando todos os 

países que passavam pelo processo de colonização, como o Brasil, instituindo-se 

administradora da identidade cultural brasileira. A Igreja Católica nem sempre teve o 

status de toda poderosa, mas com luta e imposição, instituiu-se soberana de parte 

da sociedade brasileira. No território brasileiro, as paisagens construídas nos 

séculos passados mantiveram-se em alguns espaços, alguns preservados pelo 

governo como amostras da História, outros pela própria população que habita essas 

áreas. Neste capítulo, discute-se o caminhar da Igreja, desde sua criação, com seus 

signos representativos até a consolidação como instituição de dominação territorial 

influente na sociedade ocidental. 

No segundo, a prioridade é apresentar a organização geográfica desde a 

macroestrutura romana com seus dirigentes e relações de poder do sistema até a 

microunidade de organização do território com seus administradores locais. 

Entende-se, assim, a rede de funcionamento e de dominação territorial da Igreja 

Católica, uma estrutura única mundial que comanda com os mesmos “valores” a 

religião católica em todas as partes do mundo, independente da sociedade, 

adaptando apenas o discurso aos frequentadores. 
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CAPÍTULO 03.  

TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADES RELIGIOSAS:  
A DIFUSÃO DA IGREJA CATÓLICA 

 

 

 

3.1. A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO DA IGREJA CATÓLICA 

 

A Igreja Católica possui mais de dois mil anos de história, sendo a mais antiga 

instituição ainda em funcionamento, integrada à História do Cristianismo e da 

civilização ocidental. A palavra Igreja significa o ato de reunir-se; comunidade 

reunida pela mesma fé. Evaristo (1981) afirma que Paulo de Tarso, mais tarde 

chamado de São Paulo, apóstolo de Jesus, chamava a reunião de cristãos43 de 

Igreja e Corpo de Cristo, para acentuar a comunhão dos fiéis sob o mesmo credo, 

guiados pelo Espírito Santo. O termo ‘católica’, juntamente com a palavra Igreja, 

refere-se à Igreja universal, Igreja de todos. A primeira aparição da palavra católica, 

segundo Rétif (1958), foi nos escritos de autores gregos, como Aristóteles, Zenão, 

Políbio, dentre outros. Alguns historiadores sugerem que os próprios apóstolos 

devem ter utilizado o termo para descrever a Igreja, como em registros escritos em 

cartas de Inácio, Bispo de Antioquia, discípulo do apóstolo João, provavelmente 

ordenado pelo próprio Pedro. 

Após a morte de Jesus, os seus seguidores, chamados de cristãos, que 

promoviam pregações sobre Jesus passaram a ser perseguidos e proibidos de 

professarem a fé. Espalharam-se, então, com as missões e pregações nos principais 

locais do mundo conhecido. 

No início, a expansão dos “cristãos” alcançou a Antioquia (Turquia), 

Macedônia, Península Ibérica, Roma, em cujos locais começaram a professar a fé 

de Jesus nos locais públicos e a fundar igrejas. Os apóstolos fizeram da Antioquia 

sua sede e de lá empreenderam programas de viagens missionárias que duravam 

de meses a anos numa mesma região para espalhar a palavra de Jesus dentre as 

                                                             
43

 Cristão é uma tradução grega da palavra Messias que significa o ungido, uma referência à maneira 
como o rei de Israel era ungido com óleos aos subir ao trono. Com o fim do reinado de Davi e 
Salomão, Israel entrou em declínio, mas os judeus acreditavam e tinham esperança na chegada de 
um novo Messias.  
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pessoas, como o apóstolo São Paulo, que mais empreendeu planos de viagem 

missionária às cidades mais importantes. Na viagem, entrava em contato com 

judeus e gentios e fundava comunidades independentes, onde permanecia até 

organizar a comunidade em serviços para partir para uma nova área urbana.  

No início, os seguidores do cristianismo obedeciam à Lei de Moisés, seguiam 

o judaísmo, participavam dos serviços e frequentavam as sinagogas. Logo nas 

primeiras décadas, após a morte de Jesus, na reunião dos líderes cristãos com São 

Paulo, em Jerusalém, já existiam discussões sobre o rompimento com as leis e 

costumes do judaísmo. Na argumentação, São Paulo foi decisivo ao dizer que os 

judeus que adotaram a fé de Jesus tinham pouco conhecimento do judaísmo e seus 

desígnios, por isso, deveriam romper com o judaísmo. Este episódio ficou conhecido 

como o Primeiro Concílio ou Concílio de Jerusalém (GAARDE, HELLERN E 

NOTAKER, 2000), que aconteceu entre os anos de 48 e 50 da era cristã e significou 

o rompimento definitivo da Igreja nascente com o judaísmo. Além disso, nessa 

reunião estabeleceu-se a organização da nova instituição, centrada nos apóstolos 

(os primeiros bispos) e na figura de São Pedro, como destaque entre os apóstolos. 

(MEDEIROS, 2006). Os Concílios, a partir de então foram práticas comuns nos 

momentos decisivos da Igreja Católica, influenciando os novos cristãos pouco a 

pouco a preterirem as Leis seguidas pelos judeus, como a circuncisão, o culto e os 

estudos na sinagoga, e estabelecendo novos costumes. Assim, o cristianismo 

começou a se consolidar independentemente dos judeus, espalhando-se cada vez 

mais pelo mundo. 

No século I, as comunidades cristãs eram formadas essencialmente por 

mulheres e escravos; os nobres e militares aderiram apenas bem mais tarde à fé 

cristã. A Igreja primitiva não tinha lugar especial de culto, realizadas em cemitérios, 

catacumbas, casas adaptadas ou em casas de família. As reuniões aconteciam 

tanto durante o dia quanto a noite, presididas pelos apóstolos ou pelos bispos 

eleitos, quando da morte dos primeiros. Nas reuniões faziam orações de louvor, 

partilhavam o pão e estimulavam e instruíam os fiéis a fortalecer a fé e a caridade. 

O cristianismo no final do século I havia chegado ao Egito, Oriente Médio, 

Ásia Menor, na Península Helênica, na Espanha, Grécia e em Roma. Medeiros 

(2006) relata que naquele tempo deveria haver aproximadamente 500 mil cristãos 

naquelas regiões. A expansão atrelava-se ao trabalho das missões e à fé 

espontâneo, ainda sem a força da Igreja Católica. Os primeiros chefes, simples 
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pastores iletrados, nascidos em famílias simples, viviam de doações, no meio do 

povo, mas com a oficialização do culto cristão, os chefes religiosos passaram a ser 

formados por pessoas da alta sociedade, filhos de famílias tradicionais romanas 

atraídos pelos altos benefícios.  

Nos primeiros séculos, o clero, muito numeroso e com crescente número de 

clérigos menores, movimentava-se em torno do Bispo. Poucos eram formados, ou 

sabiam ler ou mesmo tinham frequentado escola. Os bispos, ainda pastores, eram 

livremente eleitos pelo clero e pela população. Cada cidade tinha seu bispo e cada 

província seu metropolita44. A princípio o Clero vivia de seu próprio trabalho, das 

doações e de um pequeno patrimônio proveniente das doações.  

Nesse tempo, os cristãos começaram a construir igrejas ou adaptar casas 

para serem utilizadas como locais de reunião, de culto e ao mesmo tempo, 

residência do clero. Segundo Medeiros (2006), foram encontrados nesse período, os 

primeiros sinais de uma arquitetura verdadeiramente cristã, isto é, os primeiros 

territórios delimitados com signos identificados como cristãos. Algumas basílicas do 

período posterior foram construídas sobre essas antigas casas. É nesse momento 

também que o cristão se apropriou dos primeiros cemitérios e estabeleceu o 

calendário para as manifestações religiosas. 

Nos primeiros três séculos do cristianismo, o Bispo de Roma, considerado 

sucessor do Apóstolo Pedro, intervinha em outras comunidades para ajudar a 

resolver conflitos, tais como fizeram o Papa Clemente I, Vitor I e Calixto I. Nesse 

período, a Igreja era organizada sob três patriarcas: o de Antioquia, de jurisdição 

sobre a Síria e que posteriormente estendeu seu domínio sobre a Ásia Menor e a 

Grécia; o de Alexandria, de jurisdição sobre o Egito; e o de Roma, de jurisdição 

sobre o Ocidente. Os bispos de Constantinopla e de Jerusalém foram elevados mais 

tarde à dignidade de patriarcas por razões administrativas. O Concílio de Niceia, em 

325, considerou o Bispo de Roma como o primeiro entre os patriarcas, como ainda 

continua na atualidade, pois considerava que Roma possuía uma autoridade 

especial devido à ligação com São Pedro. 

Até a declaração do cristianismo como religião oficial do Império Romano, 

existia um xenofobismo grande contra os seguidores de Jesus, principalmente em 

Roma, por isso as reuniões e pregações eram realizadas nas catacumbas e 
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 Bispo administrador limitado ao território. 
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cavernas. No Império Romano, os cristãos foram perseguidos por recusarem-se a 

adorar os deuses romanos, na época religião oficial do Estado. As igrejas e as 

representações dos cristãos eram destruídas, os livros sagrados queimados e os 

bens e propriedades dos que se declaravam cristãos eram entregues à religião 

oficial do Império Romano com os próprios cristãos levados à morte.  

No entanto, o número de cristãos aumentava e a dificuldade em contê-los 

também. Diversos autores têm discutido o porquê da aceitação da nova religião 

entre os romanos. Challaye (1962) reportou que o cristianismo somente seduziu as 

massas, para se tornar uma fé popular, quando as cidades e vilas edificaram, como 

dignos de culto, os túmulos de santos locais, curadores de doenças e protetores das 

searas. Já Gaarde, Hellern e Notaker (2000) referem que isso aconteceu em função 

do opressor mundo romano que conflitava com o discurso cristão-católico de paz, 

vida eterna e reino dos céus para todos os que ouvissem e seguissem a palavra de 

Jesus e acreditassem no Deus único. O porquê da aceitação não se pode afirmar, 

mas ela se multiplicava a cada nova reunião, juntamente com os signos que 

identificavam os seguidores de Jesus Cristo. As paisagens culturais pouco a pouco 

se incorporavam ao novo credo com a inserção de símbolos como do peixe, da 

cesta com pães, do cálice de vinho, da caveira com ossos cruzados (que 

identificavam naquele templo/casa/cemitério os seguidores de Jesus), de cemitérios 

nos centros urbanos, de cruzeiros nas estradas, etc. Nesse momento, pouco a 

pouco se formava o território do catolicismo.  

Após Constantino, a perseguição aos Cristãos e à sua Igreja começou a 

abrandar. Segundo Hughes (1962), Constantino, ao assumir o Império Romano do 

Ocidente, instituiu uma “Carta de liberdade de Culto” e por isso ficou conhecido 

como o Imperador Católico. Todavia a perseguição aos cristãos continuou tanto no 

seu tempo quanto no tempo de seus filhos e sucessores. O primeiro Imperador 

realmente Católico foi Teodósio (379-395 D.C.), que comandou o Império Romano 

quarenta e dois anos após a morte de Constantino, em um intervalo de sete 

imperadores. Teodósio fez do Cristianismo a lei do país, reconheceu a jurisdição da 

Igreja Católica e de seus Bispos em todas as questões que diziam respeito à vida 

dos cristãos, colocou os bispos no Senado e instituiu os dias de festa da Igreja como 

feriados nacionais e a quaresma como um período santo.  

Para isso, foi necessária a assinatura de um edito no ano de 380, com a 

autoridade de Teodósio, para que todos os povos submetidos ao Império Romano 
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fossem chamados a aderir a fé transmitida pelo apóstolo Pedro e seguidores. A 

partir desse momento a Igreja Católica teve livre culto e crescente construção de 

territórios. Segundo Anderson (1991), o estabelecimento da cristandade como Igreja 

oficial do Império e a inserção de todo seu aparato adicionaram uma enorme 

burocracia clerical ao Estado romano, sobretudo pela hierarquia eclesiástica, 

recrutada principalmente na classe curial. O salário e os benefícios desses 

dignitários religiosos logo passaram a ser maiores que os níveis equivalentes da 

burocracia secular. A instituição do cristianismo, como religião do Estado Romano, 

transformou os administradores em chefes da Igreja.  

Pierrard (1982) afirma que, com a institucionalização, a Igreja, se identificou 

com o Estado, ocupando o lugar de religião oficial. Teodósio e os novos líderes 

empreenderam uma verdadeira destruição do politeísmo romano, beneficiando o 

cristianismo com privilégios fiscais e judiciários. Ao destruírem templos pagãos, 

adeptos do catolicismo, confiscavam bens e riquezas para a Igreja Católica que, 

ajudada pelos benefícios imperiais, tornava-se, assim, cada vez mais rica e 

poderosa. Nas cidades, ocorreu a construção de igrejas cristãs em lugares centrais 

ou nos antigos templos pagãos. Com isso, o cristianismo consolidou-se, organizou 

sua estrutura eclesiástica, suprimiu os antigos cultos pagãos, proclamou-os ilegais, 

destruiu e/ou remodelou templos e santuários, elevou o valor de seus símbolos e 

relíquias, construiu igrejas e santuários para as pregações. 

A Igreja tornou-se uma instituição rica e atuante no Estado, formando 

comunidades em rede, com o centro em Roma, mais precisamente na figura do 

Papa, organizador de todo o território. Uma maior ligação entre o sagrado e o 

profano, entre o espiritual e o temporal, entre o simbólico e o espaço, entre a Igreja e 

o Estado começou a ocorrer, embora perpassasse pela figura dos Imperadores, pois 

a população acreditava que ele era o enviado de Deus para governar o mundo, 

ocupando assim, lugar de destaque na divindade mundana. 

A Igreja do século IV ao VI, mesmo sendo a instituição religiosa oficial do 

Estado Romano, ainda lutava para se fortalecer e continuou empreendendo a 

expansão missionária. Ao longo dos seis séculos iniciais, conforme Medeiros (2006), 

a Igreja atuava em dois níveis: internamente lutava para fortalecer a instituição, 

criando e reforçando as estruturas necessárias para garantir sua longevidade e, 

externamente cumpria a missão de evangelizar, tudo para se garantir como 

formadora de territórios, participante da identidade dos romanos. 
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No início o cristianismo, foi uma religião essencialmente de cidades e 

províncias, ela iniciou-se com os pescadores e agricultores em Jerusalém, mas a fé 

cristã expandiu-se pelos centros urbanos e arredores, como uma religião urbana, do 

Estado. Com o alto custo de evangelização e a grande distância entre as cidades, 

freou-se a dominação da população rural, que, em lugares isolados, por alguns anos 

continuou a antiga religião dos romanos ou um misto popular dessa com o credo 

cristão. Devido à opressão do governo e à cristianização do Império, já no século V, 

a Igreja assumiu a conversão da população rural para o catolicismo. O paganismo 

quase desapareceu da paisagem e a fé cristã praticamente estabeleceu-se como 

única. Devido à criação dos mosteiros, abadias, conventos e monastérios, os 

clérigos começaram a ser instruídos, criando uma unidade na divulgação da palavra 

de Jesus. A religião sistematizou-se por escritores, pensadores e teólogos: os livros 

e evangelhos passaram a ser reproduzidos e o ensino de latim foi incorporado pela 

Igreja, monopolizando toda a educação do Império. 

A Igreja Católica inseriu-se na vida do romano, participando-lhe da cultura e 

construindo-lhe uma identidade. Nesse momento, a Igreja aceitou a escravidão, 

tornando-se proprietária de escravos, o que não ocorria quando clandestina. Aos 

escravos era passada a palavra de Jesus, aconselhados à obediência e o trabalho 

para a salvação. Em virtude disso, a vida monacal cresceu e agravou-se o 

parasitismo econômico da instituição, que foi enriquecendo pelas doações estatais e 

pelo trabalho escravo, já convertido. 

Com o esfacelamento do Império Romano e a instalação de impérios 

dominados pelos povos germânicos, a instituição da Igreja Católica manteve-se 

forte. Conforme o Império Romano ruía, a Igreja estabelecia territórios. Roma 

tornava-se o centro do cristianismo, onde, em ritmo acelerado, construíram-se 

grandes basílicas, mosteiros e monastérios. Em outras regiões do mundo como 

África, Gália, Oriente Médio, a crescente conquista de territórios multiplicava as 

construções. Os bispos, juntamente com os reis, estabeleceram-se acima das leis 

humanas, comandando o território, formando paisagem, controlando 

representações, identidades e territorialidades. 

A continuidade do poder da Igreja Católica, conforme Franco Junior (2001), 

aconteceu por negar aspectos da civilização romana aproximando-se dos germanos 

e por preservar outros aspectos do mundo romano entre a massa populacional do 

império. Segundo Anderson (1991), a Igreja era uma instituição de flexibilidade 
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surpreendente, adequando-se ao cenário apresentado e, nesse sentido, aquela 

Igreja primitiva, comandada por pescadores deixou de existir, em virtude das 

adequações realizadas para a continuidade do poder.  

No século VI, o clero já eram mais numerosos que os agentes administrativos 

e funcionários do Estado, recebendo altos salários. Nos monastérios, enquanto 

sobreviveu a escravidão e o aparato estatal do antigo Império Romano, os clérigos 

levavam uma vida monacal e de evangelização. A partir do momento em que o 

Império perdeu sua unidade no Ocidente e chegou ao fim a escravidão, a Igreja se 

flexibilizou, dignificando do pesado trabalho agrícola, que passou a ser realizado 

pelo clero com o lema: laborare est orare. A Igreja estabeleceu-se como templo 

máximo de poder, tornando-se o centro da vida das pessoas, igualando-se ao poder 

exercido pelos reis. Assim, uma grande reorganização do espaço aconteceu e 

trouxe novas representações e percepções para o território, com a consolidação do 

poder do cristianismo. A sociedade que nasceu, com a invasão dos chamados 

germanos, é convertida ao cristianismo. As conquistas territoriais praticadas pelos 

novos governantes causaram a expansão da religião cristã, pela instituição de 

paróquias, dioceses e arquidioceses em cada novo território conquistado.  

Na civilização medieval a influência exercida pela Igreja foi aprimorando-se 

aos costumes e credos dos novos senhores territoriais, que definiu as estruturas e o 

desenvolvimento cultural. No início da Idade Média, a edificação estatal ou unidade 

estatal, centrada nas cidades, ruiu. As cidades ficaram “esquecidas” por quase 

quinhentos anos, o governo concentrava-se no campo, na riqueza da agricultura, no 

trabalho dos feudos, na mão de obra servil. A Igreja caminhou ao lado dessa nova 

forma de governo, libertando-se para criar suas leis e defendendo seus interesses. 

E, assim, a flexibilidade da Igreja libertou-a do Estado em ruínas e tornou-a 

proprietária de grande extensão de terras, uma grande senhora feudal. Mesmo após 

o retorno da união Estado-Religião, no século VIII, a Igreja continuava a ter cada vez 

mais poder e terras. Assim, consolidava-se como a maior detentora de terras na 

sociedade essencialmente agrária, principalmente de terras cultiváveis. De acordo 

com Rosendahl (1998), o privilégio desfrutado pelo clero investia-o de um verdadeiro 

domínio senhorial sobre os homens e sobre as terras. 

Além do feudo, a sociedade funcionava de acordo com leis e normas pré-

estabelecidas dessa instituição. Tudo passava por seus representantes, tudo 

passava pela religião. A Igreja tornava-se instituição de poder e mando, 
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estabelecendo regras e privações para a salvação da alma, impondo-se pelo medo e 

temor, mais do que obediência. Mumford (1998, p. 290) explicita esse entendimento, 

quando relata que: 

A única instituição poderosa e universal era a Igreja. Ser membro 
dessa associação era teoricamente voluntário e praticamente 
obrigatório. Ser desligado de sua comunhão era castigo tamanho 
que, até o século XVI, os próprios reis tremiam diante da ameaça de 
excomunhão. 

 

Segundo Franco Junior (2001), o cristianismo foi a manifestação cultural da 

Idade Média. A religião, pelo sentido etimológico da palavra, tinha a função de re-

legere reunir ou re-ligare religar, portanto, reaproximar, ligar, religar a instância 

divina, pelos mitos, e a humana, pelos ritos. Para chegar a essa ligação, a Igreja 

começou a controlar as manifestações da vida dos indivíduos: a consciência pela 

confissão, a vida sexual pelo casamento, o tempo pelo calendário litúrgico, o 

conhecimento pelo controle das artes, festas e pensamento e a própria vida e morte, 

pelos sacramentos. A Igreja, para trazer o fiel para si, participava da vida do homem 

em sua plenitude, interferindo no calendário, nas festas, no modo de viver, etc. 

Assim, o catolicismo mudou a configuração de antigos hábitos, costumes e tradições 

como a atual formação das famílias, do casamento, a festa do nascimento e a 

tristeza da morte, além das festividades dos santos, que passaram a gerenciar a 

vida, o dia de trabalhar e o dia de folga.  

A Igreja influenciava desde a simples vida cotidiana até as grandes decisões. 

O calendário cristão regulava o ritmo da vida social, as festas celebradas, os dias 

que deveriam ser guardados, as comidas que podiam ser servidas ou não, a 

santidade do domingo, etc. E, mesmo existindo uma fé pagã, um sincretismo do 

povo, a instituição combatia essas manifestações classificando-as de heréticas. Era 

uma visão hierofânica do mundo, que tudo era o sagrado, até o profano, discutido 

como oposição do sagrado (ROSENDAHL, 1995; 1996b), era parte do sagrado. 

O lazer medieval concentrava-se de festas, que transformava o dia a dia dos 

aglomerados, quebrando a rotina e introduzindo o conceito de popular, folclórico, do 

povo, em oposição à  festas formais da nobreza. As festas mesclavam o caráter 

religioso com o mundo pagão de outrora. Segundo Franco Junior (2001), o 

cristianismo utilizou-se de velhos mitos para consolidar a cultura cristã na Idade 

Média, como o início da celebração da festa de todos os santos, que a Igreja instituiu 
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em substituição à festa pagã do dia dos mortos ou finados, como apresenta o 

quadro 03.  

 
Quadro 03: Festas pagãs apropriadas pela Igreja Católica 

Festa Pagã Festa Cristã 
Festa dos Mortos Festa de Todos os Santos 
Solstício de Verão São João 
Solstício de Inverno Natal – Nascimento de Jesus 
Festa da Primavera  
 Cerimônia para proteção divina 

Páscoa 

Saceias na região da Mesopotâmia 
Festa de Baco na Grécia 
Saturnálias em Roma 

Carnaval – Quaresma 

Festa das Colheitas Pentecostes  
Fonte: Hilário Franco Junior (2001) 
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 

 

As cidades que emergiram no contexto medieval foram chamadas cidades 

monásticas e a representação dessas cidades antigas estava no templo. As igrejas, 

construídas em todo núcleo de habitação humana, nas cidades, províncias, feudos, 

vilas, burgos, sustentavam-se com esmolas e dízimo que recebiam. Construir uma 

igreja era um grande negócio, os senhores feudais obtinham lucro com as chamadas 

Igrejas Próprias, de cunho católico, mas de propriedade particular, com um padre 

administrador (capelão), obediente ao Senhor Feudal. Nesse período, também a 

Igreja começou a venda de relíquias dos santos e do próprio Jesus Cristo, como o 

manto e o cálice. 

Os aglomerados humanos eram dominados pela religião. A Lei humana 

impunha duas condições sociais: nobres e servos. A Igreja se dizia tripla, pois 

precisava da união e cooperação de todos para o mundo funcionar: dos que 

rezavam, dos que combatiam e dos que trabalhavam. As três classes se tornaram 

una no reino de Deus, pregado pela instituição, numa ação apontada por Franco 

Junior (2001) e Anderson (1991) como forma instituída pela Igreja Católica para 

controlar as pessoas de todas as classes sociais, impondo para cada um uma 

função específica. Para ter controle das ações das classes dominantes, a Igreja 

pregava que o rei recebia o poder de Deus para salvar o povo, entretanto somente 

poderia agir em conformidade com a vontade de Cristo, portanto orientado pelos 

bispos e, primordialmente pelo papa. Assim, as decisões do Estado eram amarradas 

ao poder da Igreja.  
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Havia, no entanto, divergências quanto a disputas doutrinárias e disciplinares, 

diferenças culturais, ritos independentes e à posição superior do Papa, elas eram 

enfrentadas pela Igreja, desde o século IV, em reuniões e concílios, cuja finalidade 

era lapidar os discursos e pregações dos bispos. Apesar disso, formaram-se dois 

grupos: os bispos do Ocidente e os do Oriente que, por visões diversas sempre 

discutiam a condução religiosa cristã. A união da Igreja do Ocidente com a do 

Oriente perdurou até o século XI, quando as dificuldades levaram, em 1054, à 

ruptura da Igreja em duas: a Igreja do Ocidente ou Igreja Católica Apostólica 

Romana45 e a Igreja do Oriente (Grécia, Rússia e muitas das terras eslavas, 

Anatólia, Síria, Egito, etc.) ou Igreja Ortodoxa Grega. Com a separação, a Igreja 

utilizou o termo católico e catolicismo, como proposto segundo documentos, no 

século I.  

Essa primeira divisão da Igreja não onerou o aparato existente no Ocidente, 

principalmente porque a riqueza da religião estava em Roma, seu principal centro 

administrativo e nas comunidades feudais espalhadas por toda a Europa Ocidental. 

É preciso lembrar que cada feudo tinha sua igreja que coletava impostos para a 

instituição, aumentando a cada momento a riqueza eclesiástica. O homem medieval, 

o simples camponês, que trabalhava sob o regime de servidão, mal produzia para o 

sustento familiar e, mesmo assim, era obrigado a pagar o dízimo para a Igreja 

Católica. Essa exploração provocava revolta dos seus fiéis, porém a identidade 

cristã católica encontrava-se enraizada no homem medieval, tão impregnada na sua 

cultura, no seu cotidiano, nos seus costumes, enfim, na sua vida que por mais que 

existisse a revolta, o medo da ira da Igreja, da excomunhão, da vingança de Deus 

era muito maior.  

Nesses anos de dominação, a Igreja Católica teve ganhos e perdas, concílios 

surgiam, regiões se distanciavam, como o Oriente em suas várias divergências, os 

nobres empregavam severas discussões contra os bispos, clérigos eram mortos 

pelos servos ou vice-versa, reis empreendiam verdadeiras batalhas contra o Papa, 

bispos excomungavam pessoas, prendiam e enforcavam outras. Com o objetivo de 

combater os infiéis, restaurar o poder do cristianismo sob Jerusalém, terra de Jesus 

Cristo, logo após a separação da Igreja em Ocidental e Oriental, a Igreja Católica 

                                                             
45O termo grego KATHOLICÓS significa “universal”, e foi aplicado à Igreja no sentido de sua 
universalidade geográfica e conceitual. O termo “apostólica” vem da continuidade da tradição e 
trabalho dos apóstolos, e o termo “romana” vem do fato da sede principal estar situada em Roma. 
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Apostólica Romana instituiu as cruzadas para combater a violência presente, 

expandir seu poder e angariar mais fiéis, dízimos e esmolas (PIERRARD, 1982). 

Esse fato levou os nobres a dirigir seu ardor bélico contra os infiéis, empreendendo 

verdadeiras batalhas para salvar o mundo em nome da Igreja. As cruzadas foram 

vitoriosas em algumas regiões como na Península Ibérica, da qual expulsram os 

mulçumanos, estabelecendo o poder religioso e territorial para o Rei e, 

consequentemente, para a Igreja. No entanto, em outras regiões, como no Oriente 

Médio, as cruzadas não obtiveram êxito, uma vez que não conquistaram Jerusalém.  

Nesse cenário dominado pela religião, como discutido, o referencial de todas 

as coisas para o homem medieval era o sagrado, por isso, os homens lutavam com 

ardor e fé pela instituição, nas guerras, nas revoltas, nos problemas cotidianos. De 

acordo com Franco Junior (2001), para o homem medieval, do qual a sociedade 

ocidental é herdeira, Deus está em tudo, até nos eventos e locais não associados 

diretamente a Ele, como nas guerras, economia, política. Deus, para o homem 

medieval interferia diretamente nas questões da vida e definia tudo para o que 

melhor expressava envolvimento com Ele. A concretude da religiosidade medieval 

decorria dessa interpretação de mundo que via o divino e o demoníaco por toda a 

parte. 

As próprias expansões e conquistas do território na Idade Média 

referendavam-se como oportunidade como crescimento da cristandade, sem um 

sentido político ou econômico. Nesse sentido, as guerras contra os hereges, como a 

empreendida por Carlos Magno contra os saxões, executando em um dia mais de 

4.500 saxões revoltosos, sob a ótica medieval, era um ato profundamente cristão de 

libertação do território, de luta por Cristo. Nesse período, conforme o autor 

supracitado, os cristãos levavam às últimas instâncias as palavras de Cristo “quem 

não é por mim é contra mim” (Mateus 12-30) e “toda árvore que não produzir bons 

frutos será cortada e lançada ao fogo” (Mateus 07-19). E, com base nesses 

preceitos, empreendiam uma verdadeira guerra contra os acatólicos. 

Quando as cidades voltaram a prosperar, a influência da Igreja manteve-se, 

ao agir lado a lado com a nobreza, receber dízimos e doações fenomenais. Em 

Portugal, no século XII, a renda da Igreja era quase igual à da monarquia. Os nobres 

buscavam a salvação com grandes doações para a Igreja, tanto em vida, quanto no 

momento da morte (testamentos). Portanto o período conhecido como Idade Média 

ou Medieval, foi a consolidação da fé católica, o triunfo do cristianismo católico 
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ocidental sobre as outras religiões que já existiam ou mesmo que se estabeleceram 

naquele período.  

Com o fim da Idade Média e início da modernidade, poucas transformações 

na religiosidade aconteceram, embora muitas mudanças ocorreram, voltadas para o 

renascimento da sociedade urbana, com a volta da centralidade de um rei, a 

transformação dos servos em camponeses. O poder emanava de um soberano 

absoluto que sustentava a si e a uma nobreza parasitária com os impostos. Esse foi 

o momento das grandes navegações, da grande expansão do catolicismo depois 

das cruzadas, do emergir da classe burguesa formada por comerciantes e 

mercadores de produtos advindos de outros continentes. Mesmo com a 

sobreposição do poder real, a Igreja Católica se manteve forte, interferindo nos 

assuntos políticos e econômicos.  

Nessa época aconteceu a segunda grande divisão da Igreja Católica e, 

consequentemente, do cristianismo, precisamente no século XVI, com a Reforma 

Protestante. As pregações de religiosos reformistas, em especial de Martinho Lutero 

exigiam reformas na Igreja Católica, como o fim da venda de indulgências, da 

veneração a relíquias e do poder de alguns bispos, fato que institui a divisão dos 

cristãos ocidentais em Católicos e Protestantes e funda as Igrejas Protestantes, 

rompidas com os preceitos de Roma.  

Para combater a expansão da Reforma Protestante, que fazia adeptos entre 

os católicos, instituiu-se a Contra Reforma, isto é, uma série de medidas para 

combater o avanço do protestantismo. Assim, no Concílio de Trento, criaram-se a 

Companhia de Jesus, para levar a religião cristã aos territórios recém conquistados, 

o instituição do Tribunal do Santo Ofício e a Santa Inquisição que julgavam as 

heresias contra a fé católica e seus dogmas, numa paranoica luta contra demônios e 

heresias, levando milhares de pessoas à fogueira e à prisão. Vale lembrar, que 

todos os fenômenos eram associados à religião, desde as doenças, associadas a 

pessoas que tinham o diabo no corpo, às curas medicinais, associadas ás práticas 

demoníacas. Os filósofos, por se oporem aos seus dogmas, eram julgados, como 

aconteceu com Galileu Galilei, excomungados, como Martinho Lutero e queimados, 

como Giordano Bruno. 

Com a Contra Reforma, a Igreja Católica diminuiu o crescimento do 

Protestantismo, principalmente entre os países com grande força católica (Itália, 

França, Espanha, Portugal), mas não o eliminou. Em países como Alemanha, 
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Holanda, Inglaterra, o Protestantismo tornou-se a religião com maior número de 

seguidores. Com essa tão longa história de vida e luta pelo poder, a Igreja Católica, 

apesar dos contratempos, iniciou a era contemporânea e, mais recentemente, o 

século XIX e XX, como uma instituição forte, com poder de interferir na política e 

economia dos países chamados ocidentais, mesmo com a secularização dos 

Estados. 

Vale acrescentar que os países, ao decretaram a separação do Estado e da 

Igreja, ou seja, os estados seculares (laicos), a partir de leis e da constituição, 

modificaram a estrutura de poder do catolicismo na Europa Ocidental e nos Países 

da América Latina. O laicismo teve seu auge no fim do século XIX e início do século 

XX, quando a secularização dos países se espalhou, tanto entre cristãos católicos 

quanto entre cristãos protestantes. A liberdade de culto e a desobrigatoriedade de 

ser cristão possibilitaram as pessoas a aproximarem-se de outras religiões num 

processo lento e contínuo em todos os países cristãos, e a Igreja, em contrapartida, 

a evangelizar continuamente seus fiéis. 

 

3.2. O PROCESSO DE CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE TERRITÓRIOS 

CATÓLICOS NO BRASIL 

 

No Brasil, o catolicismo foi implantado no século XVI com os portugueses, 

pois ao chegarem ao novo território trouxeram seus costumes e a fé católica, que, 

na metrópole colonizadora era obrigatório. Para se tornar um colono no país, o 

requisito inicial era ser cristão-católico ou convertido à Igreja para poder receber e 

ocupar as terras do “novo mundo” (HOORNAERT, 1974). O primeiro ato dos 

colonizadores e missionários no contato com os nativos e mesmo com os africanos, 

na saída da África ou na chegada era o sacramento do batismo.  

Da colonização até a separação Estado-Igreja, em 1890, era praticamente 

impossível viver integrado na sociedade do Brasil sem seguir ou pelo menos 

respeitar a religião católica. Na colônia, os acatólicos eram perseguidos, excluídos, 

não participavam da vida da sociedade colonial. Na época imperial, embora sem 

liberdade de culto público, podiam praticá-lo no interior da casa, na vida privada, 

mas eram tratados com desconfiança pela sociedade em geral. Somente com o 

decreto 119-A de sete de janeiro de 1890, foi estabelecida a liberdade de culto, com 

a separação Estado-Igreja Católica. Todavia o catolicismo já estava enraizado na 
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cultura do povo brasileiro, após trezentos e noventa anos de obrigatoriedade 

religiosa. 

De acordo com Hoornaert (1979b), os primeiros religiosos missionários que 

se instalaram no Brasil foram os jesuítas, em 1549, que vieram na armada do 

governador-geral Tomé de Sousa. Dois anos depois, em 1551, com a instalação da 

diocese de Salvador, chegaram os padres do clero secular. Ambos instalaram-se 

para efetivar a colonização do território: o jesuíta para evangelizar o gentio e os 

nascidos no Brasil, e o clero secular para organizar a religiosidade dos portugueses 

aqui residentes.  

Antes mesmo da ocupação efetiva do território, os portugueses ao aportar no 

Brasil, mais precisamente em Porto Seguro, fixaram no local a primeira cruz, que, 

segundo Azzi (1977), indicava tanto a posse divina das terras recém-descobertas, 

como a posse Real de Portugal sobre elas. A junção Igreja-Estado permitia que um 

símbolo religioso determinasse o domínio da terra e que Portugal, como um país 

cristão católico, enviasse em suas naus conquistadoras um padre para abençoar e 

apossar-se das conquistas. Por isso, além da cruz, o padre Frei Henrique de 

Coimbra rezou a primeira missa em solo brasileiro.  

Nos primeiros trinta anos de exploração do pau-brasil nas feitorias do litoral, 

eram esporádicos os religiosos que chegavam ao Brasil, normalmente estavam 

acompanhando alguma embarcação ou se estabeleciam por vontade própria 

(Kuhnen, 2005) pelas ações de evangelizar, sem consistente organização 

comunitária e eclesiástica. O monarca português, D. Manuel, interessado na 

expansão e riquezas do reino, provenientes das colônias asiáticas e africanas, não 

enviou sacerdotes para evangelizarem e fundarem igrejas ou organizarem missões 

de evangelização no Brasil. As igrejas construídas na época ocorreram por 

iniciativas particulares de cristãos leigos e padres missionários. Conforme enfatiza o 

autor supracitado, as ações religiosas dos primeiros trinta anos aconteceram 

aleatoriamente, sem planejamento e organização. 

Nos primeiros anos da chegada, a Igreja Católica em Portugal operava em 

regime de Padroado ou Padroado das Índias, como se denominava o poder que o 

Papa destinou à Coroa portuguesa para promover a organização da Igreja e 

evangelizar os territórios colonizados. Então o monarca português autorizava e 

enviava os missionários, fundava paróquias e dioceses, escolhia e apresentava os 

candidatos a párocos e bispos (depois retificados e nomeados pelo papa), e tinha o 
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direito de receber o dízimo para financiar a evangelização e o culto. Assim, a relação 

entre Igrejas coloniais e o Papado tinham o intermédio e controle estrito da Coroa, 

que, segundo Richard (1982), exercia todo o seu poderio por meio do controle do 

Conselho Supremo das Índias, das Audiências Reais, dos Vice-Reis, dos 

presidentes e governadores locais. O regime de padroado perdurou até o decreto de 

separação Igreja e Estado. 

Após 1530, com a colonização efetiva do território, realizada em capitanias, 

os capitães donatários migravam para a colônia, de princípio, com os homens 

cristãos46, casados e solteiros, para preparar a terra, estabelecer as roças e 

construir as casas. Poucos trouxeram a família que chegou mais tarde. Alguns 

homens se estabeleceram sozinhos, vivendo nas novas terras com as nativas, 

enquanto a família permaneceu em Portugal, por isso, a Igreja incentivava a vinda 

das mulheres, evitando a união de portugueses com as nativas e/ou escravas e 

aumentando a presença de católicos. Desse modo, a Igreja acrescia o dízimo e o 

controle sobre o território e a família.  

No momento de instalação das capitanias hereditárias e consequente 

instalação dos engenhos, as igrejas começaram a ser construídas nas propriedades, 

tanto no litoral quanto no interior. Os capitães donatários das capitanias, ao 

construírem o território econômico de exploração da monocultura canavieira, 

transplantaram sua cultura ao novo território, e por isso, logo na instalação 

começavam a construção do templo religioso, cada vez em maior número pela 

chegada crescente de contingente populacional de portugueses católicos. Aos 

capitães donatários foram transferidos plenos poderes para organizar livremente a 

sociedade civil, governar as suas províncias e administrar os seus bens, prestando 

contas diretamente ao Rei, todavia sem incumbência de organização religiosa e 

planejamento religioso, que continuava como missão real. Assim, cabia aos capitães 

donatários fundarem a capitania e construírem o templo religioso e ao rei de 

Portugal a instalação da Paróquia em cada uma das capitanias, com seus 

respectivos vigários e o estabelecimento da jurisdição do território da capitania.  

                                                             
46

 Era exigência ser cristão ou declarar-se cristão, principalmente para assumir uma sesmaria. 



P á g i n a  | 103 

 

 

A Igreja Católica no Brasil, criada e comandada pela Coroa portuguesa, 

estava subordinada, em termos hierárquicos católicos, à Diocese de Funchal47 

(Arquipélago de Madeira), cujo bispo, segundo Kuhnen (2005), tinha um papel 

meramente ilustrativo, pois quem comandava de fato a Igreja em terras portuguesas, 

e ainda recebia o dízimo, era o rei. Essa distância do poder controlador da Igreja 

possibilitou ao catolicismo, no Brasil, nascer sem base estrutural, à revelia da 

tradição popular. 

Os primeiros habitantes da colônia eram católicos, mas, na prática, pouco 

praticantes, já que os promotores da colonização tinham poucas opções de escolha 

sobre as pessoas que enviavam para a colônia.  Os voluntários eram raros, por isso 

aceitavam degredados e homiziados mesmo contra a vontade deles, forçados a 

virem para cumprir pena ou buscar refúgio. Conforme Kuhnen (2005), nem todos 

comprovavam fé cristã, principalmente aqueles obrigados a se estabelecerem na 

colônia, mas como, para receber terras e permanecer nelas, tinha que ser católico 

muitas eram as conversões entre os portugueses, e mesmo entre os escravos 

africanos, batizados e sumariamente catequizados assim que chegavam à colônia, 

mesmo que inseridos em uma sociedade que lhes era completamente alheia. Devido 

a tal mistura, estabeleceu-se no país um catolicismo conhecido como popular, que 

diferia em regras e condutas do catolicismo oficial da Igreja Católica.  

A presença da Igreja Católica se intensificou no Brasil a partir de 1549, com a 

chegada dos Jesuítas, religiosos da recém-criada Companhia de Jesus, instituição 

oficial do estado português na atividade evangelizadora. A primeira ordem religiosa a 

se estabelecer no Brasil foi a dos jesuítas48, conhecidos pela fidelidade à coroa 

portuguesa no processo de colonização, como enfatiza Gumieiro (2013) e pela 

importância para a colonização e integração do território português e indígena. De 

acordo com Hoornaert (1982), os jesuítas vieram para o Brasil antes de espalharem-

se pelas recém-ocupadas colônias portuguesas na Índia e China. O crescimento das 

províncias jesuíticas foi rápido, de 06 jesuítas estrangeiros em 1549, aumentou para 

170 em 1654 e para 474 em 1757 (alguns anos antes da expulsão desses). Esses 

padres viviam nos aldeamentos e tinham como principal missão evangelizar os 

                                                             
47

 A Diocese de Funchal foi a primeira diocese ultramarina do reino de Portugal, criada com o intuito 
de governar as paróquias da África, das terras do Brasil e dos arquipélagos marítimos, sendo 
conhecida como a maior diocese em volume territorial já existente. 

48
 Os jesuítas de imediato iniciaram sua catequese com um colégio que foi erguido em Salvador, na 

Bahia. Em menos de cinquenta anos espalharam-se por grande parte do litoral brasileiro. 
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nativos, alfabetizando-os e pregando os desígnios da Igreja Católica. Construíam 

igreja, isto é, um espaço para a realização de orações e uma casa de morada. 

Dessas missões surgiram por todo o Brasil inúmeras vilas e cidades como Salvador, 

Rio de Janeiro, São Vicente, sendo o caso mais célebre a cidade de São Paulo. Os 

jesuítas, além disso, ajudaram na organização dos primeiros hospitais e edificaram 

as primeiras escolas, num grandioso trabalho que perdurou além da expulsão deles.  

Juntamente com os Jesuítas, chegaram alguns representantes do clero 

secular que trabalharam lado a lado para a criação da primeira diocese de São 

Salvador, na Bahia, em 1551, ao se desmembrar o território ultramarino português 

da diocese de Funchal. Foi ela, a primeira sede de macroestrutura administrativa do 

território religioso católico do Brasil, à qual todas as paróquias da colônia ficaram 

submetidas, organizando a presença do clero secular que seguia sem preparo 

efetivo desde a criação das primeiras paróquias. Devido à maior centralidade do 

poder católico, as paróquias expandiram-se e o clero secular espalhou-se por todo o 

território. Assim, em toda a colônia a religião foi transmitida dentro dos padrões 

medievais de Igreja, caracterizados pela estreita ligação entre o poder político e o 

eclesiástico, ou no popular “trono no altar” (HOORNAERT, 1982; HORTAL, 1973).  

Além do clero secular e dos Jesuítas, os Carmelitas, Beneditinos, 

Capuchinhos, Franciscanos, entre outras ordens, também vieram para o Brasil, no 

período conhecido como União Ibérica (1580-1640), momento em que a coroa 

portuguesa estava anexada à coroa espanhola e assim, sem poder para impedir as 

ordens religiosas sem vínculo com a Coroa de se instalar. Ao aportarem em terras 

brasileiras, essas ordens49 recebiam da coroa ou da própria população terras no 

campo e na cidade para a construção de igrejas e conventos/mosteiros.  Segundo 

Azzi (2009), além da expansão de suas obras, a motivação para a vinda desses 

religiosos, foi a disputa dos habitantes para a instalação de conventos e mosteiros, 

cuja construção trazia prestígio aos centros em formação, que ficavam com a 

paisagem dominada pelo catolicismo.  

                                                             
49 Os Franciscanos e Capuchinhos foram os únicos que não receberam terras na área rural e nem 
recebiam doações em espécie, pois viviam pelo voto de pobreza. Esses viviam com o patrimônio do 
convento (que construíam) e com as pequenas esmolas que recebiam. Nessa época, era comum as 
pessoas destinarem grandes quantias aos conventos/mosteiros/abadias, tanto no testamento quanto 
ainda em vida, contudo esses não podiam ficar com nada. A casa de morada dos Franciscanos 
sempre estava localizada nas cidades (vilas ou freguesias), sem patrimônio lucrativo algum. Estas 
ordens, quando capelães, viviam da ajuda dos outros, sem terras, sem salário. 
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Nesses locais, catequizavam e educavam nativos e colonizadores. A única 

ordem religiosa que tinha como missão a reclusão e oração eram os Beneditinos, 

todas as outras exercitavam a fé com a população do território. Essa gama de 

religiosos, poucos para o tamanho do território em formação, ao incitar nos 

habitantes a necessidade da construção dos símbolos católicos nas cidades e 

fazendas construíram o território e a paisagem símbolo-católico.  

No período do século XVI ao XIX, a maioria das igrejas foi construída via 

doações de terrenos e dinheiro. De acordo com Alves (1979), por todos os lados que 

os portugueses chegavam ao longo dos dois primeiros séculos, elevaram-se igrejas 

e capelas. Algumas famílias contratavam o construtor, legando às primeiras cidades 

uma paisagem repleta de igrejas, mosteiros e cemitérios. Conforme Rezende (2006) 

é o momento da formação das cidades monásticas, símbolos representativos da 

Igreja Católica que possibilitaram a apropriação simbólica do espaço, conformando 

um território regido e comandado pela religião. 

Desde a chegada dos primeiros portugueses as cidades foram construídas de 

acordo com as determinações da Igreja, que representava numa cidade, vila, 

povoado ou mesmo fazenda “uma unidade político-administrativa e econômica, além 

da função religiosa” (ROSENDAHL, 1996a, p. 60). As paisagens das cidades antigas 

tinham como símbolo principal as igrejas, na área rural ou urbana o templo religioso 

era o centro da vida. Na visão de Cosgrove (1998), como citado, toda paisagem é 

simbólica e pode ser decodificada e interpretada pela simbologia que apresentam: 

de um lado a paisagem simbólica da cultura dominante, que está no poder, 

comandando a cultura e identidade territorial e, de outro lado, a paisagem simbólica 

da cultura excluída, às margens do simbolismo dominante, sem poder de impor sua 

cultura e identidade. Assim, a paisagem da cultura dominante está na cidade alta, 

morada dos portugueses colonizadores, com as igrejas douradas dos conventos 

franciscanos, carmelitas, dos mosteiros de São Bento, da catedral; e a paisagem 

excluída, na cidade baixa, morada dos escravos forros, dos pobres e mestiços, com 

as igrejas comandadas pelas confrarias de negros e pardos, palco do sincretismo 

popular que representava a religiosidade dos africanos.  

Para os missionários e moradores, a igreja representava o convívio com o 

cristianismo, marcando lugar de oração, de missa, antes do templo, representação 

da fé de uma família, etc. Vale enfatizar que o país nasceu como Terra da Vera Cruz 

e foi colonizada em nome de Sua Majestade D. Manuel I, grão-mestre da Ordem de 
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Cristo e patrono da Igreja do Novo Mundo e da santa fé católica. Assim, devido à 

política religiosa da época, era natural que, mesmo sem incentivo da Coroa num 

primeiro momento, se priorizasse a construção da estrutura religiosa, símbolo da 

cultura dominante e detentor do monopólico de controlar a vida cotidiana dos 

sujeitos. Ela ditava o que era aceitável do ponto de vista familiar, social e jurídico 

(EMMERICK, 2010). 

A instituição estava em todos os campos, construindo um poroso limite entre 

o religioso e o político. Ambos, Estado e Igreja, tinham pretensões de regular os 

princípios organizadores da sociedade brasileira e ditar o simbólico que iria imperar 

no imaginário social. E, por isso, a Igreja mantinha seu propósito de construir o 

território religioso na colônia, pelos símbolos do catolicismo: igrejas, capelas, cruzes, 

oratórios, imagens de santos, etc., os espaços sagrados. Esses representavam a 

identidade dos fiéis e por estarem nas vilas, nas freguesias, nos povoamentos e na 

área rural, embutiam na sociedade o poder e representatividade do catolicismo. 

Nos centros urbanos, os patrimônios religiosos, edificados como núcleo da 

povoação, ocupavam espaço importante para o crescimento de vilas e freguesias, 

tendo a igreja dos brancos e abastados no ponto central. As irmandades, ordens 

terceiras e santas casas também construíam igrejas, cujas confrarias mantinham as 

organizações de segregação de classes sociais. As ordens terceiras estabeleciam 

seu templo ao lado do templo principal, enquanto que as irmandades em locais 

representativos, As construções desses monumentos, principalmente a igreja 

frequentada pelas famílias abastadas, aconteciam em locais de destaque ou não na 

paisagem, rodeada pelas outras, conforme a importância da irmandade O local 

representava, assim, as relações de poder na sociedade. 

Nesse cenário urbano, o episcopado e os vigários-párocos eram 

inexpressivos frente à imensidão do território. Embora, a estrutura de poder 

estivesse ligada a eles pouco influenciaram a complexidade cultural da colônia. A 

religião era praticada pelos padres-capelães enquanto que o vigário e o bispo 

representavam figuras de cobrança, de repressão, de discórdia. Os conflitos entre o 

clero secular e os missionários aconteciam nas práticas diárias ou mesmo nas 

ocasiões das festas e procissões, em duas frentes: o clero reprimia o jeito de 

evangelizar dos missionários e, em contrapartida, os missionários evitavam a 
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presença do clero em todos os seus trabalhos50. Tanto que se instalou no país, a 

partir do século XVIII, uma dupla configuração da Igreja: a Igreja-Matriz do vigário, 

hierárquica e paroquial, e a Igreja-Confraria das irmandades, do capelão 

missionário. 

Na área rural, as ordens religiosas mantinham engenhos, fazendas, sítios, 

destinados à produção de bens para subsistência da ordem, onde também exerciam 

a religião para os brancos, índios e negros, no entanto, a discriminação cultural e 

racial acontecia em todos os setores da Igreja. Os que aderiam ao catolicismo 

construíam seu templo de oração e, assim, mesmo fora da área urbana, construíam 

igrejas destinadas a cada grupo, pois os negros e pardos não frequentavam a 

mesma igreja que os brancos e abastados. O recrutamento de missionários no 

Brasil, também, só aceitava portugueses, filhos de portugueses e mamelucos (filhos 

de branco com índia) cujo antepassado nativo fosse de quarto grau ou mais. Os 

mulatos raramente eram aceitos e os negros não podiam entrar, no início, para a 

vida religiosa (HOORNAERT, 1979a). 

No campo o líder religioso era o capelão51, cujo papel era explicar as orações 

e os mandamentos da lei de Deus e da Igreja aos moradores do engenho, brancos e 

negros, e aos nativos dos aldeamentos. Antonil (1997) discute que as obrigações do 

capelão rural com licença do vigário paroquial abrangiam dizer a missa na capela do 

engenho, ouvir a confissão dos moradores e impedir-lhes as discussões, benzer os 

engenhos no início da moagem, ensinar aos filhos da casa-grande, acalmar os 

negros revoltos com palavras de fé, cantar a ladainha e rezar o terço aos sábados. 

O capelão prestava assistência tanto aos senhores de engenho, sob cujas graças 

viviam, quanto aos escravos, pela obrigatoriedade de assistirem à missa e 

praticarem a religião. Além do capelão, a cultura religiosa era reproduzida na casa-

grande entre as mulheres, e na medida do possível, na senzala (FREIRE, 1992). 

Dessa forma, a figura do capelão era de suma importância na configuração de uma 

religião familiar, um cristianismo doméstico, já que o bispo e o vigário, distantes da 

população rural, não viajavam, não faziam visitas, se mantinham dentro das Igrejas-

                                                             
50 Os missionários não aceitavam as visitas pastorais, pois consideravam uma ameaça à liberdade de 
ação. O clero não aceitava o fato dos missionários falarem a língua nativa, aceitarem os índios nus 
nas celebrações, dentre outras (HOORNAERT, 1979a). 

51 O capelão era um padre, missionário, formado fora do clero secular, na maioria das vezes um 
franciscano ou jesuíta (raros eram os das outras ordens). O capelão morava nos arredores dos 
engenhos, pois era proibido pelas ordens se estabelecer nesses (HOORNAERT, 1979b). 
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Matrizes, próximos da sociedade urbana. Segundo Mott (1999), mesmo distantes 

das igrejas, os católicos devotos rezavam, sobretudo, a Ave Maria, independente do 

local que se encontravam, seja numa caçada ou nos desbravamentos do sertão. 

O capelão vivia na área rural dos engenhos ou nas cidades com as confrarias, 

viajava nos navios negreiros e de desbravamento, acompanhava as bandeiras 

(indispensáveis na captura e troca dos índios), e, espalhados pelo continente, 

davam suporte às atividades religiosas. Hoornaert (1979b) acredita que o papel do 

padre-capelão estava na base do sucesso do sistema colonial português, 

representando a peça chave para delinear o comportamento dos católicos depois da 

colônia.  

Nas áreas rurais e nas vilas os territórios da Igreja Católica (igrejas, 

mosteiros, conventos, etc.) eram locais de missa e oração, mas também locais 

frequentados nos acontecimentos do cotidiano e nos momentos especiais como nas 

festas, quermesses, procissões. As festas eram o ponto alto da religião, momento 

que unia a sociedade para diversão, reunião das famílias e amigos. Os padres 

missionários ou das ordens permitiam nas festas a mistura de elementos da cultura 

negra e dos nativos com elementos da Igreja, fato contestado e de discórdia pelo 

clero secular. 

A instituição católica mantinha os cenários da vida ideal católica: batismo, 

missa, igreja, santos, festas, santuários, símbolos cristãos diversos, mas o povo 

dava-lhes vida. As comunidades davam seus próprios significados aos símbolos que 

a instituição conservava, num reflexo do próprio processo de formação popular do 

cristianismo, uma história de expressões populares disfarçadas de catolicismo, como 

o caso das confrarias dos negros, um meio de expressão do mundo africano sob o 

simbolismo cristão. 

Nesse sentido, observa-se que, a difusão territorial da Igreja na área rural, 

acontecia pela presença do missionário que estabelecia as relações identitárias. A 

construção de igrejas, mesmo pelos senhores de engenho, marcaram a paisagem, 

com a representação hierofânica, mas para o estabelecimento das territorialidades 

era necessária a figura do sacerdote. Assim, a presença deles era requisitada, 

entretanto para a dimensão do país e organização das práticas católicas esses eram 

insuficientes.  

O agravante da situação aconteceu em 1759, quando foi baixado um decreto 

que expulsou os jesuítas de todas as colônias portuguesas, devido aos problemas 
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com a Coroa, desde o final do século XVI, por lutarem pela liberdade dos nativos e 

pelo abrandamento no trato com os escravos africanos. Com a saída dos jesuítas do 

Brasil, a rotina da população e a fé da sociedade mantiveram-se. As escolas, 

desfalcadas, foram assumidas por outros grupos religiosos e outras fechadas. As 

terras dos jesuítas foram vendidas/doadas a senhores de engenho que logo as 

ocuparam utilizando o aparato que já possuía (engenho, casa de morada, escravos). 

As igrejas ocupadas pelos novos donos, quando em engenhos, ou então doadas a 

outras ordens ou ao clero secular quando rurais ou localizadas nas vilas e cidades. 

Embora as outras ordens religiosas também tivessem problemas com a Coroa, 

apenas a ordem religiosa dos jesuítas, a Companhia de Jesus, retirou-se do Brasil 

por completo. A partir desse momento as leis portuguesas foram endurecendo 

contra as ordens religiosas, motivadas pelo crescimento do poder econômico e 

social de algumas delas. 

O trabalho e a popularidade das ordens religiosas que atuavam no Brasil, 

mesmo com o fim da atuação jesuítica, continuaram. Os franciscanos tinham um 

trabalho missionário, sobretudo para dilatação das fronteiras do sistema católico do 

que a luta pela liberdade e direito dos nativos e africanos. Os carmelitas dedicavam-

se a assistência aos moradores brancos e aperfeiçoamento dos seus conventos. Os 

beneditinos tinham uma vida reclusa, estranha à problemática que agitava a vida do 

povo. Além disso, os franciscanos, carmelitas e beneditinos, entre outras, eram os 

padres capelães, que seguiam os bandeirantes, estavam presentes nos navios 

colonizadores, estavam presentes nas vilas, freguesias e engenhos assistindo e 

evangelizando a população. Quando tinham algum conflito eram expulsos da 

localidade, mas não representavam problema para a Coroa Portuguesa como os 

jesuítas.  

As igrejas e os padres, principalmente os missionários, eram o centro da vida 

da sociedade, além da obrigatoriedade da sociedade em frequentar e pagar o 

dízimo, as igrejas significavam a salvação, o encontro com todo poderoso, a fuga 

das mazelas do mundo. A obrigatoriedade levava ao medo de distanciar-se da vida 

religiosa, o que culminava na construção de mais igrejas e lugares de oração em 

propriedades particulares, nas pequenas povoações, vilas e cidades. A visita do 

clero às localidades deixava as pessoas temerosas com os castigos. Segundo 

Hoornaert (1979a), os cristãos católicos tinham a prática do cotidiano familiar fora do 

estabelecido pela Igreja. Mas apresentavam práticas corretas na vida pública: 
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participavam de irmandades, ordens terceiras e das confrarias denominadas “Santa 

Casa de Misericórdia”, fundadas em todas as cidades coloniais. Os padres 

responsáveis pelas confrarias eram o missionário, isto é, o capelão. E, como nas 

áreas rurais aproximava-se dos habitantes, na área urbana desempenhava o mesmo 

papel de reunir, congregar a sociedade na participação de alguma confraria. A 

entrada nessas confrarias era cobiçada, pois atestava a participação no catolicismo, 

mesmo nas confrarias de irmandades negras. E por meio dos conventos, paróquias 

e confrarias formou-se uma sociedade na qual ninguém escapava a necessidade de 

apelar para instituições religiosas para livrar-se dos pecados ou mesmo para 

conseguir algum benefício junto à Coroa portuguesa.  

Conforme Mott (1999), na vida doméstica o catolicismo era presente nas 

imagens de santos, nos oratórios, caixilhos, etc. As imagens, em sua grande maioria 

bentas e abençoadas pelo vigário, eram passadas de geração para geração. Nas 

casas dos mais abastados existiam capelas internas (um quarto destinado a oração) 

onde ficavam as imagens e relíquias; nas casas mais simples, os santos 

compunham o oratório juntamente com as relíquias. A devoção aos santos e às 

santas relíquias era generalizada e uma verdadeira obsessão. Contudo, se para um 

pequeno número de colonos a religião “representava uma das razões primordiais da 

existência terrena” (idem, p. 176), para muitos a religião era um conjunto de práticas 

rotineiras destinadas mais a cumprir obrigações religiosas tradicionais e não criar 

atrito com os mais velhos ou com as autoridades religiosas. 

Para o autor supracitado,  

(...) cristalizaram-se na América Portuguesa múltiplas manifestações 
de religiosidade privada – algumas decalcadas em modelos 
abençoados pela hierarquia metropolitana, outras em parte 
desviadas ou completamente opostas, quando não hostis, à 
ortodoxia. A abundância diversificada e o recrutamento do 
devocionário privado no Brasil antigo explica-se, antes de mais nada, 
pela multiplicidade dos estoques culturais presentes desde os 
primórdios da conquista e ocupação do Novo Mundo, onde centenas 
de etnias indígenas e africanas prestavam culto a panteões os mais 
diversos. Por se tratar de crenças e rituais condenados pelos donos 
do poder espiritual, tiveram que ocultar-se no recôndito das matas ou 
no secreto das casas. Contudo, a proeminência da religiosidade 
privada entre nossos antepassados, mesmo quando legítima e 
aprovada pela Igreja, deveu-se sobretudo à inexistência, rarefação 
ou grandes dificuldades da cristalização de uma religiosidade pública 
e eclesial, haja vista as grandes distâncias do território, os perigos do 
transporte interno, a insignificância da vida urbana e o número 
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reduzido de ministros, templos e da própria comunidade cristã. 
(MOTT, 1999, p. 220). 

 

Essa é a paisagem colonial que se fixou na mente dos habitantes do Brasil, 

tornando-se o modelo de cidade, educação e de cultura ideal para o brasileiro. Com 

a chegada da família real e os conflitos e transformações na Igreja com a expulsão 

dos jesuítas nada mudou. A Igreja consolidou-se e desenvolveu-se na época 

colonial e depois da Independência, mesmo com conflitos internos e problemas 

firmou-se como intocável, digna de respeito pelo poder de sua força. A instituição 

tinha muito poder e riqueza, controlava juntamente com os administradores da coroa 

o território, uma vez que tinha forte poder de mando e de controle. O alto clero vivia 

com privilégios nas cidades, desfrutando de suas regalias, o baixo clero formado 

pelos missionários que serviam em engenhos, pequenas vilas e freguesias mesmo 

sendo mandados, viviam sua própria religião, comandando e governando esses 

pequenos territórios, dirigindo suas festas e estabelecendo suas crendices, 

principalmente nos locais afastados dos bispados.  

Ao analisar o território católico nacional da época colonial, constata-se que a 

presença religiosa acompanhou o ritmo da colonização do litoral, para depois, com o 

crescimento da mineração, ocupar o interior. Essa informação se confirma quando 

analisamos a criação das paróquias e depois as dioceses, pois durante cento e vinte 

e seis anos, o Brasil teve apenas uma diocese, a da Bahia, sufragânea da 

Arquidiocese de Lisboa. Conforme Hortal (1973), embora compreendesse apenas 

cinquenta léguas de costa, era encarregada de toda “Terra de Santa Cruz”. A 

delimitação territorial era estabelecida para o bispo ter condições de realizar a visita 

pastoral52 a todas as paróquias. Nesse período surgiu em 1575 a prelazia53 de São 

Sebastião do Rio de Janeiro. E apenas em 1676 foram criadas as dioceses do Rio 

de Janeiro e Olinda-Recife, com a elevação da diocese de Salvador à categoria de 

Arquidiocese, surgindo assim a primeira província eclesiástica nas terras brasileiras. 

As paróquias eram igualmente raras, pois ao serem criadas precisavam ser 

sustentadas. No início as paróquias eram fundamentalmente urbanas elegidas ao 

                                                             
52

 A visita pastoral é uma determinação do Concílio de Trento (1545-1563), que colocou a 
necessidade do bispo visitar a sua comunidade (formada por paróquias). 

53 Prelazia é uma espécie de diocese de segunda ordem, ou seja, uma administração eclesiástica em 
um território que não é possível erigir uma hierarquia ordinária, mas que é considerado território 
católico (HUGHES, 1962). 
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longo da costa, formadas em núcleos de certa importância e grandes níveis 

populacionais, pois assim o dizimo retornava da metrópole como pagamento dos 

vigários e bispos. A primeira paróquia criada no Brasil foi a igreja de Nossa Senhora 

da Conceição na capitania de São Vicente em janeiro de 1532. E após esta os 

donatários das capitanias foram erigindo as igrejas e o Rei de Portugal, D. João III, 

nomeando os vigários. Kuhnen (2005) acredita que os vigários eram escolhidos 

pelos capitães donatários das capitanias e apenas nomeados pelo Rei. Em cada 

capitania foi criada uma paróquia desde que tivesse finalizada uma igreja. Essas 

paróquias administravam um vasto território.  

Contudo, mesmo com a criação desta rede de paróquias os vigários 

raramente saiam das paróquias ou dioceses, ministravam os sacramentos fora do 

templo quando extremante necessário, assim, pela falta de interação com a 

comunidade não estabelecia proximidade com os habitantes. Os padres e 

missionários que visitavam e andavam pelo território eram capelães da área rural ou 

alguns poucos religiosos empobrecidos que dependiam das doações dos senhores 

das terras, da população mais abastada e dos pobres que os recebiam com comida 

e doações escassas. Os poucos bispos não realizavam as visitas pastorais por 

causa das distâncias e das dificuldades das viagens. A Igreja em todo o país era 

administrada por um grupo de padres ligados a Portugal, que comandavam como 

responsáveis reais, a criação e manutenção de paróquias e dioceses.  

Com a chegada dos jesuítas e o adentramento ao sertão, as igrejas tem um 

crescimento, espalhando-se pelos locais que ainda não possuíam um templo54.  As 

igrejas das ordens religiosas e as construídas pelos colonos se multiplicavam nas 

vilas, nas fazendas, engenhos, roçados, nas propriedades missionárias, etc. Os 

habitantes construíam templos de oração nas propriedades, construíam grutas, 

ermidas, implantavam cruzes e cruzeiros nos caminhos. Para Hoornaert (1979a, p. 

292), na paisagem o “Brasil impressiona pelo número de oratórios, capelas e igrejas. 

(...) a cidade do Salvador tem uma igreja por cada dia do ano!” Esta necessidade 

colonial de símbolos católicos construiu uma paisagem dominada pela religião, uma 

paisagem resíduo que, no presente, perdeu o significado. A linguagem interpretativa 

dessas paisagens é a da interpretação simbólica que necessitam de uma atenta 

observação para entender essa ebulição de símbolos, nessa linguagem de outrora. 

                                                             
54

Para a construção utilizavam a mão-de-obra indígena e doações de sesmeiros das localidades. 
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Com relação a rede de distribuição territorial das dioceses e paróquias desse 

período, pouco mudou nos anos subsequentes. Até a Proclamação da 

Independência, foram criadas as dioceses do Maranhão55 em 1677, de Belém do 

Pará em 1719, de São Paulo e de Mariana (Minas Gerais) em 1745. Para suporte na 

colonização do Centro-Oeste brasileiro criou-se as prelazias de Goiás e Mato 

Grosso (Cuiabá) em 1745 (HOORNAERT, 1979a).  A difusão dos territórios do 

catolicismo, nesse sentido, partiu da diocese de Salvador, conhecida como Diocese 

Primaz do Brasil, pois foi por intermédio dos desmembramentos desta diocese que 

se inicia a fragmentação do território religioso no país (ROSENDAHL; CORRÊA, 

2006). A criação da diocese de São Luís do Maranhão (1677) abre um novo território 

difusor, sem contiguidade com a diocese de Salvador, pois o Brasil estava dividido 

desde o início da União Ibérica em dois Estados: O Estado do Brasil com capital e 

sede diocesana em Salvador e o Estado do Maranhão com capital e sede diocesana 

em São Luís56.  

No momento da chegada da família real, mesmo com a mudança da sede do 

governo da Bahia para o Rio de Janeiro, o arcebispado continua fixo em Salvador. A 

mudança explicita é a construção de igrejas ricamente ornadas na nova capital do 

Reino. A posse de D. Pedro I com a Independência de Portugal mantém o padroado 

com a bula “Praeclara Portugallia” de 15 de maio de 1827, na qual o Papa Leão XII, 

atendendo ao pedido do governador do novo reino do Brasil, concede os mesmos 

privilégios e direitos de padroado secular da Coroa aos governantes. Assim, a 

configuração territorial e a estrutura identitária da Igreja Católica se mantêm com a 

legislação de 1824 que estabelece que a religião “Católica Apostólica Romana 

continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas 

com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma 

alguma exterior de templo” (Artigo 05, Constituição de 1824, In: CAMPANHOLE e 

CAMPANHOLE, 1971, p.581).  

                                                             
55

 A diocese do Maranhão, quando criada, foi desmembrada da Arquidiocese de Lisboa, sendo 
subordinada a esta, pois o Brasil estava dividido nessa época em dois Estados: o Estado do Brasil 
com sede em Salvador e o Estado do Grão-Pará e Maranhão, com capital em São Luís até 1751 
(JESUS, 2007). 
56

 Durante o domínio espanhol, “(...) O governo português considerou conveniente criar uma colônia 
distinta, diretamente ligada a Lisboa. Essa colônia, fundada em 1621, chamou-se de Estado do 
Maranhão, em contraposição ao Estado do Brasil, e compreendia desde o Ceará até o Amazonas” 
(FURTADO, 1977). 
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Contudo, essa liberdade de culto doméstico a outras religiões, tinha que 

seguir as normas instituídas, como respeitar o Estado e a moral pública e isso era 

viver sob as normas editadas pela Igreja Católica e não exercer qualquer religião 

que contrariasse a referida moral. O que se tornava ambíguo, pois a religião não 

católica tinha que ser praticada dentro do lar e na sociedade viver como verdadeiro 

católico. E, para viver em sociedade e, principalmente, participar da política era 

obrigatório ser católico, pois para assumir cargos políticos tinham que professar a fé 

católica, sem isso era impossível entrar para o governo (EMMERICK, 2010). 

Com relação ao aumento do número de dioceses, mesmo com os apelos da 

Igreja para a criação de novos bispados a configuração das províncias eclesiásticas 

continuou a mesma, apesar do crescimento populacional. O crescimento das 

paróquias também se processou em ritmo lento, segundo Hortal (1973), pela 

relutância das autoridades em aumentar as folhas de pagamento eclesiásticas. Para 

uma população de mais de quatro milhões de habitantes, existiam entorno de 650 a 

700 paróquias e, como já colocado um arcebispado, seis bispados e duas prelazias. 

Na divisão territorial das paróquias e bispados, os territórios administrativos eram 

muito extensos e impossíveis de cuidar. De acordo com Jesus (2007) a 

territorialidade nesse período podia ser caracterizada por territórios sem delimitação 

e meios de ação. 

Em 1866 foi publicado um apelo na Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

do Brasil57 para a criação de sete arcebispados (províncias eclesiásticas) e vinte e 

seis bispados para uma melhor divisão do território brasileiro, maior cuidado e 

concentração do clero secular em trabalhar como pastor do seu território. Entretanto, 

no período a divisão territorial dos bispados, a unicidade do arcebispado continuou o 

mesmo, resultando em um período de situação deplorável de organização 

(LUSTOSA, 1977). Desse modo, a união entre a Igreja e o Estado resultou em falta 

de liberdade a instituição religiosa, limitando sua expansão territorial, controlando os 

noviciados, proibindo novos membros nas ordens religiosas, interferindo nos cultos e 

comandando a religiosidade católica (WETZEL, 1973). Apesar da precariedade 

institucional e da visão de que a Igreja Católica era controlada pelo governo 

português, ela tinha forte influencia no campo social e político.  

                                                             
57

 O texto data de 1819, mas foi publicado nesse ano porque o problema se mantinha. 
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Além de ser controlada e limitada pelo padroado, nesse período, a própria 

instituição passou por conflitos, internos e externos. No âmbito externo tem-se o 

envolvimento de representantes da Igreja Católica diretamente na nova política do 

país58, que lutavam por mudanças na Igreja do Brasil, como o afastamento da Igreja 

das leis romanas, a limitação dos poderes do imperador na instituição, o fim do 

celibato dos padres, o controle dos poderes do papa e dos bispos, fim do padroado, 

etc. Mesmo com os conflitos na área política o imperador agia como chefe religioso 

incontestável nos negócios eclesiásticos, freando os sacerdotes e os afastando de 

concorrer a carreira episcopal; obrigando a sociedade ao culto católico, pois o 

governo não via com bons olhos os acatólicos, e apenas tolerava quando não 

perseguia os acatólicos. 

De acordo com Hoornaert (1979b), os conflitos internos estavam relacionados 

a educação e conduta dos sacerdotes. Na educação os problemas enfrentados eram 

a má formação dos sacerdotes que ora vinham de Portugal motivados pelo 

carreirismo ou pelo desespero de fazer fortuna sem dedicação a religião, ora eram 

formados no Brasil num regime livre e precário de estudos, pois a educação religiosa 

era a prática de algumas preces, sem propagação dos princípios do evangelho e 

ensino da doutrina da Igreja. Além disso, os seminários fundados a partir do século 

XVII sofreram diversas vicissitudes como crise financeira e esvaziamento por crises 

internas. Depois de formados, no exercício da vida sacerdotal, Essestinham sérios 

problemas de conduta e, como relata o autor citado, viviam por salários miseráveis, 

sem qualidade de vida e direção e supervisão dos bispos e dirigentes da Igreja 

Católica. Assim, desde o período colonial encontra-se no país padres com família 

constituída, vivendo as vistas de toda a comunidade, algumas vezes no exercício de 

dupla jornada de trabalho, isto é, trabalhando fora do expediente sacerdotal como 

outra profissão como taverneiro, negociante, fazendeiro, etc. Esta vida do clero em 

alguns períodos causava repulsa da sociedade, sendo que esta se afastava da 

Igreja presidida por esse padre, em outros se percebe uma aceitação desta 

condição59. 

                                                             
58

 A Igreja sempre teve representantes no governo, mas nesse momento esses tem ações contrárias 
aos dirigentes da instituição em Roma. 

59 Segundo Hoornaert (1979b) e Azzi (1979), na atualidade é difícil precisar a opinião e o 
comportamento da população frente a esta conduta, o material disponível para avaliação são 
algumas cartas que expressam a opinião pessoal do remetente. 
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Na verdade, desde a chegada do clero secular no território brasileiro, esse 

teve pouca aceitação por grande parte dos brasileiros. Os vigários e representantes 

do clero secular viviam nas cidades, sempre voltados para a administração distante. 

Vale lembrar que o grande contingente populacional estava na área rural, nos 

engenhos, fazendas e arredores de vilas e freguesias. O contato católico com a 

população, como já explicitado, era dos missionários, das mais diversas ordens. 

Este distanciamento e falta de controle criou no Brasil um catolicismo popular, um 

jeito popular e sem supervisão de entender e viver a vida religiosa, criando as 

territorialidades simbólicas próprias para sua ascensão.  

O dinamismo da religião se revelava no momento das festas, era a quebra da 

vida diária, espaço de liberdade, momento das reuniões sociais, com música, canto, 

danças, fogos de artifício, quermesses e comidas típicas. As festas religiosas 

aconteciam ao longo de todo o ano, e assinalavam o calendário da colônia, 

imprimindo ritmo à vida social. A vida era pautada pela religião e pelas festas em 

sua comemoração. A comemoração marcava os santos do dia, as colheitas, as 

datas especiais da Igreja Católica, e também os ritos de mudança de status da vida 

pessoal: o nascimento, os batizados, a primeira comunhão, os casamentos e futuras 

uniões, a aliança entre as famílias patriarcais e o encontro com a morte. 

Segundo Freire (1992) as festas e a vida eram guiadas pela devoção aos 

santos, utilizavam-se as folhinhas com o santo do dia para nomear os filhos e atrair 

proteção para eles com a homenagem, as promessas eram devotadas ao santo 

milagreiro, o trabalho agrícola iniciava-se em comemoração ao santo da fertilidade, 

com a presença de um padre para benzer ou o engenho ou as terras de plantação, 

os ex-votos eram os testemunhos públicos das graças alcançadas e ao mesmo 

tempo das promessas cumpridas, os banquetes comemoravam a fartura das 

colheitas com uma mistura do sagrado e do profano, isto é, com as orações de 

agradecimento a fartura da colheita na benção do padre e oferta de alimentos para o 

sacerdote e com as músicas, danças e cantos populares dos escravos que 

escandalizavam os vigários e bispos recém chegados de Portugal. 

 Conforme Del Priore (1994), a festa reunia todos os membros da sociedade, 

se na área rural reunia senhores e escravos, aproximando e diminuindo a distância 

que existia entre os senhores e seus escravos; se na cidade reunia as famílias 

pobres, os ricos e os escravos em um único lugar para a comemoração. Na análise 

de Freire (1992), eram momentos de convívio social, de celebração, de revitalização 
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de laços intra e inter-familiares. As confrarias, irmandades e ordens terceiras, 

reuniam seus membros para as celebrações, interagindo com outros grupos no 

mesmo espaço, mas diferenciando-se no modo de celebrar e interpretar o espaço 

sagrado. As ordens terceiras e irmandades tradicionais, formadas pela classe 

patriarcal, ocupavam as igrejas centralizadas, sede de sua confraria. As irmandades 

dos negros e dos pardos ocupavam espaços múltiplos, indo e vindo, com seus 

grupos folclóricos, suas procissões itinerantes, sua religiosidade popular misturando 

elementos católicos com elementos africanos e indígenas.  

As festas eram organizadas pela Igreja Católica e pelos representantes das 

irmandades, mas era comum os funcionários da coroa ou das câmaras municipais 

envolverem-se nos preparativos festivos. Os funcionários reais recomendavam que 

limpassem a frente das casas e enfeitassem-na. Além disso, cabia a esses aprovar 

a realização e, algumas vezes, financiar quando essas estavam sem patrocínio. No 

dia costumava estar presente representante da Coroa, o que marcava a união entre 

a população, a Igreja e a Monarquia (VAINFAS E SOUZA, 2002). 

A procissão, para Azzi (1978), desde a época colonial era o ápice da festa, da 

comemoração, um dos momentos mais importantes da devoção popular brasileira. 

As procissões são expressões de devoção popular e manifestação social, e por isso 

muito frequente. As procissões de maior destaque eram as de homenagem aos 

santos padroeiros. Essas saiam grandes e solenes ou pequenas e modestas, 

percorriam longas extensões ou pequenos circuitos, dependendo do santo 

homenageado e da confraria que a estava promovendo. As procissões marcavam o 

fim da festa, o fim do período de oração, de penitência, de silêncio, de jejum, e 

também o fim da celebração, dos encontros sociais, das danças, das músicas, dos 

namoros, da alegria exacerbada, dos excessos de comida e bebida.  

A alegria, a cerimônia e os excessos que permeavam as festas davam ao 

catolicismo brasileiro um aspecto quase pagão (FREIRE, 1992) e assustava aos de 

fora pelo víeis que tomou o catolicismo no Brasil. O catolicismo nas terras da colônia 

era centrado na devoção dos santos, no culto a lugares sagrados, no simbólico 

religioso, nas exibições e na teatralidade dos cultos e procissões. A celebração fugia 

do tradicional, do instituído pela Igreja Católica, ao incorporar, pelos católicos 

distantes da supervisão dos sacerdotes tradicionalistas, elementos pagãos trazidos 

pelos portugueses menos ortodoxos e pelos africanos na comemoração de sua 

religião. As festas deixaram o território habitado pela religião católica, delimitado, 
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marcado, contornado, fechado, e foram se desenvolvendo e se transformando com o 

decorrer do tempo, com o ir e vir dos símbolos católicos e das construções.  

As primeiras freguesias, vilas e cidades do Brasil guardam resquícios dessa 

tradição, herança transformada em identidade pela presença das igrejas, conventos, 

mosteiros e símbolos católicos formadores de territórios e paisagem. A forte 

presença missionária das ordens religiosas reforçou essa perpetuação da força 

religiosa nas áreas que primeiro foram ocupadas. A religião, desse modo, esteve 

presente tanto em momentos nos quais entram em jogo dimensões mais coletivas, 

comunitárias, como em momentos em que entraria em jogo o singular e pessoal. Ela 

pontuava os momentos importantes, mas fazia parte da vida cotidiana, marcando 

manhãs, tardes e noite. 

Esse cenário da formação das paisagens e territórios do catolicismo, discutido 

até aqui, pouco se transformou com o fim da dominação portuguesa e fim do regime 

imperial.  No início do Brasil Republicano, em 1889, aconteceu a separação Igreja-

Estado e inicia-se o período laico do país, chegando ao fim o regime de padroado, 

libertando a Igreja da chancela do Imperador. Com a instituição do estado laico a 

Igreja Católica transformou-se para manutenção da tradição, modificado sua 

estrutura territorial e administrativa e o modo de conglomerar fiéis. Para Fernandes 

(2010), a gestão da memória e a manutenção da tradição impulsionam as 

instituições religiosas ao dispositivo de poder, que servem de atração para novos 

seguidores. 

A proposta de laicização do Estado, segundo Wetzel (1973), consolidou-se 

com o ministro Rui Barbosa, que a instituiu em 1890 sendo confirmada na 

constituição de 1891. Assim, a constituição deu completa liberdade de culto, 

secularizou os cemitérios, laicizou o ensino nas escolas públicas, instituiu o 

casamento civil como base da família, instituiu o fim dos feriados católicos, etc. A 

secularização do Estado deixou de início a Igreja Católica dividida entre os 

benefícios e os malefícios desta liberdade, lamentos da perda de privilégios e o 

júbilo pela liberdade institucional. Além disso, a instituição posicionou-se como 

neutra, não confrontando a República nem defendendo a Monarquia.  

De acordo com Aquino (2012), a Igreja Católica numa tentativa de se manter 

como religião oficial afirmou ser indiferente a todas as formas de governo, contando 

que não desprezassem a Religião, ou seja, que o Estado abrandasse a dominação 

do padroado, mas o catolicismo continuasse como religião oficial da República. Mas, 
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os novos responsáveis pelo governo abdicaram da religião sob a dominação do 

governo. Segundo esse autor, a instituição temia ser destituída de seus bens e 

propriedade, o que foi garantido pelo primeiro presidente do Brasil. E seguindo a 

laicização, o governo rejeitava envolver-se com a nomeação de bispos e criação de 

bispados, deixando a Igreja livre para seguir seu caminho. 

No início do século XX, com a laicização, a Igreja Católica passa por 

reestruturação60 para começar a lutar por si para manter os católicos e se sustentar. 

E com a nova legislação ao dificultar a intervenção religiosa na educação, na moral 

das famílias, na vida social, possibilita a Igreja encontrar novos caminhos para 

publicar seus documentos, cobrar e usar seu dízimo e interferir na vida social 

(EMMERICK, 2010). E com a separação começa o período de maior prosperidade 

da Igreja no Brasil, é o momento do renascimento católico. As ordens católicas que 

estavam desfalcadas de novos sacerdotes, empobrecidas e suprimidas pelo 

padroado, reabrem para novos recrutas e para novo florescimento de vocações; os 

territórios católicos se multiplicam nas primeiras décadas da república com a criação 

de outros arcebispados, bispados, prelazias, paróquias e abadias. “O catolicismo 

francamente decadente no Império, passou a rejuvenescer e a tomar consciência de 

sua missão histórica nas terras da Vera Cruz” (WETZEL, 1973, p.46). 

As primeiras décadas da República são marcadas pelo notável empenho das 

instituições católicas para (re)construírem, a sua maneira, os mecanismos de 

administração territorial que dessem expressão ao catolicismo como necessidade 

coletiva, que afastassem a ameaça do domínio de outras religiões dos maçons e 

protestantes, que mantivesse o domínio católico da política mesmo com o fim do 

padroado. O início foi um tempo de discussões e reuniões do episcopado nacional, 

de conferências pastorais, da fixação e estabelecimento da estrutura católica 

nacional. Esse processo, segundo Gil Filho (2006, p. 07) segue “o modelo de 

romanização de inspiração tridentina e do Vaticano I. Podemos dizer que, na medida 

em que a instituição Igreja se afasta do Estado, aproxima-se cada vez mais da Sé 

Romana”.  

                                                             
60

 Segundo Aquino (2012, p. 153) a reestruturação baseou-se no documento do cardeal Rapolla 
(secretário de Estado do Vaticano) que instituiu a unidade entre os bispos; a reforma do clero, 
congregações e das ordens religiosas no Brasil; controle das irmandades e confrarias instituindo a 
devoção européia ao Sagrado Coração de Jesus e a Sagrada Família; Realizar ação missionária no 
interior do Brasil; formar novas dioceses para novas fontes de arrecadação; e intensificar a 
catequese. 
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A Igreja Católica nesse período contava com o apoio de grupos laicos para 

(re)cristianizar a sociedade brasileira, inserindo-se na política pela Liga Eleitoral 

Católica (LEC), trabalhando vigorosamente com a Ação Católica (AC), lançando 

jornais e revistas que discutiam o catolicismo e (algumas) versavam contra outros 

credos, trabalhando com assistencialismo nos centros culturais, associações, 

partidos e sindicatos. Pela tradição implantada, a Igreja Católica tinha prestígio nas 

ações, nas lutas. Indiretamente a sociedade ainda apresentava-se católica, nos 

setores educacionais, políticos, econômicos e culturais. 

Todavia, as ações da Igreja Católica enfraqueceram a ação dos grupos laicos 

que sempre existiram na instituição, como as confrarias. O fim da dominação do 

Estado, a infiltração da maçonaria e as disputas internas e externas da Igreja 

levaram o fim das estruturas de base laical. Ao invés de revitalizar e (re)entrosar as 

confrarias (irmandades e ordens terceiras), a Igreja Católica transformou-as em 

grupos e pastoral compatíveis com o novo momento do catolicismo (terço dos 

homens, grupo de oração, legião de Maria, apostolado da oração, pastoral dos 

operários, catequese, grupo de jovens, etc.), condizentes com o catolicismo 

romanizado. Contudo as atuais estruturas se firmaram sem a missão de evangelizar, 

apenas voltadas para o encaminhamento do catolicismo brasileiro para o discurso 

romano da Igreja. 

No fim da primeira república a configuração territorial da Igreja muito tinha se 

modificado, ocorrendo uma intensificação da ocupação de territórios, identificada no 

aumento no número de dioceses (JESUS, 2007). O início da Era Vargas trouxe novo 

fôlego para a Igreja, com a reaproximação desta instituição dos aspectos políticos do 

país. Na constituição foi instituída a retomada do ensino religioso nas escolas 

primárias, O governo afirmou as parcerias e colaborações entre as instituições. A 

Igreja aproximou-se dos movimentos sociais lutando pelos operários, camponeses, 

trabalhadores explorados, etc. Os bispos da Igreja estabeleceram união e grupos de 

discussões por meio da Ação Católica (AC) e da nascente Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB). Esta instituição acabou por crescer na esfera nacional, 

estabelecendo-se como uma supraestrutura, isto é, uma estrutura nacional que 

congrega os bispos, constituindo unidade às Províncias Episcopais (HORTAL, 

1973). 

A Igreja Católica afastou-se do governo apenas com o fim da democracia e 

início do período ditatorial, criando uma discussão interna em prol dos pobres e 
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oprimidos do Brasil, entrando na luta pelo direito a liberdade. Alguns padres e freiras 

acabaram torturados e exilados nessa época. Nesses anos do regime militar, a 

Igreja Católica intensificou o seu compromisso com a mudança social, firmando-se 

como a principal instituição defensora dos direitos humanos dos opositores do 

regime. Além disso, esse período é o momento da perda de hegemonia da Igreja 

Católica, enquanto instituição detentora da produção de paisagens e dos bens 

simbólicos do Brasil (EMMERICK, 2010). 

Com relação a constituição territorial, na República, a Igreja Católica teve seu 

território fragmentado, criando um sistema de redes de dominação sobre o Brasil, 

para se fixar como religião soberana no novo sistema de não obrigatoriedade 

religiosa. Nos primeiros trinta anos a instituição criou catorze61 arcebispados 

(Províncias Eclesiásticas) no país, somando quinze com o já existe arcebispado da 

Bahia, além de inúmeras e incontáveis dioceses e paróquias. Segundo Rosendahl e 

Correa (2006) de 1890 até 1930 são criadas sessenta e oito novas dioceses em 

quarenta anos, somando oitenta dioceses com as doze pré-existentes no período do 

padroado (1551-1889). Assim, a fragmentação do território católico foi espalhando-

se pelo país e cobrindo todos os espaços até então densamente povoados. Esta 

ação possibilitou a Igreja um maior controle de seus sacerdotes, de seus ritos e do 

catolicismo brasileiro já enraizado.  

Para Aquino (2012) essa fragmentação territorial católica é a diocesanização 

territorial, e atingi o país mesmo que de forma desigual. As regiões62 mais 

densamente povoadas, Sudeste e Nordeste, são as que concentraram maior 

crescimento diocesano com 38% para o Brasil Meridional e 34% para o Brasil 

Oriental. A região do Brasil Norte-Oriental também apresenta crescimento com 21% 

de crescimento no número de dioceses. As outras regiões, Brasil Central e Brasil 

Setentrional apresentam crescimento mínimo com 5% e 2% respectivamente. Este 

fato refletiu na década de cinquenta, época que pesquisas mostravam que nas áreas 

                                                             
61 1892 - Arcebispado do Rio de Janeiro; 1906 – Arcebispado de Belém do Pará e de Mariana; 1908 – 
Arcebispado de São Paulo; 1910 – Arcebispado de Cuiabá, Porto Alegre e de Olinda e Recife; 1914 – 
Arcebispado da Paraíba; 1915 – Arcebispado de Fortaleza; 1917 – Arcebispado de Diamantina; 1922 
– Arcebispado de São Luis do Maranhão; 1924 – Arcebispado de Belo Horizonte; 1926 – Arcebispado 
de Curitiba; 1927 – Arcebispado de Florianópolis. 

62
 O Brasil, precisamente em 1913, foi dividido em cinco territórios regionais: Brasil Setentrional ou 

Amazônico: Acre, Amazonas e Pará; Brasil Norte - Oriental: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas; Brasil Oriental: Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro 
(onde ficava o Distrito Federal, sede do governo brasileiro) e Minas Gerais; Brasil Meridional: São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; e Brasil Central: Goiás e Mato Grosso. 
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com a implantação da diocese as paróquias são mais numerosas e o catolicismo 

mais arraigado (HORTAL, 1973).  

Além disso, o maior número de paróquias estava localizado no Sudeste e 

Nordeste do país, tendo mais de mil paróquias por região; o Norte, Oeste e Centro 

têm em torno de cem paróquias. Essa fragmentação desigual afirma a procura da 

Igreja Católica pelas regiões com maior densidade populacional, que pode ser 

traduzido como as que primeiro foram ocupadas no período colonial. Outra versão é 

que como o Nordeste e Sudeste têm território de ocupação antiga, as igrejas se 

multiplicaram pelo tempo que estão implantadas, favorecendo o surgimento de 

novos pontos na rede diocesana. 

Na análise de Gil Filho (2006), a Igreja Católica estava lutando tanto 

externamente quanto internamente para manter seu poder, pois internamente, o 

século XX, é marcado pela crise vocacional, principalmente pelo avanço de padrões 

da modernidade e da cosmopolização urbana que na opinião do autor resultou no 

rompimento de tradições familiares e na decadência de status da carreira clerical. 

Além disso, avalia que o aumento do número de habitantes por presbítero revela a 

manutenção de um déficit que já era significativo anteriormente. Devido a isso, no 

Brasil, há paróquias com elevado número de igrejas e missas que apenas um 

pároco por paróquia revela-se insuficiente.  

A crescente falta de religiosos diocesanos acentua-se no século XX, pela 

criação de elevado número de paróquias sem ter o mesmo acompanhamento no 

número de presbíteros. No Brasil, conforme evidenciado nos levantamentos da 

CERIS (2000), o número de presbíteros diocesanos63 desde as primeiras pesquisas 

apresenta-se em menor número do que as paróquias, figura 11. O equilíbrio e, 

consequente, aumento no número de presbíteros aconteceu apenas na década de 

noventa (1994) do referido século, possibilitando a cada paróquia ter seu próprio 

presbítero ou mesmo, no início do século XXI, ter mais de um padre por paróquia.  

                                                             
63

 O número de Presbíteros de institutos é maior, todavia, esses estão ligados a institutos católicos 
diversos: escolas, conventos, etc., separados da vida diocesana. 
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Figura 11: Evolução do número de paróquias e presbíteros no Brasil (1970-2010). 
Base de Dados: Anuário Católico do Brasil, 2000 e 2012. 
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 

 
Ao somar os presbíteros institucionais e diocesanos, evidencia-se que em 

2000 o Brasil possuía 16.772 padres, esse número em 2010 aumentou para 22.119 

padres. Em relação aos habitantes, o número de padres em 2000 era de 10.123,97 

habitantes por presbítero e dez anos depois 8.624,97 habitantes por presbítero. No 

país esses presbíteros têm uma concentração maior na região sudeste em 

detrimento das outras regiões. Do total de padres a região sudeste concentrava 

quase metade dos sacerdotes, com 45%. O sul ficava com um quarto da população 

de padres, 25%, o nordeste 16%, o centro-oeste apenas 9%. Já o norte seria a 

região com menos padres, apenas 3%. 

Entretanto, apesar desse número, vale acrescentar que, de acordo com os 

recenseamentos, o número de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana 

está em constante queda desde a declaração da laicidade do Estado. Os efeitos 

desta separação são pouco sentido em termos numéricos quase cem anos depois 

em diversos territórios do Brasil, pois a Igreja Católica ainda é uma soberana, tanto 

no modo de controlar o povo, como no trato com a política e no estabelecimento de 

territórios como apresenta a figura 12. Nessa observa-se que os católicos estão 
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concentrados, em sua maioria, nos estados do Nordeste do país, em Minas Gerais e 

no estado de Santa Catarina.   

 

 
Figura 12: Percentual de Católicos Apostólicos Romanos na população 
residente nos municípios do Brasil – 2010. 
Fonte: Censo Demográfico 2010. 

 

Segundo dados do IBGE, primeiro dos recenseamentos populacionais e 

depois dos censos demográficos, o catolicismo desde o fim da união da Igreja 

Católica com o Estado está, a cada nova pesquisa, perdendo adeptos, como mostra 

a figura 13. Nessa verificamos que até 1890 o catolicismo, religião oficial do Estado, 

imperava soberana no Brasil. Mas a partir da instituição do estado laico, isto é, sem 

religião, a Igreja Católica começa a perder adeptos, a dividir seu território com outros 

cultos e Igrejas.  
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Figura 13: Variação dos católicos no Brasil, IBGE 1872-2010. 
Base de Dados: IBGE (1872 a 2010). 
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 
 
 
 

 
Figura 14: Variação 2000-2010 do número de habitantes que se 
declaram católicos. 
Base de dados: IBGE – Censo demográfico 2010. 
Fonte: Somain (2012) 
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 
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A diminuição acentuada de seguidores do catolicismo aconteceu a partir da 

década de setenta, no entanto desde o primeiro recenseamento verifica-se uma 

contínua diminuição de pessoas que se declaram católicas. Na figura 14, avalia-se 

que algumas regiões perderam mais católicos que outras, sendo que as regiões 

menos atingidas com a diminuição percentual dos católicos são Nordeste e Sul do 

país e o Norte a região mais atingida nos últimos dez anos. Segundo Somain (2012), 

o refluxo do catolicismo é geral (negativo em todas as regiões), mas é mais 

acentuado nas grandes cidades e nas frentes pioneiras da Amazônia. 

Contudo, os dados dos últimos censos católicos (CERIS, 2012), contestam, 

pelos resultados, o enfraquecimento da Igreja Católica, que perde fiéis para outras 

denominações religiosas, ou mesmo para o ateísmo. Na análise de Pereira (2012), o 

aumento no número de presbíteros e paróquias, atestam que a informação de 

diminuição dos fiéis é falsa. 

O catolicismo, pela ameaça da perda de seguidores, cria a cada novo plano 

pastoral ações para estar mais próxima ao povo em geral. Assim, as Diretrizes 

Pastorais, desde a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na década 

de cinquenta, estavam centradas na expansão territorial das paróquias e, 

principalmente, no trabalho de valorização dos despossuídos, usando a “opção 

pelos pobres” como lema. A modificação do plano pastoral acontece apenas na 

década de oitenta quando a  

 
(...) questão externa relativa às fronteiras da territorialidade católica 
adquire uma nova semântica, direcionada também ao diálogo inter-
religioso e ao enfrentamento do processo de secularização. A 
representação da Igreja no Brasil da denominada “opção pelos 
pobres” é redimensionada para o discurso da evangelização. (GIL 
FILHO, 2006, p.18). 

 

Essa transformação do discurso evidencia um resgate das referências mais 

tradicionais da Igreja Católica, pois a Igreja Católica, desde sua criação teve no 

discurso a missão de evangelizar os pecadores e infiéis, como afirmava Hughes 

(1962). Mesmo com essa realidade atualmente, o Brasil tem em seu território um 

número significante de igrejas católicas e também de dioceses, como demonstra o 

quadro 04, no qual o crescimento das Dioceses após a laicização do Estado e início 

da romanização católica no Brasil é evidente. Atualmente no país existem 269 



P á g i n a  | 127 

 

 

dioceses, dessas 44 são sedes de Províncias Eclesiásticas e por isso recebem o 

título de Arquidioceses. 

 

Quadro 04: Data da Criação das dioceses do Brasil por Região 
 Até 

1889 
1890 a 
1930 

1931 a 
1950 

1951 a 
1970 

1971 a 
1990 

1991 a 
2000 

2001 a 
2013 

Total 

Norte 01 08 02 03 14  03 31 
Nordeste 04 18 10 19 21 01 04 77 
Sudeste 04 27 05 24 19 07 01 87 
Sul 01 09 02 19 09 04 02 46 
Centro-Oeste 02 06  03 13 03 01 28 

Total 12 68 19 68 76 15 11 269 

Fonte: Rosendahl e Corrêa (2006) até 1930 e Diretório Católico (2014) de 1931 a 2013.  
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 
 
 

 
Figura 15: Evolução do número de Paróquias no Brasil, de acordo com a Regional 
Eclesiástica. 
Fonte: Anuário Católico do Brasil (2012). 
Elaboração: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 
 

O crescimento dos territórios católicos materializa-se também na instituição 

de paróquias, conforme Pereira (2012), de um crescimento lento registrado 

anteriormente, na última década do século XX e início do XXI esse crescimento é 

nítido, como apresenta a figura 15. Os dados revelam um aumento intenso no 
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número de paróquias entre os anos de 1994 a 2010, em diversos Regionais da 

CNBB, com destaque para os regionais Leste 2 (Estado de Minas Gerais e Espírito 

Santo), de 1.263 para 1.722, e Sul 1(Estado de São Paulo), de 1.651 para 2.431, 

que correspondem as duas maiores Regionais em número de paróquias e de 

contingente populacional.  

O país tem seus territórios católicos em crescimento, variando de 1,48% de 

crescimento registado na última década do século XX e 2,45 registrado em 2010. No 

total, de 2000 a 2010, o país teve um crescimento de 22% no número de suas 

paróquias. Das regionais, a com maior índice de crescimento paroquial foi a 

Nordeste 04 (NE4 – Piauí) com 29% e 53% nos períodos de 1994 a 2000 e de 2000 

a 2010 respectivamente. A regional com menor crescimento foi a Sul 03(S3 – Rio 

Grande do Sul), com aumento do número de paróquias em 2,5% de 1994 a 2000 e 

2,8% de 2000 a 2010. O número de paróquias na regional em que está inserido o 

estado de Sergipe (NE3 – Sergipe e Bahia) cresceu 21% na primeira década do 

século XXI, figurando na oitava colocação em desenvolvimento dos espaços 

sagrados.  

Portanto, na análise dos primeiros territórios católicos, observou-se que, 

desde os primeiros anos da era Cristã, essa religião espacializa-se, configurando 

territórios e pouco a pouco criando paisagens características, principalmente quando 

a mesma foi declarada religião oficial do Estado Romano. Para apresentar a 

configuração territorial atual, ela ocupou seu espaço, incorporando as redes 

territoriais existentes64 e criando novos ramos para expansão. A Igreja Católica no 

Brasil é construída, dessa maneira, lutando lado a lado com os colonizadores por 

seu espaço e território, mas independente do comportamento do católico colonial a 

instituição, pela imposição e pela posição angariou adeptos, criou uma paisagem 

característica reconhecida e construiu a tradição católica do território histórico. 

Nesse sentido, a Igreja Católica, que no início de seu processo evangelizador, 

acompanhou as práticas territoriais desempenhadas pelo governo com ocupação 

lenta e com forte limitação desenvolveu-se no decorrer dos séculos. 

Atualmente, a instituição está territorializada com um complexo sistema em 

redes que ocupa os anteriormente “amplos territórios vazios ou superficialmente 

                                                             
64

 Como discutido anteriormente, as dioceses e paróquias eram divisões territoriais características do 
império Romano. 
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administrados por profissionais da religião” (ROSENDAHL e CORRÊA, 2006, p.1), 

aproximando os distantes espaços sagrados dos territórios de poder institucional. 

Nesse contexto, a religião estabelecida faz parte da identidade das 

comunidades. Apesar dos resultados controversos entre o IBGE e a CERIS, a 

instituição católica ainda está enraizada nos territórios históricos. Como analisa 

Durkheim (2008, p. 38) o importante é entender o contexto da religião e peso numa 

determinada sociedade, e não a causa, pois “a religião é coisa eminentemente 

social”. E o peso da mesma no Brasil é, além da instância religiosa, política e 

cultural, o reconhecimento a partir de atuações sobre o espaço geográfico e tende, 

simultaneamente, à legitimação de seus territórios por meio da construção de 

paisagens, criação e fortalecimento de territorialidades, e inserção de 

representações que cultivam a identidade dos fiéis. Além disso, em sua atuação no 

Brasil, a Igreja contribui para a elaboração de um sistema territorial hierárquico 

próprio que influencia mutuamente os objetivos da instituição e as práticas adotadas 

por ela. 

 

 
Figura 16: Variação do número de católicos de Sergipe, IBGE 1872-2010. 
Fonte: IBGE – recenseamento e censo demográficos 1872-2010. 
Elaboração: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 

 

Nesse território histórico, se insere o Estado de Sergipe com o mesmo 

processo de ocupação religiosa do Brasil, passando no decorrer de sua história por 

processos e fases semelhantes às apresentadas. Além de também sofrer 

atualmente a mesma perda de fiéis do Brasil. Segundo dados do IBGE (2012), 
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primeiro dos recenseamentos populacionais e depois dos censos demográficos, o 

catolicismo está em Sergipe em declínio, como exposto na figura 16. Essa 

demonstra que após a década de sessenta, os habitantes que se declaravam 

católicos tem uma diminuição acentuada, chegando às vésperas do novo século 

com 82% de pessoas que se declaram católicas e dez anos depois com 76%.  No 

estado a diminuição acentuada de seguidores começou a acontecer a partir da 

década de oitenta. Todavia, apesar desta perda o território e as paisagens católicas 

estão em aclive, como será discutido no capítulo V. 
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CAPÍTULO 04.  

O CATOLICISMO: OLHARES GEOGRÁFICOS 

 
 

 

Na atualidade, no século XXI, a Igreja Católica Apostólica Romana é a maior 

de todas as Igrejas, é a instituição que mais ocupa espaço, que tem a maior 

estrutura visível (SOPHER, 1967), a organização mundial mais forte, a mais 

rigidamente estruturada, governada por leis estabelecidas com perfeição e exatidão 

para mantê-la forte nos dois mil anos de existência, como afirma Oliveira (2004), e 

com mais de dois bilhões de cristãos no mundo, consolidando-se como o maior 

credo em número de seguidores do mundo. A Igreja prega que tem quatro preceitos 

que a torna forte e distinta das demais Igrejas: ela é una, isto é, existe uma única e 

verdadeira Igreja fiel à palavra de Jesus acerca da unidade; ela é santa, porque 

ensina uma doutrina santa e oferece a todos os meios para a santidade, os 

sacramentos; ela é católica, porque é universal, mundial, de todos e para todos, e 

continua enviando missões para o mundo inteiro; ela é apostólica, porque é 

comandada por pessoas que são sucessoras dos apóstolos, permanecendo fiel à 

sua doutrina.   

 

 
Figura 17: Organograma da organização da vida religiosa 
Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2011-2012. 
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Para a aplicação dos preceitos religiosos existe uma hierarquia, como 

demonstra a figura 17, composta por padres, bispos e pelo papa e é chamada de 

governo do sagrado, de acordo com Hughes (1962). A mesma tem sede principal 

em Roma com a figura do Papa. O Papa é o chefe supremo da Igreja Católica 

Apostólica Romana, e além de Supremo Pontífice da Igreja Universal e soberano do 

Vaticano ele acumula os títulos de Bispo de Roma, Primaz da Itália, Arcebispo e 

Metropolita da Província Romana e Patriarca do Ocidente.  

O cargo de Papa é vitalício, eleito pelo Santo Colégio dos Cardeais reunidos 

em Roma e é o único cargo hierárquico que se manteve desde os dias do Império 

Romano. E a força do Papa se baseia no fato dele ser conhecido como o sucessor 

do apóstolo Pedro, o primeiro Bispo de Roma, nomeado por Jesus como "pastor" e 

"rocha" da Igreja ao dizer “E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja” (Mateus 16, 

17-19). O papado é uma das instituições mais duradouras e teve uma participação 

proeminente na história da humanidade. O papa na Antiguidade auxiliava na 

propagação do cristianismo e na resolução de diversas disputas doutrinárias.  

Na Idade Média ele desempenhava papel secular importante na resolução de 

disputas, estabelecimento de leis, ajudava na governança política de territórios, etc. 

Nessa época existia um contato direto do papa com os soberanos, o que gerou 

inúmeros conflitos entre a Igreja e o Estado. Em 1870 foi proclamado o dogma da 

infalibilidade do papa em questões de fé e com isso, ele tem a autoridade para 

decidir se algum assunto está em conformidade com a Bíblia e com a tradição 

eclesiástica. Atualmente, para além da expansão e doutrina da fé cristã, os Papas se 

dedicam ao diálogo inter-religioso, aos trabalhos de caridade e à defesa dos direitos 

humanos. Contudo, vale acrescentar que o Papa não está livre do pecado, ele deve 

se confessar regularmente e seguir todos os mandamentos (GAARDE et al., 2000). 

O Papa, em todas as decisões, tem a ajuda de um grupo de bispos que trabalham 

como colaboradores e conselheiros imediatos, conhecidos como Cardeais que 

formam o Colégio dos Cardeais.  

Os Cardeais são, na sua maioria bispos, que administram uma diocese em 

Roma e tem a obrigatoriedade de participar do Colégio dos Cardeais, seja votando 

nas eleições de novos papas, quando necessário, seja colaborando na 

administração papal (SOPHER, 1967). Na verdade, o Papa também é um bispo, o 

primeiro entre os bispos, o líder dos bispos do mundo inteiro, o bispo de Roma e 

chefe do Estado do Vaticano (OLIVEIRA, 1984). A diferença entre os bispos e o 
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Papa é a missão que ele recebe, o título final é de bispo – maior dos títulos da Igreja 

Católica Apostólica Romana, segundo informou um dos Bispos. 

O termo Bispo significa “supervisor”, e assim como o Papa é sucessor de São 

Pedro, os Bispos são considerados os sucessores dos apóstolos, aos quais Jesus 

confiou a missão de magistério, ordem e jurisdição. Desde o tempo dos primeiros 

apóstolos, novos clérigos foram ordenados, sendo a ordem a principal função dos 

bispos em sua paróquia (EVARISTO, 1981). A ordenação acontece com a imposição 

das mãos, tradição que se perpetuou desde as primeiras ordenações. Os Bispos, 

diferentemente dos padres, são nomeados pelo Papa e assim recebem a jurisdição 

ordinária sobre os fiéis de uma Diocese ou Circunscrição Eclesiástica, composta por 

Paróquias. Para a ordem do episcopado, a cerimônia é parecida com a do padre 

com no mínimo três Bispos presentes, mas essa só pode ser feita após a ordem do 

Papa. Na ordenação utilizam também a imposição das mãos de todos os Bispos 

presentes, colocam o evangelho sobre a cabeça do novo Bispo para inspiração e, no 

fim, ungem com óleo a cabeça do novo Bispo e entregam-no o evangelho, o anel do 

bispo e o cajado do pastor. Assim, o Bispo recebe uma Diocese para administrar, da 

qual, segundo Evaristo (1981), “será amigo, esposo e pastor, em nome de Cristo”. O 

Bispo, ao assumir cargo episcopal, escolhe um brasão de armas e um lema que 

defini o ideal de seu ministério, e o centro de sua administração episcopal e por esse 

lema evidencia-se a identidade do Bispo, as ações que o mesmo prioriza. 

 O Bispo possui inúmeras funções, das quais criar uma administração na 

diocese, possível pela ordenação de padres. Os bispos e arcebispo de uma mesma 

província eclesiástica têm uma relação de proximidade de caminhada, sem existir 

sujeição. Cada bispo segue o lema que definiu para si. As reuniões para discussões 

e ajustes de caminhada acontecem uma ou duas vezes por ano. O único momento 

que existe uma imposição do Arcebispo é em um momento da falta do Bispo. 

Quando o clero da diocese não tem unidade, o Arcebispo pode interferir para 

organizar a estrutura e direcionar os padres. 

Os Padres, como explicitado, são ordenados pelo Bispo e sua principal 

função é comandar uma paróquia ou comunidade pela pregação e pela 

administração dos sacramentos. Os padres ao receberem o sacramento da Ordem 

são destinados ou para administrar um território pela Paróquia tornando-se um 

Pároco ou para auxiliar na administração de alguma paróquia tornando-se um 

vigário até receber sua paróquia. Paróquia, do termo grego PAROIKIA, significa a 
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“segunda casa”, e se aplica na Igreja Católica às subdivisões da Diocese, cada uma 

delas confiada a um Pároco. Segundo Hortal (1973) a paróquia é a microestrutura 

administrativa da Igreja Católica.  

Na administração da Paróquia, o Pároco tem a função central de rezar missas 

diárias, momento que a comunidade se reúne, e realizar o trabalho missionário; 

além disso, compõe o trabalho paroquial as confissões, visita aos doentes, a 

catequese de crianças, jovens e adultos, cursos teológicos para jovens e adultos, 

criar, organizar e direcionar o trabalho dos grupos e pastorais, etc. A paróquia é 

usualmente formada por uma igreja sede, chamada de Igreja Matriz da Paróquia, 

onde as missas são diárias e o trabalho do Pároco e do Vigário é mais atuante, e por 

outras igrejas que são as Capelas Paroquiais. As capelas costumam, dependendo 

do tamanho de sua comunidade, ter missas semanais ou mensais e os trabalhos de 

grupos e movimentos cristãos. Os cursos e catequeses, em sua grande maioria, 

localizam-se apenas na igreja-matriz. Quando uma igreja é formada por muitas 

capelas e tem uma grande comunidade religiosa, o Pároco tem a ajuda de um 

Vigário para rezar as missas, realizar os atendimentos e visitar a comunidade. A 

única igreja que não possui um representante diário da Igreja Católica é a Capela.  

 

 

Figura 18: Organograma da vida religiosa. 
Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2011-2013. 
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Além desses representantes do clero ligados diretamente à estrutura física da 

Igreja, conhecidos como clero secular ou ordens maiores, também existe o clero 

regular ou ordens fechadas, cujos religiosos se submetem a regras específicas de 

vida ou tipos de atividades, como é o caso dos monges, conforme figura 18.  Ao 

comparar as ordens, evidencia-se que as ordens maiores são compostas pelos 

Diáconos (Diaconato), Padres (Presbiterato) e Bispos (Episcopado). As ordens 

fechadas são formadas por diversas ordens religiosas e cada uma tem sua própria 

profissão de fé. Compõe esse grupo a Ordem de São Bento (monges beneditinos), 

Companhia de Jesus (padres jesuítas), Irmãos Maristas, Irmãos Rogacionistas, 

Ordem dos Salvatorianos, Ordem dos Franciscanos, Ordem dos Capuchinhos, 

Irmãos Dominicanos, Ordem dos Salesianos, Irmãs Paulinas, Ordem das Irmãs 

Clarissas, Ordem da Visitação de Santa Maria, dentre muitas outras. 

Essas ordens estão ligadas ao bispo da diocese na qual estão assentados 

(território diocesano no qual trabalham ou tem moradia). Vale acrescentar que as 

congregações religiosas estão ligadas a propagação da fé do catolicismo, a 

evangelização, a ter um contato de proximidade com a comunidade. Segundo 

entrevista com pároco, a diferença é que: 

(...) o diocesano é aquele que trabalha diretamente ligado aos 
bispos, diretamente ligado ao governo (...) das dioceses; as 
congregações religiosas elas são suscitadas de acordo com os 
carismas, por exemplo, os Franciscanos que se ocupam com as 
missões; os Salesianos com as escolas, com os orfanatos com 
institutos ligados a educação; os Camilianos com os hospitais; os 
Beneditinos com a vida contemplativa religiosa, etc. (ECP31).  

 

O governo do território sagrado da Igreja também inicia-se a partir de Roma, 

no Vaticano, com o Papa e seus representantes, como apresenta a figura 19. A 

hierarquia administrativa, diferentemente da hierarquia eclesiástica, tem 

representação continental (CELAM) e outra nacional (CNBB) que reúne os bispos. O 

Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM) é um organismo da Igreja Católica, 

criado em 1955, de reunião dos bispos, na qual analisam a vida da Igreja em seus 

territórios, discutem sobre problemas comuns e deliberam sobre as soluções e linhas 

de ação pastoral. Além disso, é um órgão que oferece serviços de contato, 

comunhão, formação, pesquisa e reflexão às 23 conferências episcopais da América 

Latina.  
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Figura 19: Hierarquia administrativa da Igreja Católica. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2011-2013. 

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é um órgão que reúne 

os bispos do país para discussões pertinentes a realidade nacional. As Conferências 

Nacionais, também conhecidas como Conferências do Episcopado Brasileiro, 

iniciaram-se na época da Proclamação da República para discutirem a posição e 

metas da Igreja frente ao novo regime. 

Na atualidade, essas conferências são chamadas de CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos de Brasil) que teve seu início em 1952. A característica comum 

de todas essas conferências é a discussão dos problemas do momento da Igreja 

Católica. E, por isso, os bispos do Brasil reúnem-se a cada dois anos para as 

discussões e elaboração de metas e diretrizes pastorais para os bispos e religiosos 

no geral. A CNBB é uma instituição permanente que congrega os bispos da Igreja 

Católica do país (bispos titulares, bispos auxiliares, bispos diocesanos e prelados 

das igrejas orientais católicas), conhecida como instrumento de evangelização, ao 

confrontar o evangelho com a realidade concreta (HORTAL, 1973; CNBB, 2013). 

Nas Conferências Nacionais discutem-se as diretrizes aplicadas no país, leem às 

mensagens de Roma, algumas têm representantes do bispo, outras têm um tema 

que é discutido a nível nacional, etc. Esta instituição é organizada por um grupo de 
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bispos eleitos a cada dois anos (podendo ser reeleito apenas uma vez) na 

assembleia eletiva. 

 

 
Figura 20: Regionais Eclesiásticas do Brasil, segundo a CNBB. N1 – Norte 01: 
parte do Amazonas e Roraima; N2 – Norte 02: Pará e Amapá; NO – Noroeste: 
parte sul de Amazonas, Acre, Rondônia e estreita faixa do Mato Grosso; NE1 – 
Nordeste 01: Ceará; NE2 – Nordeste 02: Estados do Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco e Alagoas; NE3 – Nordeste 03 – Sergipe e Bahia; NE4 – 
Nordeste 04: Piauí; NE5 – Nordeste 05: Maranhão; CO – Centro-Oeste: 
Tocantins, Goiás e Distrito Federal; O1 – Oeste 01: Mato Grosso do Sul; O2 – 
Oeste 02: Mato Grosso; L1 – Leste 01: Rio de Janeiro; L2 – Leste 02: Minas 
Gerais e Espírito Santo; S1 – sul 01: São Paulo; S2 – Sul 02: Paraná; S3 – Sul 03: 
Rio Grande do Sul; S4 – Sul 04: Santa Catarina. 
Fonte: http://www.osib.org.br/noticias.html  
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 
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Além disso, dividem o território nacional em territórios regionais ou Regionais 

Eclesiásticas, agrupando Capelas, Paróquias, Dioceses e Arquidioceses de uma 

região, sem respeitar limites territoriais de estados. O Brasil é formado por dezessete 

regionais eclesiásticas, conforme figura 20. Cada Regional tem um número 

diferenciado de arquidioceses, dioceses e prelazias. A Leste 02 (Minas Gerais e 

Espírito Santo) é a maior regional formada por oito províncias eclesiásticas e trinta e 

duas dioceses. Nos Territórios Regionais, as reuniões são voltadas para discussões 

da realidade regional de cada diocese/arquidiocese, além de ajustes para a 

administração do território local. 

 

 
Figura 21: Províncias Eclesiásticas da Igreja Católica  
Fonte: www.cnbb.org.br. Acesso em novembro de 2013. 
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 
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Os territórios regionais ou regionais eclesiásticas são subdivididos em 

províncias eclesiásticas. O Brasil possui quarenta e quatro Províncias Eclesiásticas 

(Figura 21), sendo a Província Eclesiástica de São Luís do Maranhão da Regional 

Nordeste 05 a maior, com onze dioceses e uma arquidiocese. As reuniões das 

províncias eclesiásticas/arquidioceses são bem mais específicas e voltadas para 

discussões locais e, nessas costuma-se reunir todo o clero da arquidiocese, isto é, 

todos os religiosos que compõe a província eclesiástica. Cada Província Eclesiástica 

possuiu uma arquidiocese, que é onde fica o bispo responsável pela província, ou 

seja, a sede da província eclesiástica recebe o nome de arquidiocese. As 

arquidioceses são formadas por duas ou mais dioceses sufragâneas e exercem um 

poder de administração territorial para com as dioceses, representação e auxílio em 

casos específicos.  

A diocese é a macroestrutura da Igreja Católica, isto é, sede administrativa do 

território governado pela Igreja, formada por paróquias, capelas, santuários, etc. 

Diocese significa administração da casa, denominação usada nas antigas províncias 

administrativas romanas que depois foi aplicada às circunscrições eclesiásticas da 

Igreja Católica. De acordo com Sopher (1967), a existência da diocese requer um 

núcleo urbano para uma sede/matriz, isto é, as dioceses estão sempre assentadas 

em sociedades urbanas, desenvolvidas para agregar um número razoável de fiéis e 

ter infraestrutura para o bispo. 

A diocese é uma divisão territorial autônoma sob suas decisões e divisões, 

subordinada diretamente a Roma – ao Papa. A função da diocese é ser a estrutura 

de evangelização, anunciando a palavra divina, atualizando a presença divina 

mediante os sacramentos (batismo e eucaristia) e congregando os fiéis na unidade 

edificada do cristianismo (HORTAL, 1973). Segundo Gil Filho (2006), antigamente 

havia uma ênfase territorial na definição das Dioceses, a partir de 1983, com o Papa 

João Paulo II, a ênfase passa para o Bispo e sua relação com a comunidade de 

fiéis, sendo o território apenas formal. 

O administrador da diocese é o bispo. Na existência de alguma outra diocese 

sob sua administração, ganha o título de arquidiocese e o bispo de Arcebispo. 

Todavia, uma diocese não é subordinada a uma arquidiocese e nem o bispo 

subordinado ao arcebispo. Elas têm uma relação próxima, uma cooperação, sem 

existir subordinação. O Arcebispo tem maior responsabilidade administrativa frente 
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ao bispo, mas sem subordinação. Ser bispo é o título, os outros são graus e 

responsabilidades administrativas. O bispo ou arcebispo é ligado/subordinado 

diretamente ao Papa, a Roma. A igreja sede de uma diocese ou arquidiocese recebe 

o nome de Catedral. São nas catedrais que os bispos rezam a missa com maior 

frequência, entretanto, a catedral tem seu próprio padre responsável e toda catedral 

é sede de uma paróquia. 

Para melhor administração territorial, as arquidioceses e dioceses podem 

dividir-se internamente em vicariatos, foranias ou região pastoral. Esses, de acordo 

com Morais (2013), são instrumentos de evangelização descentralizados que 

colaboram para o atendimento às exigências da ação evangelizadora em cada 

grande área geográfica, dinamizando o trabalho e as relações pastorais. Esta 

divisão é optativa e depende do bispo utilizá-la. Quando o bispo opta pela divisão 

territorial em vicariatos, o mesmo elege um vicário (e a paróquia que esse padre é 

responsável fica como sede do vicariato); se opta pela forania elege uma localidade 

para ser a sede do território e independente do padre, esta será a sede permanente; 

se opta por região pastoral, a divisão leva em conta uma territorialidade já existente 

(ou pelos limites municipais ou pelas características pastorais das mesmas). 

Independente do tipo de divisão, o responsável administra a região, faz o papel do 

bispo para alguns assuntos, como direcionar os trabalhos comunitários para a 

realidade das localidades, prestar assistência às paróquias que necessitarem, 

organizar encontros missionários com os grupos e pastorais, etc. O representante da 

administração territorial se reporta diretamente ao bispo. Vale acrescentar que esta 

divisão é optativa, e alguns bispos utilizam a divisão em paróquias. 

Na atualidade, no Brasil, as paróquias são os menores territórios com 

administração própria da Igreja e têm como sede paroquial a igreja-matriz, onde as 

missas e o atendimento aos fiéis são realizados diariamente. A Igreja Matriz tem 

uma secretaria, que organiza a vida religiosa dos paroquianos, tanto do território da 

igreja-matriz quanto das Capelas e igrejas particulares. É nessa secretaria que 

recolhem os dízimos (fora as doações realizadas nas missas, alguns paroquianos 

tem um carnê de pagamento mensal), realizam pedidos de missa, batizados, 

casamentos, etc. A depender do tamanho da Paróquia, o padre responsável 

(pároco), tem a ajuda de um ou mais vigários para atender as comunidades.  

As Capelas são territórios religiosos que diferentemente da Igreja Matriz 

raramente possuem administração local específica. Normalmente a organização é 
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restrita a uma zeladora, mas sem a presença de um padre. O padre reza as missas, 

a depender do tamanho da comunidade semanalmente ou mensalmente. Nas 

comunidades das igrejas-capelas, os responsáveis por fazer orações, rezar o terço e 

agendar missas, batizados e casamentos, são geralmente os organizadores de 

grupos, pastorais ou movimentos sociais. A força desses responsáveis pode exercer 

influência evangelizadora na comunidade, nos frequentadores da Igreja e nas 

atividades católicas do local. As raras capelas que possuem um padre na 

administração direta caracterizam capelania e o padre como capelão, a existência 

desse religioso se faz quando o padre é responsável por algum trabalho social na 

comunidade que exige sua presença constante ou a preparação para a criação de 

um novo território paroquial. 

Além das capelas, a Igreja conta também com comunidades já formadas ou 

em formação que não possuem o templo construído e estabelecido. Nesse nível, a 

administração e organização dos fiéis se desenvolvem com representantes locais 

que buscam ligação com a Igreja Católica. Para a formação de uma nova 

comunidade religiosa, primeiro nível para a construção do território católico, os fiéis 

se unem e procuram o padre de sua paróquia para desenvolverem um projeto de 

evangelização dos fiéis do lugar. Existem alguns casos que o próprio padre se dirige 

e contata representantes da comunidade para estabelecer a religião no lugar. De 

qualquer forma o primeiro passo é encontrar um local para a celebração da missa. 

Nos primeiros tempos do catolicismo no Brasil, fixava-se um cruzeiro em local aberto 

e nesse eram celebradas as missas. Na atualidade, a procura é por escolas, 

associações ou mesmo casas de família. 

Em comunidades em formação os padres costumam rezar a missa, ouvir 

confissões e direcionar grupos religiosos uma vez por mês. A comunidade se 

responsabiliza em procurar algum terreno para ser doado para a Igreja Católica e, o 

padre pela organização da construção do templo, votação do padroeiro da 

localidade e criação dos grupos, pastorais e movimentos da comunidade. A 

paróquia, responsável pela nova comunidade, constrói via trabalho voluntário ou 

doações diversas, a nova Capela. As doações são coletadas via pagamento de 

dízimo e na festa do santo padroeiro. A comunidade em formação é o menor 

organismo do território religioso católico e também a primeira a existir para o 

crescimento e desenvolvimento da comunidade. 
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Além dessa estrutura diretamente ligada ao território da Igreja Católica, o 

espaço das cidades engloba a estrutura caracterizada pela interação social formada 

por escolas, institutos teológicos, seminários, casas de formação clerical religioso e 

secular, hospitais, instituições beneficentes ligadas ao catolicismo e lugares 

reconhecidos pela religiosidade popular65, tão importantes quanto a estrutura 

hierárquica.  De acordo com Gil Filho (2006), ambas as estruturas de poder 

apresentam “um mundo particular dentro do próprio mundo, onde se desencadeia 

um consenso normativo do sagrado, elaborado e reelaborado por especialistas da 

religião.” (p. 06). E nessas constantes reelaborações a Igreja molda sua estrutura 

territorial para acompanhar a modernidade social, em um constante processo de 

reinvenção. 

Assim, baseada na discussão corrente reafirma-se que a tradição do 

catolicismo exige uma estrutura da Igreja para organizar e administrar todo o 

território de forma igualitária a partir de Roma. Como afirma Sopher (1967), a 

instituição tem a maior estrutura visível dentre as religiões, pois as outras, como 

analisa, tem o necessário para exercer a religião como o islamismo ou o judaísmo 

que tem locais sagrados, mas não necessitam aproximar da vida cotidiana esses 

lugares. A Igreja Católica, pelo contrário, tem uma estrutura maior que o necessário 

na visão dele, pois os seguidores do catolicismo, pela sua história necessitam, no 

geral, de espaço sagrado perto para as práticas religiosas. Esses constroem 

estruturas simbólicas que representam o sagrado, vivem ao redor dessas, batizam 

os lugares com nomes de santos, estabelecem dentro da morada signos sagrados 

desde a consolidação católica e as reproduzem na mesma velocidade que a 

sociedade espalha-se sobre o espaço. 

 

 

 

                                                             
65

 Como lugares sagrados que geram procissões, peregrinações e mesmo romarias.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III: 

AS RELAÇÕES DA IGREJA CATÓLICA COM A PAISAGEM 
E O TERRITÓRIO EM SERGIPE 
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Após discutir a territorialização católica, nessa terceira parte é propósito 

descrever e avaliar a paisagem e o território católico que se formou e ainda se 

mantém pelo sistema de redes de poder que a Igreja Católica criou em Sergipe. Em 

complemento ao que foi discutido sobre o enraizamento do catolicismo no Brasil, 

Sergipe segue o curso imposto ao território brasileiro, pois comprovadamente 

demonstra a expansão da Igreja Católica e insere-se na organização de poder 

católico mundial. Para cumprir esse objetivo, essa parte está dividida em dois 

capítulos. 

O primeiro, “Território e Organização Territorial da Igreja em Sergipe”, está 

baseado nos territórios concretos, materiais e simbólicos da religião, e avalia a 

organização territorial da Igreja Católica, discutindo sobre as representações, 

relações de poder e limites territoriais impostos pela instituição. O segundo capítulo, 

“Os signos e representações territoriais em Sergipe”, evidenciando os símbolos 

presentes, mantém o foco na paisagem, descrevendo suas nuances e interpretando 

sua construção e possível necessidade de manutenção. Ambos os capítulos 

complementares, discutem o espaço sagrado: a administração, expansão, 

perpetuação, diferenças e características territoriais e paisagísticas. 

As discussões desses capítulos consideram os trabalhos de campo: as 

entrevistas com os membros da Igreja, as observações da paisagem e dinâmica do 

território, para assim desvendar as relações de poder da Igreja Católica e como ela 

mantém seu poder frente a população. Com relação a observação, vale acrescentar 

que olhar uma paisagem sem interpretá-la é apenas lê-la sem entender a dinâmica 

de seu funcionamento. A leitura, para desvendar o simbólico e as relações de poder 

presentes na paisagem, precisa ser realizada tanto horizontal quanto verticalmente 

(com a identificação das nuances da Igreja, seus atos e estratégias de 

funcionamento).  
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CAPÍTULO 5.  
TERRITÓRIO E ORGANIZAÇÃO  

TERRITORIAL DA IGREJA EM SERGIPE 
 

 

 

Sergipe é conhecido dos portugueses desde 1501 quando foi visitado pela 

expedição de Gaspar de Lemos, embora até a segunda metade do século XVI, as 

terras localizadas entre o Rio Real e o Rio São Francisco, ficaram às margens da 

colonização dos portugueses, sob o controle dos nativos que resistiam às investidas 

dos portugueses. O local era alvo constante dos franceses que negociavam o pau-

brasil com os nativos. Para combater esta frequência e ainda estabelecer a posse da 

terra, o Estado português criou a Capitania de Sergipe, pois esse território, 

localizado entre os dois maiores centros populacionais e econômicos da colônia, 

Bahia e Pernambuco, representava área livre de comércio dos franceses e também 

refúgio de índios e negros fugidos das capitanias próximas (OLIVA, 1991). Além 

disso, o número de nativos despertava o interesse dos monocultores sedentos em 

aumentar o número de escravos em seus engenhos, pois o nativo naquela época 

era escravo em potencial para as lavouras. Destarte, pela necessidade de combater 

os franceses, de instituir a posse das terras, de destruir o núcleo dos índios e 

escravos fugidos, de estabelecer ligação por terra entre os dois prósperos focos de 

colonização e de angariar mais escravos para a indústria açucareira, o território da 

Capitania de Sergipe é colonizado.  

Assim, a Coroa portuguesa determinou o avanço da colonização sobre o local 

conhecido, pelos portugueses, como terras de índios ferozes e pouco convidativos 

ao contato com os colonizadores. A presença de Garcia D’Avila, conhecido como 

próspero criador de gado da região, também contribuiu para esse avanço, visto que, 

necessitava de mais pastos para seus rebanhos. Desse modo, viabilizou junto com o 

governo geral da Bahia uma comitiva para estabelecer contato com as tribos e 

começar a evangelizar os mais hostis. Para conquistar o território a Coroa organizou 

uma comitiva composta por jesuítas, para se instalar e catequizar as tribos. Naquela 

época, os missionários jesuítas eram os primeiros homens enviados pelo governo 
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português, pois os contatos com os nativos eram feitos por eles para catequizar e 

domesticar. 

Conforme relato de Freire (1977) a primeira missão chegou por volta do ano 

de 1575 com o Padre Gaspar Lourenço e o Irmão João Salônio, estabelecendo-se 

na região sul do estado, mais próximo ao litoral. Os primeiros momentos foram de 

aceitação parcial dos missionários, seu Deus e costumes, conseguindo em pouco 

tempo alcançar em torno de trinta aldeias. As tribos vinham de longe para pedir aos 

padres que rezassem em sua tribo66. De acordo com Freire (1977), nesse primeiro 

contato os jesuítas construíram três igrejas, dedicadas a São Tomé (nas margens do 

Rio Piauí), a São Inácio (nas margens do Rio Vaza-Barris) e a São Paulo (próxima 

ao mar)67. Depois dos primeiros contatos mais missionários jesuítas chegaram para 

ensinar a religião católica. Contudo, a paz não durou muito tempo.  

Ao final de um ano, por causa de desentendimentos dos soldados 

portugueses que os acompanhavam com os nativos e da atuação bélica do 

Governador Geral do Brasil, Luís de Brito e Almeida, que veio ao território em busca 

de mais escravos (DANTAS, 1991), os jesuítas foram expulsos, arruinando o 

trabalho de catequização pré-estabelecido. Dessa primeira missão na paisagem 

nada restou, principalmente porque as construções eram de “Taipa” e as relações 

insipientes, facilmente deterioradas pelo tempo. De acordo com Dantas (1991), 

desse momento até a conquista efetiva, o território ficou parcialmente abandonado 

pelos colonizadores, sendo registradas apenas algumas ações de “missionários 

jesuítas que se internam pelos matos à procura das aldeias indígenas para pregar e 

fundar igrejas” (DANTAS, 1991, p.37) e de colonos nas margens sergipanas do Rio 

Real criando gado. Além da retomada da ligação dos nativos com os franceses, 

prosseguindo a ameaça da posse da terra.   

 A segunda missão colonizadora chegou ao território em dezembro de 1590, 

comandada por Cristóvão de Barros e veio para consolidar a conquista abandonada 

na missão anterior. No momento da chegada da expedição de Cristóvão de Barros a 

guerra estabeleceu-se, a população nativa foi arrasada com mais de 2.400 índios 

                                                             
66 Segundo Dantas (1991), embora possa parecer estranho que os nativos procurassem os 
missionários, nessa época podia ser uma estratégia, visto que, a legislação proibia que índios 
catequizados fossem vendidos como escravos. 

67 Os dados dessa primeira missão, como as igrejas e seus santos padroeiros, são descritos por 
Freire (1977, p. 06) como parte do documento do Padre missionário Inácio de Tolosa ao Geral da 
companhia. 
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mortos e 4.000 escravizados e outros tantos em fuga para o sertão (OLIVA e 

SANTOS, 1998, p.31). Todavia o objetivo estava cumprido, o território entre o Rio 

Real e São Francisco foi transformado em Província de Sergipe Del Rei pertencente 

à capitania da Bahia. Com o fim das lutas, as terras foram distribuídas, divididas em 

sesmarias entre colonos e soldados, as vilas e povoados fundados aos moldes dos 

colonizadores portugueses e as leis e regras, que acompanharam a ocupação, 

estabelecidas. 

Os territórios religiosos começaram a ser construídos efetivamente ao mesmo 

tempo em que o local foi ocupado pelos portugueses, pela doação de sesmarias 

para as ordens religiosas. O clero secular recebeu sesmaria em Sergipe Del Rey um 

ano depois de sua chegada, por volta de 1600, com doação para o vigário Padre 

Ferraz. Em 1602, o Padre Gaspar Fernandes, também vigário do clero secular 

recebia sesmarias. Os Beneditinos chegaram por volta de 1603, conforme carta de 

sesmaria que lhes foi dada em agosto de 1603, construindo igreja e casa de morada 

para a ordem. Os carmelitas chegaram em 1648 e, além da construção da igreja e 

convento em São Cristóvão, adquiriram sesmarias no sul do Estado para produção 

diversa (FREIRE, 1977). 

A ordem que mais recebeu terras foi a Companhia de Jesus que edificou 

capelas e casas de morada nas suas próprias terras dos engenhos Dira, Colégio, 

Comandaroba, Retiro, Moura e Camassary, conforme relata o Livro de Tombo da 

Cúria Metropolitana de Aracaju (s/d), onde iniciaram produções diversas, com 

destaque para a cana-de-açúcar. Essas ordens citadas edificaram igreja em suas 

terras e também na capital da Província, São Cristóvão, algumas com convento ou 

casa de morada. Os Franciscanos chegaram após alguns anos, em 1657, e foram 

os únicos que edificaram apenas o convento na cidade de São Cristóvão, em terreno 

doado pelo sargento Bernardo Correia Lima em 29 de janeiro de 1659.  

Além da construção das igrejas e casas de morada nas sesmarias e na 

capital, cada ordem religiosa tinha seu trabalho missionário: os carmelitas e 

franciscanos trabalhavam na catequização e educação junto aos portugueses; os 

beneditinos viviam em reclusão sem participar da vida ativa da colônia de Sergipe; 

os jesuítas, além de responsáveis pelas missões de aldeamentos, zelavam pela 

sobrevivência da aldeia, muito visadas pelos colonizadores, eram responsáveis para 
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pedir terras para a aldeia nativa permanecer68 e educavam os jovens, ensinando as 

primeiras letras aos filhos dos índios e dos colonos. 

Após a expulsão dos jesuítas os franciscanos, carmelitas e capuchinhos 

assumem na integra o trabalho de evangelização e educação dos nativos, 

consolidando as territorialidades já estabelecidas em Sergipe. Vale acrescentar que 

a ação dos missionários ia além da catequese, e no século XIX eles administravam 

algumas aldeias, no papel de provedor mor, instituídos ora pelo governo da 

capitania/província ora pelos próprios nativos. A distribuição de terras aos colonos 

também fez consolidar o espaço sagrado, pois ao ocuparem seu espaço edificaram 

símbolos de sua cultura, dentre eles a capela/igreja. Almeida (2003) e Claval (1999), 

enfatizam a força da cultura na criação de identidades, que cria paisagens, 

territorialidades e símbolos culturais geradores do sentimento de pertencimento. 

Assim, ao iniciarem a construção do território católico, conformam uma paisagem 

próxima ao que os ocupantes estavam acostumados nos territórios de origem. Os 

novos ocupantes vindos de Portugal e de outras áreas da Colônia construíram o 

território moldado com os símbolos necessários para existi esse pertencimento, de 

identidade, como a igreja católica no centro dos povoados e os Cruzeiros nos 

morros, caminhos e na parte frontal das igrejas.  

A ocupação de Sergipe seguiu o modelo que imperava nos territórios 

constituídos pelos portugueses: igrejas, ermidas, capelas e cruzeiros distribuídos 

pelo território ocupado, presentes nas praças, sítios, fazendas, engenhos, etc., 

desde os mais humildes aos mais sofisticados, desde o templo até o símbolo 

sozinho como cruzes e cruzeiros em pontos altos das povoações. Nessa época a 

religião e os religiosos tinham grande influência sobre a vida, como já afirmado, no 

Brasil e também em Sergipe. As capelas, presentes em grande número na 

paisagem, ostentavam o poder da religião sob a população. Era rara a propriedade 

açucareira que não possuísse um templo e um encapelado para atender a 

população do engenho e também dos arredores. 

Segundo o Livro de Tombo da Cúria Metropolitana (s/d), os encapelados em 

Sergipe moravam e recebiam os favores do senhor da propriedade, com doações 

para a ordem que pertencia e a presença diária dos mesmos nos engenhos, mesmo 

sendo proibido como afirma Azzi (1978) e Hoornaert (1979b). No estado o Livro de 
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 Desde 1562 os jesuítas pediam ao governo sesmaria para os índios. Fato que virou lei em 1700 
com a medida de cem léguas para cada aldeia de mais de cem casais. 
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Tombo da Cúria Metropolitana de Aracaju (volume I, s/d) relata essa pratica. As 

missas, procissões eram comuns na área rural, faziam procissões para tudo e todos 

os santos. Essas aproximavam senhor e senhora de engenho dos seus vizinhos: 

pequenos sitiantes que cultivavam produtos de subsistência ao redor do engenho e 

afirmavam as relações de poder do dominador para o dominado. Assim, Sergipe 

começou sua caminhada pelo catolicismo, mostrando em todos os seus contornos 

as características da religiosidade existentes no Brasil e a instituição de uma 

religiosidade própria ao criar sua rede de templos, paróquias e festas. 

Portanto, em Sergipe, como em toda a colônia, os missionários eram os 

organizadores do território, administrando os mecanismos para aproximar a 

instituição católica dos moradores. Esse clero, como afirma Andrade (2010), sabia o 

essencial para a administração dos ritos da fé católica, mas vivam alheios às 

orientações hierárquicas fortalecendo um catolicismo popular, com premissas 

distantes das prerrogativas eclesiásticas de Roma, como citado por Azzi (1978) 

anteriormente. 

A primeira igreja erigida como sede de paróquia foi a igreja Nossa Senhora da 

Vitória de São Cristóvão em 1608, única paróquia do estado por quase setenta anos, 

ligada a diocese da Bahia e a arquidiocese de Portugal. O território sergipano, no 

papel de suas freguesias, era subordinado a ela, excetuando-se Tomar e Campos, 

atualmente Toma do Geru e Tobias Barreto respectivamente, ligados à paróquia da 

Bahia, desse modo, a paisagem religiosa compunha-se, 

(...) no início do século XIX [d]os seguintes edifícios religiosos: em 
São Cristóvão, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, as 
capelas de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e de Nossa 
Senhora do Amparo dos Pardos, dois conventos (São Francisco e 
Carmelitas Calçados), uma ermida não acabada com a invocação do 
Senhor das Misericórdias e um Santuário de São Gonçalo; na vila de 
Santo Amaro das Brotas uma Matriz com a mesma invocação e uma 
capela de Nossa Senhora do Rosário; na vila de Santa Luzia do 
Itanhy, uma Matriz dedicada à Santa Luzia, uma capela de Nossa 
Senhora do Rosário e na povoação de Estância as capelas de Nossa 
Senhora de Guadalupe e de Nossa Senhora do Rosário; na 
Freguesia de Nossa Senhora do Socorro do Cotinguiba uma Matriz e 
na povoação de Laranjeiras as capelas do Sagrado Coração de 
Jesus e de Nossa Senhora da Conceição; na vila de Itabaiana a 
Matriz de Santo Antônio; na vila de Vilanova a Matriz de Santo 
Antônio e uma capela na missão de Pacatuba; na a vila de Propriá a 
Matriz de Santo Antônio do Urubu e uma Capela na Missão de São 
Pedro; na vila de Nossa Senhora da Piedade de Lagarto uma Matriz; 
na Freguesia de Nossa Senhora do Socorro do Tomar do Geru uma 
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Matriz; na Freguesia de Nossa Senhora dos Campos uma Matriz. 
(ANDRADE, 2010, p. 49-50). 

 

Nessa época o padroeiro era escolhido de acordo com os religiosos ou a 

devoção (no caso das capelas particulares). Os Franciscanos tinham a igreja São 

Francisco de Assis e as festividades para esse santo, os carmelitas para Nossa 

Senhora do Carmo, os beneditinos para São Benedito, e assim sucessivamente. A 

exceção eram os jesuítas que escolhiam diversos padroeiros, no estado temos a 

construção por eles da igreja de São Gonçalo, de Nossa Senhora da Conceição, de 

Nossa Senhora das Neves, e de Santo Antônio, entre outras. Além dessas, as 

irmandades69 religiosas, que representavam os leigos no âmbito da Igreja, também 

construíam templos devotados ao Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora do 

Rosário, do Amparo, de Guadalupe e da Vitória, São Benedito, Santo Antônio, etc. 

“Ambientadas num catolicismo que distinguia os fiéis pela cor e posição social, tais 

entidades tinham como princípio básico a construção de um templo exclusivo.” 

(ANDRADE, 2010, p. 51).  

A construção desses templos obedecia aos elementos de diferenciação, 

naquele momento dos interesses dos brancos, pardos e negros que eram bastante 

conflituosos. A configuração da posição geográfica dos templos relacionava-se ao 

caráter simbólico do grupo pertencente e representava as disputas pelo controle 

religioso. 

Com os anos e o crescimento da localidade, outras capelas são construídas e 

algumas elevadas a paróquias, isto significa que a cidade tinha padres morando 

fortalecendo práticas territoriais. Na colônia a constituição de uma paróquia 

automaticamente elevava o status do núcleo urbano, elevando ao mesmo tempo a 

vila em freguesia. Dentre as primeiras paróquias instituídas podemos citar: Santo 

Antônio e Almas de Itabaiana (1675) no agreste; Santo Antônio de Neópolis (1679), 

no norte do estado às margens do Rio São Francisco; Nossa Senhora da Piedade 

de Lagarto (1679); e Santa Luzia do Itanhy na cidade de mesmo nome (1680), no sul 

do estado. A presença do religioso fortalecia os laços entre a sociedade e o 

catolicismo, pois aumentava as práticas territoriais, demarcando e delimitando 

paisagens e territórios. Este cenário se expande com os anos, chegando às 
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 Essas associações ganham notoriedade na segunda metade do século XVIII e início do XIX. 



P á g i n a  | 151 

 

 

vésperas da criação da Diocese de Aracaju com uma rede organizada de relações 

católicas.  

O território católico está em constante mudança, a partir do momento que 

uma nova territorialidade é estabelecida, algum outro território transforma seu 

espaço sagrado. Isto porque os territórios vão se expandindo pelo crescimento da 

população, aumento do número de fiéis e, também, pela construção de novas 

capelas. A ação de agrupamento, desagrupamento e reagrupamento das paróquias 

e capelas não desfazem o território, na verdade, aumenta as redes de dominação, 

principalmente porque a territorialidade da Igreja se mantém, crescendo a 

dependência pelo discurso religioso. De acordo com Gil Filho (2006, 2008), a 

instituição mantém seu poder por meio das representações e do sistema simbólico 

que, pelas ações e práticas consolidam a identidade territorial.  

O estado de Sergipe, mais especificamente a capital Aracaju, teve sua 

primeira igreja elevada a sede de Diocese em 1910 após o fim da dependência da 

diocese da Bahia. Essa fora criada como um desmembramento da Diocese da 

Bahia, Diocese Primaz Principal – primeira do Brasil, por causa do crescimento do 

território religioso: aumento do número de fiéis e de igrejas em Sergipe, além do 

processo que passava a Igreja Católica com a separação Igreja-Estado. Esta divisão 

aconteceu no novo processo territorial da Igreja, quando o Estado tinha sido 

declarado laico70. Era um momento de ação, em Sergipe os administradores 

católicos discutiam pelas Cartas Pastorais Coletivas as normas de conduta do “bom 

pároco”, estimulando-os a serem eficazes administradores das paróquias. Este fato 

levou-os a transformar as matrizes e combater o catolicismo popular (SOUSA, 

2008). E com a instalação da diocese é reforçada a definição da autoridade e da 

moral eclesiástica, orientando o clero a disciplina e dedicação integralmente às 

paróquias (ANDRADE, 2010).  
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 No Brasil, essa secularização traduziu-se como separação financeira, pois a partir de 1890 a Igreja 
Católica tinha que manter seu aparato religioso. 
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Figura 22: Desmembramento das paróquias da Igreja Católica do estado de Sergipe 
1608-1910. 
Fonte: Livro de Tombo da Diocese de Aracaju (s/d) e decretos de criação das 
paróquias. 
Elaboração: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 

 

No momento do desmembramento, Sergipe contava com vinte e nove 

paróquias, como apresenta a Figura 22, distribuídas pelas principais cidades do 

Estado. Além dessas, o território possuía capelas paroquiais, particulares, das 

irmandades e das ordens religiosas participativas da paisagem católica vigente. Com 

a implantação da Diocese, o Bispo e párocos criaram ações voltadas para a 

realidade que conviviam, intensificando a atuação religiosa do Bispo. Segundo 

Andrade (2010), as principais ações diocesanas foram a criação de paróquias, 

instituição do seminário diocesano, intensificação das visitas pastorais para 

normatizar o culto e as festas, instalação de uma simbologia resistente para 

substituir o catolicismo popular pelo culto romanizado, criação de grupos de oração 

e pastorais para retirar o poder das irmandades e de outras formas de salvação.  

A principal ação da Igreja em Sergipe, nesse momento, de acordo com autor 

supracitado, foi combater o catolicismo popular, visto que existiam festividades 
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alusivas aos santos que extrapolava o religioso e aconteciam nas casas e ruas, 

longe do ambiente religioso. Essa ação comprova que no estado, como em todo no 

Brasil, o catolicismo popular era decorrente entre a população. E, também, 

impopular entre os representantes do catolicismo romano que se instituiu no país no 

século XX. O catolicismo popular movimentava e, em algumas localidades 

movimenta, a vida do católico pelas festas sincréticas, as adorações a santos e 

imagens, folguedos e festejos de devoção popular (Brandão, 2007). Como atestam 

as memórias dos moradores mais velhos das cidades sergipanas, as festas 

populares que misturavam: 

(...) branco e preto, jovem e velho, a irmandade do Rosário e do 
Bomfim, aconteciam sempre. (...) minha avó contatava, que a mãe 
dela contava, (...) aqui era uma festa só, (...) o padre não gostava, 
mas era cheio, (...) o padre [que rezava a missa] vinha de Maruim, o 
daqui queria não, (...) povo bêbado, rezando alto, tudo para o santo. 
(...) hoje é bom, (...) ainda tem, mas antes [era melhor] (EFLJ14). 

Esse depoimento corrobora, além da existência do catolicismo popular, da 

importância das irmandades e das festas para a manutenção do catolicismo popular 

em Sergipe, pois “o povo adorava as festas [das irmandades], tinha quermesse, 

leilão igual [a Igreja Matriz], e tinha as danças, o samba de roda, vinha os preto do 

Cangaleixo, os fogos que eles [os associados da irmandade] arranjavam.” (EFLJ14). 

O catolicismo romanizado e seus representantes tentaram separar esses festejos71 

em Sergipe que aconteciam e ainda acontecem, entretanto a ligação festa popular e 

religião está presente na atualidade em cidades como Laranjeiras, Japaratuba, etc. 

O catolicismo popular baseado nas festas ainda é representativo para a população 

que o pratica, mesmo com a aproximação da instituição pelo estabelecimento de 

Dioceses e Paróquias. 

A elevação da Diocese em sede da Província Eclesiástica aconteceu em 

1960, juntamente com a criação de duas dioceses sufragâneas: Propriá e Estância, 

por esforços de Dom José V. Távora que conseguiu recursos humanos e 

econômicos para construir o patrimônio das duas Dioceses. Nessa divisão o Estado 

ficou com a diocese de Propriá no Norte, a diocese de Estância no Sul e a 

Arquidiocese de Aracaju no centro do Estado, como apresenta a figura 23. Com a 

                                                             
71 A manifestação do catolicismo popular descrito refere-se a festa de Nossa Senhora da Conceição 
que apresentava dois espaços organizados: de um lado os agentes religiosos conduziam os atos de 
festividade a santa padroeira e de outro a festa popular com misturas afros. 
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criação dessas dioceses sulfragâneas, cada território ficou com uma administração, 

tendo como sede provincial a Arquidiocese de Aracaju. 

 

 
Figura 23: Área de atuação da arquidiocese e dioceses na Província Eclesiástica de Aracaju 
e suas respectivas sedes. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
Base Cartográfica: SRH - 2004. 
 

Sergipe, assim, teve sua própria província eclesiástica, possibilitando um 

governo territorial centrado e ações voltadas para a identidade territorial da 

população, pois com a divisão os bispos podiam planejar ações para a sua 

realidade, territórios menores que possibilitava um papel efetivo dos representantes 

do Clero em geral. Vale acrescentar que a divisão das dioceses, possibilitou o 

aumento do número das paróquias. Assim, o território e as redes de poder foram 

crescendo em Sergipe. No momento da criação das dioceses sufragâneas, de 

acordo com o Livro de Tombo da Arquidiocese (s/d), Sergipe possuía 49 paróquias e 
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muitas capelas e, após a criação das dioceses, foram criadas noventa e seis novas 

paróquias.  

 No ano de 2006, os Bispos de Aracaju, de Propriá e Estância instituíram a 

divisão das dioceses em vicariatos/foranias, para facilitar a administração e 

manutenção do território72. Atualmente a Arquidiocese de Aracaju está dividida em 

quatro vicariatos: São João Evangelista, São Lucas, São Mateus e São Marcos; 

Propriá em três vicariatos: Imaculada Conceição, Bom Jesus dos Navegantes e 

Santíssima Eucaristia; e Estância em cinco foranias: Forania de Lagarto, Forania de 

Estância, F. de Itabaianinha, F. de Tobias Barreto e F. de Boquim, como demonstra 

a figura 24. 

 

 
Figura 24: Vicariatos e Foranias da Província Eclesiástica de Sergipe 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
Base Cartográfica: SRH - 2004. 
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 A implantação de vicariatos ou foranias é uma decisão dos bispos, conforme a necessidade que 
sentem pelo tamanho das dioceses. 
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Essa Província Eclesiástica de Aracaju integrou a Regional Nordeste III 

(NE03) que engloba, atualmente, quatro províncias eclesiásticas (São Salvador da 

Bahia, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Aracaju) com sede em Salvador e 

dois Estados (Bahia e Sergipe), como demonstrado na figura 20 do capítulo IV. 

Atualmente existem na Província Eclesiástica de Aracaju 147 paróquias, 

divididas por quase todos os municípios sergipanos, como demonstra a figura 25. 

Nos municípios de General Maynard da Arquidiocese de Aracaju e nos de Amparo 

do São Francisco, Telha e Malhada dos Bois da Diocese de Propriá não foram 

instituídas até o momento paróquias, a Diocese de Estância é a única que tem 

paróquia em todos os municípios sob sua jurisdição.  

 

 
Figura 25: Quantidade de Paróquias por Município em Sergipe – 2013. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
Base Cartográfica: SRH - 2004. 
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A intensa criação de paróquias aconteceu após a criação da diocese de 

Aracaju em 1910, intensificando esse processo após a instalação da Arquidiocese. 

Com a divisão territorial em três dioceses, os Bispos puderam aproximar-se dos fiéis 

e comunidades e, assim, juntamente com os párocos, analisar a situação que se 

encontrava as paróquias. De acordo com o Livro de Tombo da Arquidiocese II, 

devido a aproximação na administração ocasionado pela divisão do espaço sagrado, 

os padres puderam analisar as carências e combate-las. 

O crescimento no número de paróquias acontece principalmente na última 

década do século XX, apenas nos últimos dez anos (1991-2000) do referido período, 

o aumento no número de paróquias foi de 19%, maior crescimento do século. 

Entretanto, é possível verificar que o crescimento do século XXI também é alto, visto 

que são treze anos transcorridos e o aumento é de 29%, com destaque para os 

anos (2011-2013) com aumento de 13% no número de paróquias. A elevação de 

uma capela ao status de paróquia depende da percepção do pároco, pois é ele que 

tem o controle do número de comunidades e de fiéis. Baseando-se no seu 

conhecimento, ele determina a necessidade de uma divisão da administração, se 

acreditar haver necessidade, o mesmo leva para o conselho da diocese votar e 

estabelecer a divisão da paróquia, como informaram os bispos. 

 

Quadro 05: Período da Criação das Paróquias. 

Século da Criação 
Quant. Por 

período 
Percentual 
por período 

Total por 
século 

Percentual 
por século 

XVII 6 4% 6 4% 

XVIII 3 2% 3 2% 

XIX 20 14% 20 14% 

XX 

1901-1910   0% 

76 52% 

1911-1960 20 14% 

1961-1970 8 5% 

1971-1980 5 3% 

1981-1990 15 10% 

1991-2000 28 19% 

XXI 
2001-2010 23 16% 

42 29% 
2011-2013 19 13% 

Total 147 100% 

Fonte: Decretos de criação das paróquias. 
Organização: S.G.M. BONJARDIM, 2013. 
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A criação de paróquias gera, além da aproximação e intensificação 

administrativa, o crescimento do número de microterritórios católicos. Esses 

microterritórios são as capelas e comunidades em formação. Em Sergipe, conforme 

apurou-se nos levantamentos realizados, esses microterritórios são os que mais 

crescem no estado. Nesse cenário e conjuntamente com o desenvolvimento 

religioso, as dioceses diferenciaram-se, cada um com características próprias tanto 

comandadas pela administração episcopal quanto eclesiástica. 

Assim, verifica-se que, em Sergipe, o complexo processo de funcionamento 

dos espaços sagrados, estão ligados a três territórios diocesanos: Aracaju, Estância 

e Propriá, que administram separadamente seus territórios e promovem a criação de 

paróquias. Além disso, para o funcionamento dessa relação elegem regionais para 

construir sua rede de poder e estabelecer territorialidades que agem para o 

funcionamento da estrutura estadual. 

 

5.1. O CLERO DA PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE ARACAJU 

 

No estabelecimento das dioceses, como já informado, cada diocese tem um 

administrador territorial, a identidade desse influencia na dinâmica de seu 

funcionamento e suas relações. Sergipe, como Província Eclesiástica, está dividida 

em três territórios distintos, cada uma com seu administrador. Esse administrador é 

quem impõe a lógica de posição e funcionalidade para a diocese, direcionando os 

seus subordinados e criando a unidade de acordo com sua identidade. Nesse 

sentido, Sergipe tem três bispos e um arcebispo. Segundo informou: 

Acaba sendo um bispo entendeu, (...) tem a sua importância 
histórica, cultural, mas com relação ao conteúdo substancial do 
ser bispo é bispo só, eu sou bispo tanto quanto o Papa e os 
outros. Agora tem o Espírito Santo que tem suas graças se 
você é arcebispo você tem uma responsabilidade um pouco 
maior mais aí não deixa de ser bispo, ser bispo é um título. (...) 
O Arcebispo é o bispo que administra uma Província 
Eclesiástica. (...) Nossa província eclesiástica somos três 
dioceses, normalmente é muito mais, é porque o Estado é 
pequeno, são três dioceses só. (...) A província eclesiástica é o 
arcebispo com as dioceses (ECB01). 

 

Na administração, cada um governa sua diocese, tendo como superior 

apenas o Papa. Eles reúnem-se tanto nos encontros nacionais, quanto nas reuniões 
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da Regional e da Província Eclesiástica, em torno de oito a doze reuniões anuais. 

Nesse contato discutem sobre as diretrizes da CNBB, sobre as necessidades das 

Províncias e Dioceses, ações imediatas, planos pastorais, etc., são discussões 

sobre projetos e diretrizes, contudo, o modo de conduzir o território diocesano é de 

responsabilidade do Bispo, por isso, a mudança de bispo acarreta na mudança do 

perfil e das relações estabelecidas. 

Na instalação da diocese de Aracaju, o primeiro bispo, Dom Thomaz Gomes 

da Silva, estabeleceu as reuniões sacerdotais, para criar o intercâmbio entre os 

párocos e união entre as paróquias, contudo, no início a resistência por parte dos 

párocos era grande. Segundo Sousa (2008), esses faltavam o retiro sacerdotal para 

sua instrução e mal enviavam as informações necessárias ao bom andamento da 

vida religiosa em suas paróquias. Como cita Sousa (2008, p.158) “essa falta de zelo 

do sacerdote para com sua paróquia tem haver com sua ignorância do seu ideal” 73 

e, em suas pesquisas, constatou que o primeiro bispo acreditava não existir respeito 

entre muitos sacerdotes, o que dificultava a construção de uma Igreja Una, Santa, 

Católica e Apostólica como pregava Gaarde et al (2000). 

Desde o início da organização territorial católica em Sergipe, os bispos lutam 

pela união dos padres para estabelecer/consolidar o território religioso sergipano 

como integrado numa linha de organização e pensamento. Visto que, um maior 

intercâmbio entre os sacerdotes traria unidade de pensamento, além de tomar 

conhecimento das ações territoriais em outras paróquias, como festividades, 

dificuldades, necessidades, etc. Segundo Sousa (2008), o diálogo entre os 

sacerdotes foi uma das mais importantes tarefas de D. José Thomaz, para quem o 

diálogo constante entre o clero de Sergipe uniformizaria o catolicismo e criaria uma 

representação única. 

Atualmente o clero sergipano interage entre si e com párocos de dioceses 

vizinhas, nos retiros promovidos e nas festas paroquiais. Segundo constatou-se, o 

clero participa das festas nos diferentes territórios diocesanos como celebrantes ou 

apenas como convidado (Figura 26). A maior interação é observada nos encontros 

diocesanos, nessas reuniões os padres reúnem-se com o bispo para um ou dois 

dias de discussão e oração. As conversas, conforme observado, entre os grupos são 

variadas, tanto sobre o trabalho e dificuldades das paróquias, quanto sobre hobbies, 
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 SILVA, José Thomas Gomes. Correspondência ao Núncio Monsenhor D. Avessa em 15 de junho 
de 1915. ASV, fasc. 515. Citado por SOUSA, 2008, p. 152. 



P á g i n a  | 160 

 

 

viagens, etc. Esse momento, como afirmaram alguns padres servem para conhecer 

os recém-chegados/formados, sua personalidade, os pontos fortes e fracos. Os 

bispos utilizam-se dessas reuniões para conhecerem a identidade de cada um, 

utilizando para, antes da ordenação, saber qual diocese traria maior realização para 

o novo padre. 

 

 
Figura 26: Convite para Festa com a presença de padres das três 
dioceses – Agosto de 2012. 

 

 

Em Sergipe, todas as sedes das dioceses possuem um Seminário Menor 

(ensino médio – propedêutico) e na sede da Arquidiocese o Seminário Maior Nossa 
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Senhora da Conceição (ensino superior – teologia e filosofia), assim, os párocos são 

formados, em sua grande maioria, dentro do estado. Alguns fazem especialização, 

mestrado e doutorado, principalmente em Roma, nas análises detectou-se que 21% 

dos padres entrevistados realizaram formação complementar (dois doutorados, seis 

mestrado e quatro a especialização). As áreas escolhidas são: Bioética, Teologia 

Bíblica, Liturgia, Teologia, Cultura e Teologia, Ciência da Religião, Filosofia, 

Formação de Seminaristas.  

Ao se ordenar, o novo padre é alocado em uma diocese e paróquia, a escolha 

da diocese depende do novo ordenado. Alguns são alocados, pelo histórico de vida 

ou mesmo personalidade, em uma diocese diferente da sua de origem, para 

desenvolverem um trabalho voltado para seu objetivo como é o caso do Padre 

Isaías do Nascimento que nasceu e viveu com a família no município de Riachão do 

Dantas (pertencente ao território diocesano de Estância), mas ao se ordenar padre, 

pelo trabalho que gostaria de desenvolver, foi destinado à Diocese de Propriá74, 

outros vão para outra diocese pela necessidade e acabam criando raízes.  

Essa seleção acontece para criar uma unidade e identidade próxima ao da 

diocese, pois cada diocese tem sua própria identidade, seus signos comuns. 

Segundo informaram os próprios párocos eles se reconhecem e na convivência no 

seminário já percebem em qual diocese cada seminarista irá se inserir. Alguns vão 

para o seminário com o propósito de voltar para sua diocese de origem e voltam, a 

vontade do padre é respeitada. Outros vão pensando em voltar e com o tempo 

identificam-se com o perfil do trabalho de outra diocese. 

Os párocos informaram que cada diocese tem um perfil identitário e uma 

forma de administrar o território. Eles acreditam que o perfil das dioceses é moldado 

pelos fiéis e pela história do lugar, o bispo apenas integra-se a realidade 

apresentada. Eles podem moldar e/ou ajustar algum ponto, entretanto, cada território 

tem arraigada na sua identidade e tradição o ser católico, suas festas e 

manifestações identitárias, dificilmente transformadas. A modificação é um processo 

lento e contínuo que os bispos podem implantar, tanto acreditam nisso que afirmam 

“O pároco é escolhido pelo perfil, (...) cada grupo de fiéis precisa de um tipo de 

pastor, (...) não são todos que adaptam-se a realidade da paróquia. (...) Cada 

paróquia pede um tipo de padre” (ECP08). 

                                                             
74

 Este padre é o responsável pela Cáritas de Propriá que desenvolve, junto com os trabalhadores do 
campo, projetos para melhorar a qualidade de vida dessa população rural. 
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Nas observações e entrevistas com os bispos foram identificados perfis 

diferenciados, tanto dos padres quanto dos bispos, como demonstrado no quadro 06 

abaixo: 

 
 
Quadro 06: Características do Clero da Província Eclesiástica de Aracaju 

Diocese 
Características do Clero 

Bispo Padres 

Arquidiocese 
de Aracaju 

- Grande conhecimento da 
Arquidiocese;  
- Efetuou mudanças ao assumir para 
melhor funcionamento;  
- Exige vestes formais75 do pároco; 
- Tem projeto evangelizador 
acelerado; 
- Promove a evangelização com a 
formação de novas comunidades e 
paróquias; 
- Controla as manifestações culturais. 

- Vestimentas incompletas, 
sem o colarinho romano76; 
- Ligados ao urbano, ao 
desenvolvimento da paróquia; 
- Afastam manifestações 
sociais; 
- Aceitam o catolicismo 
popular para satisfazer os fiéis 
tradicionais de áreas 
delimitadas. 
  

Diocese de 
Estância 

- Sem conhecimento da diocese, não 
efetuou mudanças significativas ao 
assumir; 
- Promove a expansão pela formação 
de comunidades; 
- Exige o uso do colarinho romano; 
- Combate o catolicismo popular. 

- Vestimenta tradicional com 
camisa e colarinho romano; 
- Os párocos são ligados a 
política; 
- Padres sem atuação social; 
- Não aceitam manifestações 
do catolicismo popular. 

Diocese de 
Propriá 

- Grande conhecimento da diocese;  
- Efetuou mudanças ao assumir para 
aproximar-se do povo; 
- Próximo a população; 
- Controla as manifestações culturais; 
- Instrui aos padres aproximação com 
as comunidades e necessitados da 
Diocese. 

- Os párocos são ligados a 
política; 
- Ligados ao social; 
- Vestimenta incompleta e 
informal; 
Aceitam as manifestações do 
catolicismo popular; 
- Próximos a população em 
geral.  

Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2011-2013. 
 

 Nesse quadro verifica-se que enquanto a Diocese de Estância apresenta 

características do catolicismo romano, Aracaju se caracteriza pelo tradicionalismo e 

pela expansão territorial, já Propriá têm o perfil do catolicismo popular, voltado para 

o social, para a presença dos fiéis na igreja, pela veneração aos santos, aos cantos 

                                                             
75 Vestimentas compostas por calça comprida, camisa e sapato. 

76
 Colarinho branco que os padres usam. 
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e promessas a esses. Os próprios párocos se auto-rotulam diferentes e diferenciam-

se, segundo um Pároco entrevistado de 45 anos,  

Se misturar um padre de cada diocese com o povo e pedir pra 
você identificar quais são, o padre [da Diocese] de Estância é o 
mais fácil de identificar, (...) usamos o clesma (...). O colarinho 
é uma forma de distintivo. O médico é reconhecido pelo jaleco, 
o policial pela farda, nós pelo clesma; o padre [da 
Arquidiocese] de Aracaju eles estão de sapato, camisa, você 
vai [olhar] para eles porque são sérios e sóbrios (...), [da 
diocese de] Propriá, minha filha, eles estão de sandália, 
camiseta velha e calças caindo. (...) Chega um padre novo, se 
você não conhece é só olhar a roupa. (ECP13). 

 

Os da Arquidiocese de Aracaju, afirmam que: 

Nos encontros (...) os sacerdotes de Estância acham que 
estamos ainda no século XIX, tem uns lá que se deixar eles só 
andam de batina. (...) Estamos no nordeste, calor, verão. (...) 
de Propriá acham que estão nos acampamentos que vivem. 
(...) não aparentam ser da Igreja. (...) um desrespeito com 
Deus. (...) Vivem correndo atrás de terra, terreno, construir 
casa, (...) pra político pagar. (...) Acho que nem tanto, nem tão 
pouco. (...) na Arquidiocese é organizado, posso evangelizar 
sem radicalismo (ECP25). 

 

Contudo, os párocos da Diocese de Propriá tem o seguinte discurso: 

Temos que nos misturar (ECP42). 

Nosso caminho é com o povo fiel de Deus (ECP46). 

Nosso papel é estar junto, (...) não ser o protagonista, mas 
andar com as comunidades e ajuda-las a caminhar nas suas 
ações com Cristo (...). A Igreja aqui é parceira das 
comunidades (...). Assim a evangelização acontece (ECP16). 

Vejo diferença sim, mas aqui somos mais trabalhadores, temos 
poucas paróquias, rezamos em comunidades distantes até 20 
Km, mesmo sem igreja eu vou, (...) rezo nas casas, escolas, no 
meio da rua, (...), estamos evangelizando (ECP60). 

 

Nesses discursos supracitados observa-se o desconforto com o Outro, com o 

diferente, embora exista a interação entre eles. Os padres participam de encontros 

para discutir a religião, para rezar, para criar unidade, aproximar o discurso, mas 

alguns deles repelem-se. Esse discurso predomina, mas está longe de ser unânime, 

principalmente quando já se conhecem. Segundo informou um pároco, essa 
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diferença “Ela existe, mas é uma brincadeira, um jeito de saber de cada um, né.” 

(ECP02). Segundo informaram os Bipos “a diferença possibilita a diversidade de 

identidades, (...) ajuda muito quando alocamos os padres”. (ECB01). Na análise, 

conclui-se que existem duas classificações de conteúdo predominante: do tradicional 

e do social. O tradicional eleva as territorialidades romanas e as estabelecidas pela 

CNBB, já o social, cria territorialidades de adequação ao oficial, sem institui-lo, 

utilizando representações enraizadas e identitárias para fortalecimento do 

catolicismo.  

De acordo com um pároco de 34 anos “(...) estou falando da diferença das 

dioceses, mas lógico que existe [dentro da diocese diferença], é a diferença de cada 

um”. (ECP13). Nas observações, sutilmente, a diferenciação evidenciam-se, nos 

discursos e comportamento. Os párocos da arquidiocese de Aracaju são reservados, 

sérios, principalmente os dos centros urbanos, pois tem uma maior formação com 

mestrado e doutorado, maior idade e tempo de ordenação, além de pensarem suas 

respostas por um longo tempo. Os do interior são alegres e jovens, têm ordenação 

recente e escolaridade básica para tornarem-se párocos. Os da diocese de Estância 

são mais comunicativos, analisam as respostas e tem o tempo de formação 

concentrado entre 02 e 10 anos. Nessa diocese há mais padres recém-formados do 

que nas outras dioceses em autos cargos. Os párocos da diocese de Propriá são 

receptivos, abertos ao diálogo e com maior interação com a população em geral, 

aparentam ser mais alegres e conhecedores da realidade da diocese, tem média de 

ordenação de doze anos e de 38-40 de idade. 

A personalidade e perfil do pároco são utilizados, segundo os bispos, para 

realizar o rodízio interno que fazem a cada cinco anos, mais ou menos. “(...) tem 

padre que não gosta de trabalhar na praia, por que não desenvolve, outros no 

sertão, por que o trabalho é maior.” (ECB03). A personalidade e o desejo dos 

padres, segundo os bispos, são respeitadas quando possível, pois assim o trabalho 

torna-se mais prazeroso. Ao analisar a personalidade dos padres, percebe-se que 

esse perfil é respeitado na maioria das vezes, principalmente para estabelecimento 

da identidade com a religiosidade da população atendida. 

O trabalho dos párocos na mesma comunidade desenvolve-se em um curto 

período de tempo, visto que, nas entrevistas comprovou-se que eles permanecem 

uma média de cinco anos na mesma paróquia. Conforme informaram os Bispos, 

eles realizam o rodízio de pároco para a sociedade estabelecer a identidade com a 
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Igreja, pois a identidade que querem construir é com o sagrado. Nas últimas 

décadas estão centrados em combater esse apego identitário, por isso realizam os 

rodízios juntamente com o conselho das dioceses, como atestado no trecho abaixo: 

(...) normalmente eu posso fazer sozinho, mas eu nunca faço. 
Sempre há a reunião de um conselho, chamado de conselho 
presbiteral e tem o conselho episcopal que são os vicários 
episcopais, coordenador da pastoral, meu bispo auxiliar, faz parte do 
conselho. Tem o conselho presbiteral, eu preparo uma lista e a gente 
discute aquilo, o que é melhor, (...) a fé passa pelos elementos 
humanos também, a gente conversa, vê o melhor pro padre e pra 
comunidade. (...) eu faço normalmente de cinco a seis anos. Um ou 
outro eu deixo mais tempo porque começou uma obra ou trabalho e 
a própria comunidade não está muito bem assentada, se mudar (...) 
é traumática, quer queira quer não né. Então você tem que estudar 
essas coisas todas (ECB01).  

(...) a gente tem uma perspectiva de fazer a cada seis anos [o 
rodízio] (...) e depende muito da realidade, por exemplo, eu tenho o 
caso de um padre chegou da Europa e está muito doente, então ele 
tem que ficar junto com um padre, para dar assistência. (...) [no 
rodízio] são situações de que tem que ir vendo a realidade do padre 
em si, (...) do mesmo jeito que seria injusto a gente tratar diferente, 
os que são iguais, eu acho que é injusto a gente tratar igual, os que 
são diferentes. (ECB02). 

  

Na pesquisa empírica evidenciou-se que, dos párocos que compuseram a 

amostra, apenas dois permaneciam na mesma comunidade um há dez anos e outro 

há dezenove anos, um deles realizam trabalho social na paróquia administrando a 

propriedade da Igreja Católica destinada para a recuperação de drogados e o outro 

no caminhar, o outro, que possui mais de dezenove anos na mesma paróquia, não 

soube informar por que permanece no mesmo local há mais tempo. Pelo 

comprovado o rodízio de padres é constante, e acontecem em vários momentos, 

com alguns padres de cada vez. Assim, as comunidades impactadas tem a 

supervisão dos vicários e bispo ao conhecerem o novo padre.  

O perfil dos padres não influi a relação deles com a comunidade, visto que, 

segundo os Bispos e os próprios padres, eles, no seminário, têm aulas de teologia e 

discurso para aprimorarem e saberem como comportar-se e diferenciar o público 

que frequenta sua igreja. Em cada comunidade que administram relataram a 

necessidade de conhecer os fiéis das diferentes comunidades que compõem a 

paróquia para a evangelização. E ao reconhecer o público frequentador, a homilia 

passa a ser direcionada para esse. Segundo relatam: 
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A gente estuda no seminário as formas de se fazer a homilia, é uma 
matéria que se chama homilética (...). Porque uma coisa é você (...) 
fazer uma missa digamos para médicos e nesse mesmo dia você vai 
celebrar uma outra missa, para uma comunidade de periferia, um 
povo simples. Então a homilia não deve ser a mesma, a gente tem 
que saber o que direcionar nessa homilia, para aqueles médicos e o 
que direcionar para aqueles mais simples que estão ali naquela luta 
diária. Então cada homilia, ela tem de ser direcionada para aquela 
assembleia, para aquele público que a gente tem naquele momento. 
Já em uma missa dominical, nós temos uma mesclagem né, de povo, 
de classes. Então aí nós tentamos fazer uma homilia que possa 
abranger a todos ao mesmo tempo. (ECP17). 

Nas homilias que faço (...) eu procuro ver as formações que já 
existem aqui na matriz e nas comunidades, (...) na comunidade 
Bomfim que tem uma forte presença evangélica a gente procura 
aproveitar o evangelho colocar em evidência alguns sinais e alguns 
valores que os cristãos podem ver tão claro por que foram muito 
influenciados. Por exemplo, o sentido da cruz, por que nos 
ajoelhamos durante a missa, em algum momento da missa  então 
procuramos ser muito catequéticos, já aqui que tem uma mentalidade 
muito formada (...) a gente procura dar um alimento mais sólido. 
Procuramos sempre adaptar (...) a diferença não é tão grande porque 
é o mesmo município. (...) eu procuro fazer uma base de homilia, de 
reflexão e quando cabe (...) porque são as mesmas leituras e o 
evangelho, (...) o que vai acentuar depende da comunidade, vai 
depender muito daquele momento da comunidade. (ECP38). 

 

Nessas falas verifica-se que desde o seminário eles são preparados para a 

homilia com aulas e discussões, para saber direcionar seu discurso e diferenciar o 

público da comunidade. Além disso, os párocos fazem relatórios anuais sobre as 

paróquias, com o perfil dos frequentadores que são usados para o rodízio de padres 

e apresentado aos novos párocos77. Ao assumir a paróquia o novo padre tem 

acesso a esses relatórios e desenvolve seu trabalho missionário baseado nessas 

informações e na evangelização que promove. Segundo os padres esse é o 

caminho correto e necessário de se percorrer para conhecer seu território, todavia, 

segundo os fiéis muitos não o realizam e esperam o fiel na igreja, pouco contatando 

a comunidade. 

Esse comportamento difere de lugar para lugar, pois ao identificar as ações 

dos padres nas paróquias, evidenciou-se que a interação desses com a comunidade 

acontece facilmente nos municípios menores, principalmente os localizados no 

sertão sergipano. Nesses locais a comunidade relata que o pároco é mais próximo, 

                                                             
77

 Esses relatórios não contemplam o controle do número de fiéis por paróquia, apenas as 
comunidades pertencentes e evolução da evangelização e perfil do “povo de Deus”. 
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atende a comunidade e se integra aos trabalhos em andamento. Nas comunidades 

litorâneas e nas maiores cidades, acontece o oposto. Os fiéis reclamam da 

dificuldade das ações da Igreja, do rompimento das atividades com a chegada de 

novos padres e a falta de proximidade dos mesmos. Nesses locais acontece uma 

quebra das territorialidades e início de novas a cada novo ciclo. Esse novo começo 

resgata os signos representativos e as territorialidades do lugar, mas transforma-os 

pela nova visão do pároco, raros são os párocos que perpetuam a tradição, que 

mantém o conjunto de ações identitários do território totalmente inalterados. 

 Na análise desses padres que compõe a Província Eclesiástica de Aracaju, a 

maneira de se inteirar com a comunidade perpassa pelo perfil do padre. Alguns são 

mais calados e distantes, outros mais abertos e comunicativos. Ao analisar as 

paróquias constata-se que eles têm forte identidade com a Igreja Católica, e tem a 

instituição no cerne de sua construção identitárias. Visto que, provêm de família 

católica e cresceram frequentando a igreja ou mesmo vivendo em comunidades com 

forte presença católica. Assim, existe alguma diferenciação entre os Bispos e 

padres, contudo, a maior diferença é no território das dioceses, como exposto a 

seguir. 

 

5.2.  ARQUIDIOCESE DE ARACAJU: RAGILIS CUM FRAGILIBUS  

 

A Arquidiocese de Aracaju, a primeira a ser constituída em Sergipe, como 

citado, foi criada em 1910 como diocese e em 1960 foi elevada a categoria de 

Arquidiocese, sede administrativa da Província Eclesiástica de Aracaju78, na 

atualidade, tem a administração do Arcebispo Dom José Palmeira Lessa e do Bispo-

auxiliar Dom Henrique Soares da Costa. A Arquidiocese está territorializada em 

quatro vicariatos: São Mateus no setor centro-sul (parte de Aracaju e Barra dos 

Coqueiros), São João Evangelista no setor Vale do Cotiguiba (Santo Amaro das 

Brotas, Carmópolis, General Maynard, Divina Pastora, Riachuelo, Laranjeiras, 

Rosário do Catete, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Rosa de Lima, Feira Nova, 

Cumbe, Capela, Maruim e Siriri), São Lucas no Agreste (Itabaiana, Campo do Brito, 

São Domingos, Macambira, Moita Bonita, Areia Branca, Ribeirópolis, São Miguel do 

Aleixo, Frei Paulo, Carira, Pedra Mole, Malhador, Pinhão e Nossa Senhora 

                                                             
78

 Arquidiocese é a diocese que administra a Província Eclesiástica. 
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Aparecida) e São Marcos no Noroeste (nordeste de Aracaju, Nossa Senhora do 

Socorro, São Cristóvão e Itaporanga D’Ajuda), como demostra a figura 27, contendo 

em cada regional um vicariato episcopal, com autoridade de resolver assuntos 

locais. Segundo informou o Bispo de Aracaju, a divisão foi necessária para facilitar a 

administração territorial, mas “logo quando cheguei aqui eu quis implantar os 

vicariatos, (...) naquele momento não quiseram, (...) levei pessoas para falar dos 

vicariatos, (...) eu poderia impor, mas não se caminha assim, você tem que motivar. 

(...) E assim, depois desse tempo foi aceito o vicariato” pelo conselho. A divisão 

territorial se apoiou nas características identitárias dos territórios, baseada na 

territorialização realizada pelo Governo do Estado. 

 

 
Figura 27: Área dos Vicariatos da Arquidiocese de Aracaju 
Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
Base Cartográfica: SRH - 2004. 

 
 

Ao estabelecer a divisão territorial, elegeu, juntamente com o conselho 

episcopal, os vicários episcopais que administrariam essa regionalização. Desse 

modo, em cada setor regional, o vicário está em contato com as paróquias 

administrando e participando dos assuntos urgentes. Nesse sistema o bispo tem 
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reuniões mensais com os vicários episcopais, algumas vezes apenas com os 

vicários que transmitem ao bispo os problemas de cada paróquia e outras com os 

párocos. O bispo informou que, assim, os párocos tem um tempo maior para realizar 

seu trabalho.  

 

Quadro 07: Características Sóciodemográficas da Arquidiocese de Aracaju79. 

Características 
Sóciodemograficas 

Vicariatos 
Arquidiocese  

S. Mateus S. João  S. Lucas S. Marcos 

Paróquias 32 13 20 32 97 

Igrejas 87 135 235 195 652 

Área Km2        272,2      1.923,1      3.521,4      1.333,6          7.050,2  

Número municípios 2 14 14 4 33 

Habitantes    596.125     157.682     245.033     270.110      1.268.950  

Católicos (IBGE)    422.351     117.187     206.436     182.847         928.821  

Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013 e Censo 
demográfico do IBGE. 

 

O número de paróquias de cada regional, na época da implantação dos 

vicariatos era relativamente o mesmo, mas com a expansão territorial da Igreja na 

arquidiocese, esse número entre elas distanciou-se. Atualmente o vicariato com 

maior número de igrejas é São Lucas, seguido por São Marcos, São João e o menor 

São Mateus, como demonstra o quadro 07. Nesse observa-se que a arquidiocese 

tem 652 (seiscentas e cinquenta e duas) igrejas, divididas em um território de 7.050 

km2, com 928.821 católicos (segundo o censo demográfico de 2010). Assim, a 

arquidiocese apresenta em média 5,72 capelas por paróquia, uma igreja a cada 

10,82 km2, e 1.425 pessoas para cada igreja, considerando que todos os que se 

declaram católicos nas pesquisas do IBGE frequentem o templo (fato irreal). Em 

proporção frente à população a Arquidiocese apresenta uma porcentagem de 73% 

de católicos. 

Ao analisar essa dimensão territorial dos vicariatos, verifica-se que em 

número de paróquias eles são praticamente equivalentes, pois somente São João 

Evangelista tem um número de paróquias menor. Esse vicariato está localizado no 

interior do Estado, parte da região conhecida como Baixo Cotinguiba, incorporando-

                                                             
79

 Nessa tabela a soma do número total de municípios que compõe a arquidiocese está errada, 
porque a cidade de Aracaju está dividida em dois vicariatos (São Mateus e São Marcos). E como 
nessa divisão as paróquias de Aracaju estão 75% no vicariato São Mateus, os dados da cidade 
constam nos totais desse vicariato. 
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se ao local das antigas povoações do interior e onde estão algumas das antigas 

igrejas, paróquias e antigos engenhos de açúcar. De acordo com Morais (2013), 

essa região é marcada pela exploração e pela pobreza, com grande parte da 

população vivendo em terras alheias, trabalhando para os proprietários dos 

canaviais, sem consciência política ou educacional para transformar seu modo de 

vida. Por muito tempo a evangelização, nessa regional, foi atrelada ao sistema 

político, com a Igreja Católica atuando em parceria com os senhores de engenho. 

Mesmo com o fim dos engenhos, a população ainda no local, praticando um 

catolicismo popular enraizado na cultura dos habitantes.  

 

 
Figura 28: Imagens signos comuns na paisagem do vicariato São João Evangelista. 
Fonte: Bando de Dados do Projeto Pró-Cultura (2012). 
 

A paisagem é mais marcada pelas manifestações culturais ligadas ao 

catolicismo e pelas igrejas abandonadas, em ruinas e já arruinadas80 nos canaviais e 

antigos engenhos, lendas de túneis de fuga para religiosos, de botijas de ouro 

                                                             
80

 As igrejas classificadas como arruinadas não foram contabilizadas nos levantamentos por 
apresentarem-se desfiguradas. 
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enterradas nas igrejas junto com os senhores, de cruzeiros que demarcam fortunas, 

principalmente no município de Laranjeiras, Riachuelo e Santo Amaro das Brotas 

(figura 28). Essas cidades, pela longevidade de colonização, tem um histórico de 

ocupação de remete aos missionários e aos senhores de engenho. Desse modo, as 

antigas igrejas atualmente estão em ruinas localizadas, principalmente na área rural, 

o que povoa o imaginário da população sobre sua construção e as fortunas que 

poderiam estar ali enterradas. A típica paisagem religiosa é marcada por Laranjeiras 

que possui em seu pequeno centro urbano seis igrejas (cinco coloniais e uma do 

início do século XX) e outras abandonadas na área rural, cercadas pelo canavial, na 

maioria em estado deplorável de preservação. 

O vicariato São Lucas tem perfil próximo, localizado no agreste sergipano, em 

uma região primeiramente povoada pela criação de gado e pequenas culturas de 

subsistência, esse é representativo de um povo pobre, sofrido, que tem na fé 

católica, como demonstraram as entrevistas, o socorro das dificuldades. Na análise 

de Morais (2013) esse território é marcado pelo espírito de fé e de grande 

compromisso com a Igreja, sendo essa a que, no momento, mais afloram vocações. 

Mesmo com colonização mais recente essa região já configurava os mapas coloniais 

do século XVII, apontando a existência de igrejas no território, como no município de 

Itabaiana. Esse local presentifica-se com a igreja de Santo Antônio, atualmente em 

ruinas denominada Igreja Velha. A igreja, segundo a história oral, foi construída 

pelos jesuítas e abandonada com a expulsão dos mesmos. O local era a antiga sede 

do município, que hoje configura-se há alguns quilômetros. A representatividade da 

antiga igreja continua viva no povo itabaianense, como a devoção de Santo Antônio 

que as entrevistas comprovaram ser o centro da identidade do município. 

Ambos, vicariato São Lucas e São João Evangelista, estão localizados no 

interior, formados por cidades pouco populosas, locais que as manifestações 

católicas são o centro da vida social. Segundo informaram os padres, juntos são os 

que têm o perfil de católicos mais fervorosos da Arquidiocese de Aracaju, com festas 

e manifestações que remetem o observador ao catolicismo popular, da veneração às 

imagens, da mistura do sagrado e profano (no sentido do aceito e não aceito pela 

Igreja Católica), da importância do padroeiro e dos santos de devoção, do sacrifício 

pelo santo, da força das promessas, etc. 

Os outros dois Vicariatos São Marcos e São Mateus tem um perfil 

diferenciado, o primeiro formado pelos dois municípios do interior mais populosos 
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(Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão) do estado e a parte Norte da capital, o 

outro formado pela maior parte da capital e pela cidade de Barra dos Coqueiros. E, 

por isso, tem uma dinâmica diferenciada: pela enérgica social, maior fluxo de 

pessoas e ritmo de trabalho, as pessoas ocupam-se mais com outros assuntos e 

deixam as manifestações do catolicismo apagadas do seu dia a dia, manifestadas 

apenas no dia das festas católicas. Para Morais (2013) esse vicariato, na visão da 

Igreja, abriga pessoas vindas de diversos lugares do interior do estado e de outros 

lugares em busca de melhores condições, tem em seu território desde a baixa até a 

classe alta, assim apresenta situação econômica melhor que as demais regionais, o 

que leva uma diferenciação muito grande entre as paróquias e a atuação intensa 

dos evangélicos e protestantes.  

O vicariato de São Mateus é o território que apresenta um auto contingente de 

manifestações do catolicismo popular com festas religiosas e signos católicos, 

principalmente na cidade de São Cristóvão, antiga capital do Estado. Essa cidade 

tem a paisagem que mais caracteriza o catolicismo no estado. Formada e instituída 

com a ocupação do território por Cristóvão de Barros, convergiu com isso ordens 

religiosas para seu núcleo urbano, além do clero secular. Atualmente configura-se 

como uma cidade tombada como patrimônio histórico e possui em seu núcleo 

preservado oito igrejas católicas, além de outras igrejas, cruzeiros e imagens em seu 

território municipal. 

Com relação ao tamanho, o vicariato com maior número de igrejas é o São 

Lucas, mas quando analisado as proporções, verifica-se que esse tem 10,75 

capelas por paróquia enquanto que São Mateus tem 1,72; São Marcos tem 5,1 e 

São João Evangelista tem 9,38. Esses dados esclarecem que em número de igrejas 

São Lucas é o maior, mas no quesito administração e a presença diária do pároco 

para a evangelização, o Vicariato São Mateus tem uma maior aproximação fiel-

Igreja. Em relação a extensão territorial São Lucas também desponta como o maior, 

mas na proporção fica com uma igreja a cada 13 km2 e São Mateus com uma igreja 

para 3,13 Km2. Este fato é explicado porque o vicariato de São Lucas tem uma baixa 

proporção de fiéis por igreja com 878 católicos para cada templo, contra 5.234 

pessoas por templo no vicariato São Mateus. Vale lembrar que o vicariato São 

Mateus engloba toda a cidade de Aracaju, o que descaracteriza a amostra por causa 

do tamanho da cidade. Para melhor visualização, o quadro 08 apresenta esses 

dados por vicariato e a cidade de Aracaju separadamente. 
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Quadro 08: Média das características sócio-demográficas da Arquidiocese de Aracaju. 

Características 
Sóciodemograficas 

Aracaju* 
Vicariatos 

Arquidiocese  
S. Mateus S. João  S. Lucas S. Marcos 

Capelas por paróquia 1,50 1,72 9,38 10,75 5,10 5,72 

Igrejas por Km2 1,52          3,13         14,24         14,98           6,84               10,8  

Habitantes por Igrejas         4.759         6.852         1.168         1.043         1.385             1.946  

Católicos (IBGE) por 
Igreja 

       3.372         5.234            868            878            938             1.425  

* Os dados de Aracaju não integram a soma da arquidiocese, visto que os mesmos 
dados encontram-se no vicariato de São Mateus. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM 2010-2013 e Censo demográfico do 
IBGE. 

 

Assim, Aracaju sozinha representa grande parcela do Vicariato São Mateus, 

pois esse vicariato está em sua maior parte no município de Aracaju. 

Exemplificando: do total de paróquias que compõe essa regional, apenas uma está 

em outro município fora de Aracaju, então das 48 paróquias, 47 ficam na capital e 

uma no município vizinho Barra dos Coqueiros. Em termos de igrejas, como as 

paróquias desse vicariato estão localizadas nas zonas urbanas mais desenvolvidas, 

a maioria das igrejas são paróquias, e apenas algumas ainda tem capelas 

dependentes. A parte da capital que pertence ao vicariato São Marcos está toda 

localizada na zona Norte da capital, conhecida como periférica de classe baixa, já na 

fronteira com o município de Nossa Senhora do Socorro. 

 

5.3.  DIOCESE DE PROPRIÁ: OMNIUM SERVUS 

 

A Diocese de Propriá, fundada em 1960, está localizada no Norte do Estado, 

às margens do Rio São Francisco e é administrada por Dom Mário Rino Sivieri 

desde 1997. Segundo o site da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, a Diocese de 

Propriá tem como característica a dinamicidade.  

 

Por ser uma Igreja viva, clero, fiéis, religiosos e religiosas se juntam 
para formar uma Igreja missionária, catequética, atenta ao 
Evangelho, bem como a tudo o que dele deriva, pois isto é vontade 
de Jesus. Assim, no sertão, tabuleiro e litoral queremos ser sinais de 
Deus para tantos homens e mulheres, crianças e idosos que, em 
diversas situações da suas existências, procuram o sentido de suas 
vidas: o próprio Senhor Jesus Cristo. (disponível em 
http://paroquiadegloria.org/noticias/diocese-de-propria-realiza-
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semana-missionaria-em-preparacao-a-jornada-mundial-da-
juventude/). acesso em setembro de 2013. 

 

O território diocesano se regionaliza em três vicariatos: Imaculada Conceição 

(no extremo Norte do Estado), Santíssima Eucaristia e Bom Jesus dos Navegantes 

(no encontro do Rio São Francisco com o mar), como demostra a figura 29, 

administrados por vicários que ajudam nessa administração e têm a autoridade de 

resolver assuntos locais e estabelecer planos de ação para a realidade em que 

vivem. Segundo informou o Bispo de Propriá, na sua chegada existiam cinco 

vicariatos na diocese, e na sua gestão foram reduzidos para três para facilitar a 

integração e manutenção das regionais.  

 

 
Figura 29: Área dos Vicariatos da Diocese de Propriá 
Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
Base Cartográfica: SRH - 2004. 

 

Para a organização de cada setor, o vicário mantém contato com as 

paróquias de sua regional, realiza reuniões com os padres e religiosas dos 

municípios sob sua tutela, ele analisa os planos de ação, estabelece metas e cria 

projetos conforme a necessidade da regional. Nesse sistema, o bispo passa para os 

vicários o poder de administrar as regionais, aliando o conhecimento dos párocos 
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com o das religiosas e dos leigos. Assim, acredita que as localidades ficam mais 

bem assistidas, podendo aplicar os planos de evangelização com maior sucesso. As 

reuniões regionais facilitam a implantação das pastorais e movimentos, que são 

pensadas para cada realidade, existem aquelas que são tradicionais como 

Apostolado da Oração, Legião de Maria; mas tem outras que depende muito do 

local, como a Cáritas que trabalha com os movimentos sociais, a pastoral carcerária 

que trabalha com presidiários e suas famílias em comunidades que tem presídios, 

etc.  

O bispo para administrar realiza reuniões bimestrais ou trimestrais com todos 

os padres. Nessas, eles discutem as pendências e necessidades que se 

apresentam; se tem algum problema que o vicário não possa resolver, são nessas 

reuniões que são discutidas. Se for urgente/grave, o vicário marca reunião especial 

com o bispo. Pela diferença dos problemas e soluções uma reunião geral com os 

vicários ficaria vazia. Na diocese de Propriá os vicários reúnem-se com as 

comunidades, tanto de religiosos (as) quanto de leigos para direcionamento dos 

movimentos e pastorais. Eles são, segundo o bispo, verdadeiros administradores, 

com grande responsabilidade. Ainda segundo o Bispo Dom Mário, em Propriá as 

regionais são muito diferentes, cada uma tem suas próprias características 

territoriais identitárias. Segundo ele: 

 

Você pega o vicariato do sertão, da Imaculada Conceição, então lá, o 
sertão, é uma região que o povo tem uma religiosidade mais 
arraigada nas tradições, etc., se você pega outro que tem muitos 
ribeirinhos, nestes o negócio é um pouquinho mais frio, os do mar 
como Pirambu. (...). Na Santíssima Eucaristia tem partes de sertão, 
mas tem uma parte muito grande do agreste, engloba Propriá (...). É 
muito variada, cada paróquia tem uma (característica). A outra é 
mais o Rio e o Mar, a água que chega até você, a devoção está nos 
santos ligados a água. (...) no sertão é só bater o sino que o povo já 
vai para a igreja. (ECB03). 

  

Além disso, nessa diocese, os santos e/ou evocações, como Bom Jesus dos 

Navegantes, regem as devoções. Nos discursos dos párocos e bispo constatou-se 

que os signos dominantes de cada território são singulares, tendo em comum o rio 

São Francisco como regente da representatividade católica.  

A realidade imposta pelo bispo reflete na interação da Igreja com a 

comunidade e desta com a paisagem. Nas observações realizadas na diocese de 

Propriá tanto nos municípios do sertão quanto do médio sertão e litoral, a presença e 
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atuação dos párocos e dos grupos ligados a Igreja se refletem no território e na 

paisagem. Nessa diocese encontraram-se as territorialidades mais enraizadas e os 

signos mais aparentes, estabelecidos tanto no dia a dia, com as atividades dos 

grupos, interação com as escolas, atividades religiosas nas praças, etc., quanto nas 

práticas festivas. Os signos católicos presentes na paisagem tem uma grande 

visibilidade, presentes nas praças, na frente das casas, nas roupas, no nome dos 

estabelecimentos, nome de ruas, de bairros e na temporalidade das festas. Em 

termos de signos, Propriá tem, comparando as três dioceses, os maiores artifícios 

para envolver o católico, do mais abastado pelas igrejas e imagens dos santos nos 

centros urbanos aos mais pobres que têm espaço nas lutas da diocese pelo seu 

direito.   

 

 

 

Figura 30: Imagens signos comuns na paisagem do vicariato Imaculada Conceição. 
Fonte: Trabalho de Campo de S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Na paisagem dessa diocese, o vicariato de Imaculada Conceição, no sertão, é 

o que mais acumula signos representativos que demarcam o território com cruzes, 
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cruzeiros e imagens, presentes nas entradas das cidades, em pontos altos e entrada 

de casas. Além dos signos, também as territorialidades constroem paisagens 

temporais que transformam a rotina dos moradores desse território simbólico, como 

demonstra a figura 30.  Dentre os signos representativos, o mais aparente são os 

cruzeiros que podem ser encontrados nas estradas e frentes de igrejas, demarcando 

a fé da comunidade e o território da Igreja Católica. 

Dentro da diocese, as igrejas estão divididas de forma semelhante entre as 

regionais: Bom Jesus dos Navegantes com oito paróquias e, consequentemente, 

oito Igrejas-Matriz81; Santíssima Eucaristia com dez paróquias e Imaculada 

Conceição com sete paróquias. Esses números mostram que os vicariatos foram 

criados com aproximadamente o mesmo número de administradores do território. A 

diferença surge quando é analisado as regionais. 

O vicariato Imaculada Conceição tem 140 igrejas distribuídas em uma área de 

4.830,6 km², localizado no extremo Norte do Estado, no território de planejamento do 

Alto Sertão. Esse local passou por grandes transformações nos últimos trinta anos, 

de uma paisagem que predominava os latifundiários pecuaristas com terras 

improdutivas para, na atualidade, paisagem ocupadas por comunidades devido ao 

processo de reforma agrária com a intervenção da Igreja em pequenas 

propriedades. Pelo perfil do local encontram-se cruzes, capelinhas nos sítios e 

terrenos destinados à construção de igrejas. Em alguns locais avista-se a igreja 

construída ou em fase de acabamento. Segundo informou o pároco de um desses 

municípios, em alguns assentamentos a igreja é construída e depois o pároco 

avisado, pois pelas distâncias e estradas de terra o atendimento aos locais é 

precário.  

O vicariato Bom Jesus dos Navegantes tem 135 igrejas distribuídas por 

1.867,1 Km2. Diferentemente do V. Imaculada Conceição, ele está localizado no 

encontro do Rio São Francisco com o oceano Atlântico, local que as águas têm 

grande significado na vida da população, como antigo meio de transporte e de 

sobrevivência. É um território que também passou pelo processo de reforma agrária, 

com menor intensidade do que o sertão, mas com lutas simbólicas para os 

moradores, principalmente relacionadas com comunidades quilombolas. A atividade 

predominante nas comunidades é o trabalho com a terra e a pesca, tanto no rio 

                                                             
81

 Cada paróquia tem uma Igreja-Matriz, sede da paróquia. 
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quanto no mar. A população pouco procura a igreja devido à distância das 

comunidades, dificultando as ações, conforme informaram os párocos. Em relação à 

paisagem simbólica, esse vicariato tem acanhadas representações do catolicismo. 

Segundo os padres, as comunidades litorâneas são as mais difíceis de evangelizar, 

pois o fiel pouco frequenta a igreja, exigindo um trabalho diferenciado. Contudo, as 

comunidades agrícolas tem uma participação maior e, nesses locais, sempre 

informam sobre uma nova comunidade ou espaço para a igreja. A paisagem 

religiosa destaca-se no território nas menores comunidades, com cruzeiros e igrejas 

menores. Mesmo as festas religiosas são pouco frequentadas, principalmente as 

que acontecem nos núcleos urbanos. 

O vicariato Santíssima Eucaristia também tem características próprias, em um 

território às margens do São Francisco, esse vicariato tem o maior número de 

habitantes por Km2 (62,21), sendo a região mais desenvolvida da diocese de 

Propriá, uma região dinâmica, com cidades pequenas e, frente às outras, menor 

área rural. Em relação ao atendimento das comunidades, apresenta as melhores 

vias. Nesse vicariato, segundo os párocos, é onde estão os movimentos e pastorais 

com maior organização e financiamento, pois os políticos e empresas de pequeno 

porte ajudam as ações da Igreja. Além disso, nesse vicariato está a sede da diocese 

e, portanto, a catedral diocesana, entretanto, a presença da Cúria diocese inaltera o 

perfil dos fiéis ou o trabalho evangelizador. Como sede da diocese tem o menor 

número de templos, 115 igrejas distribuídas por 1.517,0 Km2. E, pelo perfil urbano, 

movimentos sociais inexpressivos, principalmente na cidade de Propriá. A cidade, 

por apresentar um desenvolvido núcleo urbano, apresenta perfil religioso, mas os 

fiéis são mais difíceis de agrupar ou demonstrar uma forte identidade com o 

catolicismo. 

Com relação à área de cada vicariato, o de Imaculada Conceição é o maior, 

2,6 vezes mais do que o vicariatos de Bom Jesus dos Navegantes e mais de 3,0 

vezes mais que o v. Santíssima Eucaristia. Em número de municípios, o V. 

Santíssima Eucaristia apresenta mais municípios do que paróquias, mostrando que 

nessa regional existem municípios sem paróquia, isto é, com igreja dependente de 

outro município. O V. Imaculada Conceição tem mais paróquias por município, visto 

que tem sete paróquias distribuídas em seis municípios. Com relação ao número de 

igrejas, o maior é o de Imaculada Conceição com cento e quarenta igrejas. Além 

dessas a pesquisa apurou comunidades em formação, que até no momento tem 
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apenas missas e atendimento do pároco uma vez ao mês. Elas costumam estar 

localizadas em novas áreas ocupadas, distantes do núcleo urbano. As maiores 

distâncias entre a sede municipal e as comunidades foram encontradas nessa 

diocese, precisamente no V. de Imaculada Conceição. 

 

Quadro 09: Características Sóciodemográficas da Diocese de Propriá. 

Características 
Sóciodemograficas 

Vicariatos 

Diocese  Bom Jesus dos 
Navegantes 

Santíssima 
Eucristia 

Imacuada 
Conceição 

Paróquias 08 10 07 25 

Igrejas 135 115 140 390 

Área Km2             1.867,1              1.517,0              4.830,6          8.214,7  

Número municípios 8 12 6 26 

Habitantes              92.942               94.376             140.241         327.559  

Católicos (IBGE)              72.169               75.444             120.536         268.149  

Fonte: Trabalho de Campo de S.G.M.BONJARDIM, 2010-2013 e Censo Demográfico 
do IBGE (2010).  

 

O número total de paróquias pertencentes a diocese é relativamente baixo 

comparado com a Arquidiocese, com vinte e cinco paróquias e trezentas e noventa 

igrejas (igrejas-matriz, igrejas-filiais, capelas e igrejas em construção), divididas em 

um território de 8.214,7 km2, com 268.149 católicos (segundo o censo demográfico 

de 2010), como demonstra o quadro 09. Na análise evidencia-se que 82% da 

população se declaram católica, sendo esta a maior taxa do estado. 

 
Quadro 10: Média das características sócio-demográficas da Diocese de Propriá 

Características 
Sóciodemograficas 

Vicariatos 

Diocese  Bom Jesus dos 
Navegantes 

Santíssima 
Eucristia 

Imacuada 
Conceição 

Capelas por paróquia 15,875 10,5 19 14,6 

Igrejas por Km2                  13,8                   13,2                   34,5  21,1 

Habitantes por Igrejas                 688,5                 820,7              1.001,7  839,9 

Católicos (IBGE) por Igreja                  535                   656                   861  687,6 

Fonte: Trabalho de Campo de S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013 e Censo demográfico 
do IBGE (2010). 

 

Com relação ao tamanho, o vicariato com maior número de igrejas é 

Imaculada Conceição, que tem 19 capelas por paróquia enquanto que Bom Jesus 

tem 15,8; e Santíssima Eucaristia 10,5. Já a extensão territorial, o V. Imaculada 

Conceição também desponta como o maior, mas na proporção tem uma Igreja a 
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cada 334,5 km2, Bom Jesus dos Navegantes e Santíssima Eucaristia apresentam 

uma igreja a cada 13 km2. Esse fato é explicado por que os vicariato têm menor 

território e proporcionalmente menor número de fiéis por igreja. A diocese toda 

apresenta em média 14,6 capelas por paróquia, uma igreja a cada 21,1 km2, e 687,6 

pessoas para cada igreja. Em proporção a diocese apresenta uma porcentagem de 

82% de católicos. Para melhor visualização, o quadro 10 apresenta esses dados por 

vicariato. 

 

5.4.  DIOCESE DE ESTÂNCIA: PROPTER TE DOMINE 

 

A diocese de Estância foi fundada, juntamente com a diocese de Propriá, em 

abril de 1960, pela bula papal “Ecclesiarum Omnium”, e está localizada no sul do 

Estado, na fronteira com a Bahia, em uma área de 6.737 km2, sendo a menor em 

termos de área. O administrador dessa diocese, no momento é de Dom Giovanni 

Crippa; visto que o antigo bispo Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida 

renunciou em setembro de 201382. 

A diocese está regionalizada por meio de foranias presentes desde o bispo 

Dom Hildebrando Mendes Costa (1983-2003), segundo bispo diocesano; na 

administração, ele dividiu a diocese em quatro foranias para facilitar a administração 

e o atendimento às comunidades. Na gestão do terceiro bispo diocesano, devido ao 

crescimento dos territórios e aumento do número de paróquias, as foranias foram 

reorganizadas, sendo criado mais um território administrativo. Assim a diocese de 

Estância figura atualmente com cinco regionais: Estância (abrangendo as cidades de 

Santa Luzia do Itanhy, Indiaroba e Estância com cinco paróquias), Boquim 

(abrangendo as cidades de Boquim, Arauá e Pedrinhas com quatro paróquias), 

Lagarto (envolvendo Lagarto, Salgado e Simão Dias com sete paróquias), 

Itabaianinha (compreendendo Itabaianinha, Tomar do Geru, Umbaúba e 

Cristinápolis com cinco paróquias) e Tobias Barreto (com quatro paróquias divididas 

entre as cidades de Tobias Barreto, Poço Verde e Riachão do Dantas), como 

demostra a figura 31. Para a administração regional é nomeado um padre que cuida 

                                                             
82 Os levantamentos de dados e entrevista foram realizadas com o Bispo Dom Marco Eugênio Galrão 
L. de Almeida e seus representantes. Quando aconteceu a renúncia esta pesquisa na diocese já 
estava concluída. 
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de assuntos administrativos, reuniões com movimentos e pastorais, além de 

participar dos assuntos urgentes das paróquias de sua região.  

 
 

 
Figura 31: Área das Foranias da Diocese de Estância 
Fonte: Trabalho de campo S. G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
Base Cartográfica: SRH - 2004. 

 

 
Quadro 11: Características Sóciodemográficas da Diocese de Estância. 

Características 
Sóciodemograficas 

Vicariatos 

Diocese  F. de 
Estância 

F. de 
Tobias 
Barreto 

F. de 
Lagarto 

F. de 
Boquim 

F. de 
Itabaianinha 

Paróquias 05 04 07 04 05 25 

Igrejas 102 97 137 50 76 462 

Área Km2 1283,3 1992,9 1782,1 438,6 1153,3 6.650,2 

Número municípios 03 03 03 03 04 16 

Habitantes       93.209        89.409      152.928        45.244        90.718      471.508  

Católicos (IBGE)       70.251        76.645      127.931        36.424        71.262      382.513  

Fonte: Trabalho de Campo S. G.M. BONJARDIM, 2010-2013 e Censo demográfico do 
IBGE. 

 

Nesse sistema o bispo, para administrar, realiza reuniões com os padres 

responsáveis pelas foranias sempre que necessário e na primeira quarta-feira do 
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mês com todos os padres da diocese, nas quais discutem o andamento das 

paróquias, a expansão de comunidades, os problemas e dificuldades que esteja 

passando alguma paróquia. Segundo informaram o Chanceler e o Bispo de 

Estância, as foranias pouco se diferenciam entre si em tamanho e número de 

paróquias, como se observa o quadro 11 acima. 

A diocese tem 462 (quatrocentas e sessenta e duas) igrejas, divididas em um 

território de 6.650 km2, com 382.513 católicos (segundo o censo demográfico de 

2010). Para administração desse território simbólico existem vinte e cinco paróquias, 

distribuídas em dezesseis municípios que concentram o poder de cada território, 

pois cada paróquia é um território construído, parte de um todo que é a diocese. 

Mesmo os territórios diferenciando-se, eles são uma unidade comandada pela 

diocese e pelas foranias e paróquias.  

A maior regional em número de territórios é a de Lagarto com sete paróquias, 

seguida por Estância, Itabaianinha, Tobias Barreto e Boquim. Essa diferença se 

explica porque é a região mais habitada da diocese, com destaque para a cidade de 

Lagarto que possui cinco paróquias em seu município e sozinha tem 94.861 

habitantes, isto é, 62% dos habitantes da forania. Essa região tem marcada em sua 

paisagem, símbolos católicos como orações, cruzeiros e igrejas, que representam a 

identidade de sua população, da ligação que eles têm com a religião, da importância 

desta na vida da comunidade (figura 32). A paisagem nessas localidades está 

introjetada com o sistema de valores humanos que, de acordo com Ribeiro (2007), 

define o comportamento e relacionamento da sociedade com o meio. Com a 

quantidade de símbolos católicos presentes a identidade da população é moldada 

pela paisagem e pelo território dominante. E como o território e as territorialidades 

desta forania refletem e revelam nuances católicas, a paisagem se multiplica com as 

mesmas atitudes e pensamentos. 
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Figura 32: Imagens signos comuns na paisagem da forania de Lagarto. 
Fonte: Banco de Dados do Projeto Pró-Cultura Sergipe (2012). 
 

A paisagem católica de Lagarto foi construída no início do século XVII, 

momento que o território foi ocupado e desde então tem a cultura baseada na 

religião. Isso ficou evidente ao constatar que, nos últimos anos, três paróquias foram 

criadas para suprir o crescimento da localidade, tanto em termos populacionais 

quanto em número de comunidades e capelas. É a tradição católica construindo 

territórios e emanando territorialidades. A paisagem, desde modo, é uma criação 

simbólica, que reflete um conjunto de atitudes humanas constantes, e revela o 

pensamento e as atitudes humanas do local. 

A paisagem e o território da forania de Lagarto destaca-se frente às outras, 

pois além de apresentar grande território católico, confirmado com o maior número 

de paróquias, maior número de igrejas e maior população declarada seguidora do 

catolicismo. Apenas no quesito área do território, que ela é um pouco menor do que 

a forania de Tobias Barreto. Com relação a área a maior é a F. de Tobias Barreto, 

mas se considerado o número de habitantes por Km2, verifica-se que é uma grande 
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área com baixo percentual populacional e pequeno número de igrejas e paróquias. A 

forania de Boquim é a menor em todos os percentuais. 

 
Quadro 12: Média das características sócio-demográficas da Diocese de Estância. 

Características 
Sóciodemograficas 

Vicariatos 

Diocese  F. de 
Estância 

F. de 
Tobias 
Barreto 

F. de 
Lagarto 

F. de 
Boquim 

F. de 
Itabaianinha 

Capelas por paróquia 19,4 23,3 18,6 11,5 14,2 17,5 

Igrejas por Km2 12,6 20,5 13,0 8,8 15,2 14,4 

Habitantes por Igrejas  913,8 921,7 1116,3 904,9 1193,7 1020,6 
Católicos (IBGE) por 
Igreja 

688,7 790,2 933,8 728,5 937,7 828,0 

Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013 e Censo demográfico do 
IBGE. 

 

Ao analisa-los verifica-se que os territórios dessa diocese são relativamente 

iguais, como demonstra o quadro 12. A diocese apresenta em média 17,5 capelas 

por paróquia, uma igreja a cada 14,4 km2, e 828 pessoas para cada igreja se utilizar 

os dados do IBGE, pois nem todos que se declaram católicos frequentam a Igreja. 

Os padres acreditam que, menos da metade frequenta realmente a Igreja Católica. 

Em proporção frente a população a diocese apresenta uma porcentagem de 73% de 

católicos, o menor índice entre as dioceses de Sergipe. Em termos de área é a 

menor diocese e a segunda maior em número de habitantes, mas 2,9 vezes menos 

habitante do que a Arquidiocese, a maior da Província Eclesiástica. Com relação ao 

tamanho, a regional com maior número de capelas por Paróquia é a Forania de 

Tobias Barreto com 18,6 capelas por paróquia, mas apresenta apenas uma igreja a 

cada 20,5 Km².  

Com relação a diferença das foranias na visão do Bispo e administradores, a 

maior diferença sentida é em relação às características das comunidades e as 

necessidades de cada uma. Tanto que para a escolha dos párocos das 

comunidades ouve-se o conselho presibiteral, que apresenta as qualidades dos 

párocos e às necessidades e características das comunidades. Segundo o Bispo 

entrevistado a sabedoria primeira é saber escolher a pessoa certa para o lugar certo. 

Um exemplo é a cidade de Lagarto, nessa o crescimento populacional e o nível 

intelectual exigem um tipo de pároco mais intelectualizado, com discurso mais 

pautado na interpretação das passagens bíblicas, como comprova o discurso do 

Bispo: 
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(...) [Para] escolher o pároco a gente ouve o (...) conselho presbiteral 
e ai, não apenas as qualidades do padre, mas também as 
necessidades da paróquia são avaliadas. (...) pra nós a sabedoria 
consiste em saber escolher a pessoa certa para o lugar certo. (....) 
por que você tem as qualidades das pessoas e da paróquia. (...), por 
exemplo, a situação de Lagarto não só de crescimento, como o nível 
intelectual da cidade. Aqui em Estância já é diferente. (...) a beira da 
praia é completamente diferente do sertão. Você consegue fazer 
certos movimentos de pastoral, certos movimentos de leigos, você 
consegue fazer no interior o que na praia não consegue. (...) lá [no 
interior] o que o povo gosta é aquela coisa tradicional, é o estilo de 
cada lugar e você tem que ter o padre próprio pra assumir (ECB02). 

 

Do mesmo modo que Propriá, nessa diocese, existe diferenciação das 

comunidades da praia e do sertão. Na praia o trabalho é mais árduo, lida com 

grande mistura de pessoas e comunidades, pois existe um movimento veranista 

muito grande que influencia na vida dos moradores das vilas de pescadores e dos 

povoados de passagem. Segundo o Bispo é um cenário difícil de lidar, os moradores 

se humilham em busca de trabalho, sofrem para vender alguma coisa para os 

turistas/veranistas, e voltam com necessidade de obter bens que não servem para a 

vida deles. No sertão o povo é mais tradicional, as influências de fora são menores, 

gostam da religião sem modificações, os movimentos e pastorais são os passados 

de pais para filhos enfim, é uma região que o tradicionalismo impera. Assim, 

segundo os bispos, essas paróquias necessitam de padres que respeitem esses 

costumes e se integram a eles. 

 

Portanto, conforme apresentado, as dioceses são diferentes entre si, pois os 

tipos de administração diocesana, a identidade dos bispos e padres e dos fiéis e a 

consolidação territorial católica passaram por processos distintos que influem na 

formação e dinâmica da paisagem católica, como será apresentado no próximo 

capítulo. 

 



P á g i n a  | 186 

 

 

 

CAPÍTULO 06.  
OS SIGNOS E REPRESENTAÇÕES TERRITORIAIS EM SERGIPE 

 
 

 

Em Sergipe a representatividade católica é evidente em todo o estado: igrejas 

paroquiais, capelas, cruzeiros, imagens de santos, cruzes, capelinhas e oratórios 

estão presentes na paisagem. Do Sertão ao litoral, do rio São Francisco ao Agreste 

e Zona da Mata, os signos católicos estão em todos os municípios: em colinas, nas 

praças, nas estradas, nas casas, nas propriedades rurais, etc., conformando uma 

paisagem que pode ser classificada como dominante no espaço. 

Ao analisar o Estado de Sergipe, os elementos que sobressaem são os 

símbolos relacionados com a Igreja Católica, visíveis em locais de destaque na 

paisagem, demonstrando a força da tradição do povo, pois quem os mantém e os 

fixa é a população que vive o seu dia a dia em contato com esse cenário. Os 

símbolos podem ser classificados como residuais, pois são signos de uma época em 

que o catolicismo era o centro da vida da sociedade no Brasil. Mesmo que em 

Sergipe eles dominem a paisagem, a cultura católica está em declínio em grande 

parte do Brasil, sendo substituída por signos modernos que expressam a identidade 

dominante (COSGROVE, 1998). Embora existam cidades em que o simbolismo 

católico domina a paisagem, pela dinâmica social de uma sociedade em rede, é 

preocupante chamá-la de paisagem da cultura dominante. O catolicismo é 

dominante em Sergipe, mas é um resíduo de uma antiga cultura dominante. Para 

classificar uma paisagem em dominante ou residual é preciso verificar a sociedade, 

o simbólico que rege a vida das pessoas. Há cem anos a Igreja e a paisagem 

formada por ela era dominante na análise de Cosgrove (1998), mas na atualidade a 

paisagem símbolo está voltada para a tecnologia, para os shoppings centers, para 

as cidades modernas. As paisagens residuais do catolicismo ainda sobrevivem em 

cidades preservadas como Patrimônio Cultural e também às margens dos centros 

urbanos, redutos do catolicismo tradicional.  

Segundo Azzi (1978), o catolicismo tradicional e popular, centrado nas 

devoções aos santos padroeiros, nos pagamento de promessas e nas festividades 

religiosas está restrito, no país, a algumas áreas, principalmente nas localizadas às 
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margens dos grandes centros, locais que a dinâmica da modernidade ainda exerce 

pouca influência e que os acontecimentos cotidianos giram em torno da igreja 

católica. Devido a esse “pequeno isolamento” a vida tem um ritmo mais lento, com 

características tradicionais, visto que, nos locais que a vida diária dinamizou-se, o 

catolicismo tradicional e popular naturalmente desapareceu ou completamente ou 

está às vias de. Esse autor avalia que no Brasil ainda existem locais com o 

catolicismo tradicional e popular, como analisado por Brandão (2007). Para ele o 

popular é a religiosidade do povo: presente nas rezas, músicas, folias, nos atos de 

benzer-se, na cultura dos chás e promessas aos santos, etc., é o catolicismo 

desenvolvido fora do sagrado junto aos cultos tradicionais, mas que confere 

identidade aos praticantes. 

 

       

              
Figura 33: Fotos de Oratório na entrada da propriedade agrícola, Restaurante com nome de 
Santo, Cruzeiro da Praça da cidade e Imagem de Santo na beira do Rio São Francisco. 
Fonte: Banco de dados do Projeto Pró-Cultura Sergipe (2012). 
 

Nesta pesquisa, pelas observações da paisagem, verificou-se que em Sergipe 

são encontrados dois “catolicismos”, tanto o entendido como tradicional e popular 
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que possibilita a Igreja Católica ter grande visibilidade quanto o oficial culto romano. 

O estado tem plantado na paisagem signos que remetem a população ao 

catolicismo como cruzes, imagens de santos, oratórios e também os nomes de rua, 

de estabelecimentos, de bairros, cidades, como demonstra a figura 33. Esses signos 

evidenciam a identidade da sociedade com o catolicismo, pois toda paisagem tem 

conexão com o espírito e com a memória dos moradores, e revelam a identidade da 

população, visto que, 

(...) a paisagem é uma construção humana que provem de longa 
data, cuja elaboração é fruto de culturas sempre supervenientes, da 
integração de almas para almas, da tenaz disposição espiritual que 
tem resistido tornando-se tradição segundo a história e o tempo. 
Uma das peculiaridades da paisagem, entendida como construção 
humana e como diálogo entre o passado e o presente e entre a 
natureza e o espírito, é o prosseguir segundo uma tradição, segundo 
uma memória e segundo recordações. (ANDREOTTI, 2010, p. 266). 

 

Em Sergipe, ao adentrar e observar a paisagem o elemento que sobressai ao 

olhar é a quantidade de símbolos católicos. São tantos signos em locais 

representativos, que compõem o cenário visualmente representativo que com uma 

maior prática encontra-se facilmente. As cruzes e cruzeiros, essas são instaladas em 

pontos altos das cidades e povoados, solitária no topo de uma colina cercada pela 

vegetação, em locais de fácil acesso permitindo o mesmo receber rezas e 

promessas ou mesmo isolado, em locais sem a presença próxima do homem; nas 

estradas, junto com pequenas capelas marcando lugares de acidentes com morte, 

construídas por familiares da(s) vítimas ou por pessoas que por algum motivo ou 

circunstância teve relação com o ocorrido; nas entradas das casas como símbolo de 

proteção; nos cemitérios, para confirmar a crença dos mortos e, como afirma 

Bonjardim (2009), para santificar os locais dos mortos e guiar as almas; e, também, 

a frente de todas as igrejas e capelas do estado. 

As igrejas estão em locais centrais, como praças e largos ou colinas, morros, 

em locais simbólicos como margens de rios e do mar, em estradas, isoladas ou 

acompanhadas de cruzeiros e salões paroquiais. Conforme levantamento realizado 

de 2010 a 2013 nas dioceses e nas paróquias, o estado possui mil quinhentas e 

trinta e quatro igrejas católicas distribuídas por seu território, como apresenta a 

figura 34, são igrejas com arquitetura barroca, preservadas por leis federais; igrejas 
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novas, recém-construídas com elementos modernos, algumas em lugares visíveis ou 

outras discretas rodeadas por casas.  

 

 
Figura 34: Quantidade de Igrejas Católicas por Município 
Base de Dados: SRH – 2004. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M.BONJARDIM, 2010-2013. 

 
 

A cidade com maior número de igrejas católicas, como se observa, é Aracaju 

com cento e vinte e uma igrejas, localizadas nos bairros e povoados, principalmente 

na praça central desses, quando a praça não existe, as igrejas estão nas avenidas e 

ruas principais em locais visíveis e de destaque. Os símbolos do catolicismo 

presentes na capital são as igrejas, algumas cruzes e imagens de santos (estátuas). 

Mesmo tendo esse número de igrejas, as manifestações territoriais são poucas, 

perto de outras cidades com menor população e territórios católicos, com destaque 

para Nossa Senhora da Conceição (padroeira da Catedral Arquidiocesana).  
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As festividades católicas são frequentes na capital, embora, pela dimensão 

das sociedades paroquiais a quantidade de fiéis nas comemorações sejam 

pequenas83 e os atos fervorosos de fé observados nas cidades do interior são 

dificilmente encontrados. As quermesses e outras manifestações que acompanham 

as festas extinguiram-se, as procissões em homenagem aos santos padroeiros 

ainda acontecem, mesmo curtas e vazias. Segundo os párocos, a dinâmica da vida 

retirou da cidade essa prática católica, deixando-as restritas a algumas festas 

tradicionais, como de Nossa Senhora da Conceição, considerada a padroeira da 

capital e em menor proporção Bom Jesus dos Navegantes, São José e Santo 

Antônio. 

São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro são as cidades com maior 

número de igrejas depois da capital, ambas com cinquenta e sete igrejas. Estas são 

cidades dormitório, vizinhas a Aracaju. São Cristóvão, além disso, foi a primeira 

capital de Sergipe e tem o status de quarta cidade mais antiga do Brasil, essa é o 

berço das doações de terrenos para as ordens religiosas construírem seus templos 

e uma cidade que possui seu núcleo urbano preservado pelo IPHAN. Essa 

preservação impõe a sociedade são-cristovense manter a paisagem cultural dos 

tempos passados; fato que ajuda a sustentar a posição de destaque das igrejas e 

seus territórios, além disso, a cidade se apresenta como uma cidade dormitório, que 

possibilita o crescimento do número de territórios católicos no município. Nossa 

Senhora do Socorro, pequena cidade com traços coloniais, com apenas duas igrejas 

no centro urbano, tem esse número de igrejas nos bairros localizados na fronteira 

com Aracaju, nos locais que cresceram como dormitórios para trabalhadores da 

cidade de Aracaju.  

Itabaiana possui cinquenta e cinco, Lagarto cinquenta e quatro, e Estância 

cinquenta e uma igrejas católica, como observado no quadro 13. Essas cidades são 

territórios densamente povoados, principalmente com extensa área rural, que 

instituiu ao longo dos anos um catolicismo romanizado, reduzindo os locais das 

manifestações católicas tradicionais e populares. 

 

 

 

                                                             
83

 Excetuando-se a festa da padroeira da Arquidiocese que movimenta a capital e transforma a paisagem 
cotidiana. 
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Quadro 13: Sergipe: municípios com maior e menor número de igrejas católicas 

Município 
Maior 

Número 
Município 

Menor 
Número 

Aracaju 121 General Maynard 01 

Nossa Senhora do Socorro 57 Malhada dos Bois 02 

São Cristóvão 57 Pedra Mole 02 

Itabaiana 55 Telha 04 

Lagarto 54 Cumbe 05 

Estância 51 Divina Pastora 05 

Poço Redondo 46 São Francisco 05 

Itaporanga D'Ajuda 42 Carmópolis 06 

Tobias Barreto  41 Pinhão 06 

Simão Dias 41 Santa Rosa de Lima 06 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M.BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Os municípios com a menor presença de igrejas Católicas, como observa-se 

no quadro acima, são General Maynard com apenas um templo católico, e Malhada 

dos Bois e Pedra Mole com dois cada. Esse número de territórios e paisagens do 

catolicismo justifica-se devido a pequena área do município e ao baixo índice 

populacional. General Maynard tem em sua área urbana além da igreja dedicada a 

São João Batista, um cruzeiro (que tem festa e orações próprias) e uma estátua de 

São João na entrada da cidade. Com esses três símbolos o poder da Igreja Católica 

é exercido. A população, segundo o pároco, é católica mais nas declarações do 

IBGE do que no frequentar a missa, de ajudar e participar dos grupos e movimentos 

da Igreja. O momento de maior reunião de fiéis, como afirmou o pároco, é nas 

festividades tradicionais, tanto as que acontecem na igreja quanto as que acontecem 

ao redor desta, promovida pela prefeitura.  

Os municípios de Pedra Mole e Malhada dos Bois figuram-se empatadas com 

o segundo menor território da Igreja Católica. Ambas são cidades pequenas e pouco 

povoadas. Dessas três cidades apenas Pedra Mole constitui-se como Paróquia, 

elevada há dois anos a categoria de Paróquia independente, desmembrada da 

Paróquia de Macambira. Já General Maynard e Malhada dos Bois continuam como 

Igrejas Filiais ou Capela de outras Paróquias, enquanto a primeira pertence a 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo da cidade de Carmópolis, a segunda pertence a 

Paróquia São Francisco de Assis da cidade de São Francisco. 

A elevação da igreja de Pedra Mole à categoria de Paróquia, exigiu da 

Arquidiocese (a qual pertence a nova paróquia) construir uma nova estrutura 

religiosa: a casa paroquial que mora o pároco permanente, secretaria que administra 
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a paróquia com secretária e atendimento diário a população. A presença desse 

organismo reforça o catolicismo, pois a partir do momento que o padre mora no 

município o número de missas aumenta, as comunidades religiosas começam a ser 

formadas e atendidas, os tramites para maior patrocínio das festas são organizados, 

grupos e movimentos são reforçados, etc. 

 

Quadro 14: Sergipe: municípios com apenas capela sem Paróquia própria 
Município sem Paróquia 

própria 
Município a que 

Pertencem 
Paróquia a que Pertencem  

Amparo do São Francisco Canhoba Paróquia de Bom Jesus dos Pobres 
General Maynard Carmópolis Paróquia de Nossa Senhora do Carmo 
Malhada dos Bois São Francisco Paróquia de São Francisco 
Telha Cedro de São João Paróquia de São João Batista 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M.BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Assim, as dioceses priorizam estabelecer em cada município pelo menos uma 

paróquia para administrar o território, mas Sergipe existem quatro municípios sem 

paróquias, que são dependentes de outros e desse modo sem a presença diária do 

pároco, como demonstra o quadro 14. Com o padre e a administração fixa em outro 

município cria-se uma rede de dependência, qualquer solicitação necessária para a 

população precisa ser realizada na sede da paróquia, como solicitação de batismo e 

casamento, retirada de certidão de batismo, primeira comunhão, crisma, 

encomendar missas de sétimo dia, de aniversário, etc.  

Os municípios sem paróquia sobrevivem devido aos párocos que mantém o 

território, como citado anteriormente, e, também, de verba da Igreja para estabelecer 

o mesmo, visto que a Igreja Católica articula com os fiéis dos municípios a doação 

de terreno para a construção da casa paroquial ou mesmo a compra e/ou doação de 

algum local para o aparato paroquial se instalar. A Igreja Católica, raramente compra 

diretamente uma casa/terreno, esses vêm, na maioria das vezes, em forma de 

doação de fiéis ou de famílias influentes. Além disso, segundo informaram os 

párocos, pode acontecer também do território ser tão pequeno que não seja urgente 

a criação/consolidação da paróquia. Todavia, para os Bispos, é necessário cada 

município ter, ao menos, uma estrutura paroquial e institucional para aproximar a 

comunidade, além de intensificar a evangelização, como já colocado no capítulo III, 

o que contribui para o crescimento do território católico.  
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6.1. A IGREJA E A CONSTRUÇÃO DE NOVOS TERRITÓRIOS 

 

A Igreja em Sergipe, logo na sua implantação, era voltada para os mais 

abastados e famílias tradicionais, que construíam igrejas e faziam generosas 

doações. Esse era o perfil da Igreja Católica geral, poucos eram os organismos que 

trabalhavam na conversão de fiéis, formação de novas comunidades, construção de 

igrejas. Com a separação Igreja-Estado a instituição criou mecanismos para chegar 

até a população, pois a obrigação social de ir e frequentar o catolicismo tinha 

terminado. Nas histórias das construções de igrejas católicas consta a participação, 

parcial ou total, de famílias influentes da localidade na construção. Quando a 

construção do templo não tinha um padrinho, essa acabava, na grande maioria das 

vezes, não sendo construída. Salvo aquelas dedicadas a alguma irmandade, que 

procuravam patrocínio para compra do material e a mão de obra ficava a cargo dos 

membros. 

Atualmente, como constatado, o clero sergipano tem uma missão: angariar 

fiéis e aumentar o território da Igreja. O padre, hoje, é um missionário evangelizador, 

como os jesuítas, franciscanos, carmelitas e capuchinhos da época colonial, alguns 

padres com mais afinco e identidade com o trabalho, outros nem tanto. Mas a meta 

é a expansão da Igreja Católica, o combate ao esvaziamento dos templos e 

enfraquecimento do catolicismo por meio da missão de evangelizar. Conforme o 

Arcebispo Metropolitano Dom Lessa no plano pastoral: 

Jesus Eucaristia nos envia constantemente para a Missão (...) nestes 
próximos anos iremos abraçar o Projeto de Evangelização (...) 
Queremos ser uma  Igreja aberta á Evangelização e, portanto, 
missionária (...) “Evangelizar” é a palavra que ecoa em todos os 
corações e em todos os âmbitos eclesiais nestas últimas décadas. 
(...) Queremos assim nos colocar em estado permanente de missão. 
(...) Não podemos enquanto uma Igreja missionária nos 
contentarmos em evangelizar apenas as nossas paróquias, 
comunidades, (...). Quando olhamos apenas para as nossas 
necessidades nos atrofiamos e nos tornamos uma Igreja pobre. Se 
entre nós não surgirem de fato, missionários (as) para os “Novos 
Areópagos” e agrupamentos humanos ainda não evangelizados ou 
para os lugares mais distantes (...), a nossa Igreja na verdade não 
será uma Igreja missionária como nos primórdios do cristianismo. 
(PLANO PASTORAL, 2011, p.2-4). 

 

A necessidade de expansão por meio da evangelização está presente no 

território sergipano nas discussões dos congressos eucarísticos, das assembleias e 
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encontros diocesanos. E essa necessidade vem, segundo o arcebispo, do tipo de 

Igreja que a Província Eclesiástica de Sergipe, deseja ser: uma Igreja a caminho, 

que está junto, ao lado de homens e mulheres fazendo companhia e sendo 

companheira; uma Igreja em diálogo que insiste em perguntar e poder iluminar a 

vida de todos; uma Igreja que é casa e escola para acolher e formar missionários; e, 

por fim, uma Igreja aberta a todos para dialogar e evangelizar (PLANO PASTORAL, 

2011).  

O trabalho de evangelizar do clero é apreendido na construção de novos 

territórios da Igreja, pois aflora a tradição católica, isto é, a identidade do indivíduo, 

da comunidade, da sociedade. A identidade, mesmo não pertencendo diretamente 

ao indivíduo, está na comunidade em que vive, participando indiretamente da 

construção da sua (exemplo: valores, respeitos, festividades, etc.). A identidade, 

como discute Hall (2002), é uma construção conjunta de agentes internos e externos 

ao indivíduo, e por isso, essa se perfaz tanto pelo que ele é internamente 

(personalidade, família e costumes) quanto externamente pelo ambiente (paisagem 

e território) que vive, mais a experiência que tem com o meio. E, ao analisar a sua 

experiência com o catolicismo, é difícil, no Brasil, pensar um indivíduo alheio a esse 

circuito, que na formação de sua identidade não tenha signos representativos dessa 

religião.  

A Igreja Católica vale-se desta representação para formar paisagens, 

estabelecer territórios, externalizar nos indivíduos o que está adormecido, o que 

existe. E o indivíduo, ao voltar-se para a instituição manifesta a necessidade de 

representar os signos que remetem ao catolicismo, seja no catolicismo romano ou 

no catolicismo tradicional e popular que os brasileiros vivem no dia a dia. E para 

despertar essa necessidade os padres são formados para evangelizar, ir até o fiel, 

participar de sua realidade, de seus problemas, estar presente tanto nas conquistas 

como nos problemas, despertar nos frequentadores a necessidade de ajudar, 

criando as pastorais e movimentos que se aproximam dos necessitados, dos grupos 

e organismos católicos. 

Para a construção de um novo território, o pároco estabelece contato com 

algum morador comunitário e visita o local. É uma atitude que, segundo informaram 

alguns padres, gera resultados positivos. No início do território o pároco tem o 

trabalho de um missionário, ele vai evangelizar o povo do local, traze-los para o 

catolicismo, reavivando uma chama adormecida ou criando uma nova (no caso de 
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pessoas de outra fé). Além do trabalho missionário do pároco, em alguns casos, a 

formação de uma nova comunidade inicia-se a partir de pessoas da própria 

localidade que frequentam a igreja e tentam aproxima-la de suas casas. 

 

 
Figura 35: Missa realizada em uma comunidade em formação, terreno baldio que 
retiraram o mato e abriram uma clareira para fixar uma cruz e obter espaço para 
a celebração quinzenal. Bairro Farolândia, Município de Aracaju, Arquidiocese 
de Aracaju.  
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Esse é um trabalho duplo, da comunidade se organizar para receber o padre 

e do pároco evangelizar e aumentar o número de pessoas que irão frequentar o 

catolicismo. Ambos são lentos, as visita e conversa de casa em casa tem resultados 

positivos e negativos. Para maior viabilidade alguns párocos organizam grupos de 

evangelização para um contato mais assíduo, e são esses que saem “em missão 

evangelizando nas comunidades” (ECP17). De acordo com os párocos o começo é 

árduo, trabalhoso, que exige dedicação, paciência e persistência. Após as primeiras 

evangelizações o padre marca missas no local inserindo o catolicismo e 

estabelecendo as territorialidades sagradas que pode ser na casa de alguma família, 

na rua, na escola local ou centro comunitário, como evidente na figura 35 e no 

depoimento abaixo:  
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(...) eu não espero fazer a capela para fazer a ação evangelizadora. 
Debaixo de uma arvore, numa casa de farinha, onde for, a gente 
celebra a missa tranquilamente (ECP13). 

 

A paisagem católica desse primeiro momento é reconhecida nas imagens de 

santos, oratórios e pequenas cruzes que ganham evidência nas casas; na 

implantação de cruzeiros na comunidade; na formação de pastorais e movimentos, 

pertinentes para o desenvolvimento da localidade; na realização de trezenas, 

novenas e tríduos em preparação para as celebração; na prática festiva em 

comemoração aos santos católicos; etc., essas ações territoriais consolidam o 

território e transformam a paisagem. Depois da comunidade formada, com um 

número razoável de pessoas, de preferência com grupo/pastoral estabelecida 

estuda-se a construção de um espaço físico da religião. Na análise dos depoimentos 

evidencia-se que as palavras “construir” e “social” estão presentes em todos os 

conteúdos, o que pode ser interpretado como discurso institucional católico que 

estabelece a construção para a sociedade, para evangelizar a sociedade. Essa 

interpretação, como consta a seguir, pode-se interpretar como meta de crescimento, 

como transparecem em algumas falas. O que transparece na fala abaixo: 

A primeira coisa que tem que ter [para a construção] é a comunidade 
povo de Deus, ou seja, não posso construir num povoado que não 
tenha sentimento religioso, frequência de Igreja. O primeiro critério é 
que exista a Igreja Povo de Deus, pois existe a igreja templo, essa 
que nós vemos, e existe a Igreja povo de Deus, que são os fiéis que 
vão ficar dentro da igreja templo. Então o primeiro critério é isso, que 
tenha uma comunidade, que participe. Chega num povoado, o padre 
está celebrando na escola, dali o padre vai estimulando, 
incentivando. (ECP19). 

 

Em algumas comunidades, logo na formação surge alguém para doar o 

terreno o que é comum acontecer quando a localidade, também, está se formando, 

como o caso de um assentamento rural, no momento da organização da agrovila. 

Nesse caso a população interessada vai até o órgão e solicita, via ofício, a abertura 

de processo para doação de terreno para a Igreja. Se a maioria é católica, a Igreja 

ganha terreno central, na praça principal, mas se a comunidade já está estabelecida 

e a chegada do padre é a missão de expansão do catolicismo, o local para 

estabelecimento do templo é mais complexo. Nesse caso, muitas vezes, é o padre 
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que por meio de ofício solicita a área para o INCRA84, se um assentamento rural, 

como demonstra a figura 36; para a prefeitura, se novo povoado municipal; ou pede 

doação de terreno para a própria comunidade, se uma comunidade já estabelecida. 

Nesse ofício de solicitação, observa-se que a construção de um templo demarca a 

nova comunidade, visto que, as territorialidades estão construídas com seu trabalho 

na comunidade. Segundo representante do órgão, essa é uma prática usual da 

instituição católica e de outras. 

 

 
Figura 36: Ofício enviado pelo pároco de Tomar do Geru 
solicitando ao INCRA área para construção da Igreja. 
Fonte: INCRA, processo 70.626, PA Serra do Rio Real, 
concessão de uso, MEMO/INCRA/SR-23-D/nº 181/2011. 

 

                                                             
84

 No caso de Assentamentos Rurais de Reforma Agrária. 
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Nas comunidades em formação, que é necessário a doação do terreno por 

algum morador, sempre aparece alguém doando, seja por alguma promessa, seja 

para aproximar a Igreja de seu patrimônio pessoal, ou mesmo pela fé pessoal, para 

preservar a memória dos moradores, ou algum outro motivo, como depoimento 

abaixo: 

Geralmente nós ganhamos o terreno, (...). Dificilmente a gente 
investe em questão de compra de terreno. A gente vai investir mais 
na construção do templo, mas sempre tem alguém que doa. Por 
exemplo, (...) o dono do condomínio, ele é muito católico também, 
(...) ele edifica o condomínio reservando o espaço da Igreja. Pra 
gente é fantástico isso. Agora, a gente que vai correr atrás da planta 
da igreja, que vai determinar como vai ser a igreja, qual tamanho da 
igreja, qual o formato da igreja, como vai ser então é por nossa 
conta. Às vezes eles ajudam também, (...) estou vendo com ele a 
questão de um arquiteto pra que possa, né. Eu já passei até qual a 
ideia central da construção. (ECP17). 

 

Ao ganhar o terreno a Igreja fixa no local uma cruz, como exposto na figura 

31, para demarcar o espaço, e depois é planejado o próximo passo. Para a 

construção de um novo templo, o direcionamento nem sempre é do padre, pois a 

Igreja instituição não direciona verbas para esse fim, sendo raros os templos 

construídos pela Igreja. Em alguns locais a comunidade faz o planejamento e 

apresenta para o pároco responsável, se estiver de acordo com a simbologia 

exigida, as obras seguem. E a comunidade, em mutirão, organiza-se para a 

construção da igreja, pedindo doações para a compra do material e solicitando ajuda 

para levantar as paredes. Em outros a comunidade constrói e o padre apenas toma 

ciência quando o templo está levantado85. Existem ainda aqueles locais que o padre 

precisa estar pedindo nas missas a doação de material, voluntários para construir, 

ajudantes, etc., ou seja, estar a frente da construção e das decisões.  

Nas comunidades que a iniciativa parte dos frequentadores, o templo é 

construído, algumas vezes, sem interferência da Igreja instituição, sendo que o 

pároco só vem a conhecê-la quando está na comunidade para a missa e/ou 

festividade. Todavia, alguns párocos afirmaram participar de todo o planejamento, se 

a comunidade tiver alguma questão apresenta para o padre e esse, sem interferir na 

simbologia, pode acatar ou não. Essa simbologia que colocam diz respeito aos 

                                                             
85

 Este fato acontece principalmente em comunidades distantes, isoladas, que a missa acontece uma 
vez por mês. 
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preceitos existentes e comuns às Igrejas Católicas, como altar mor, altares laterais, 

aumento de ventilação, acústica, etc. Segundo alguns párocos: 

Geralmente nosso povo é muito assim, leva em consideração a 
palavra do padre, né. Então, no caso, a gente faz a reunião com as 
lideranças dos movimentos da comunidade e ali a gente vai 
pensando junto, de acordo com a proporção, tamanho, a população, 
a gente vai pensando. (...) Com a comunidade a gente vai 
projetando. E quando a gente vê alguma coisa que liturgicamente 
não está de acordo com o que a gente espera, eles também são 
maleáveis. (ECP12). 

Aqui na nossa paróquia, grosso modo, as comunidades elas se 
articulam, se interessam e constroem, tudo isso em comunhão 
comigo, isso que é interessante. Em comunhão em que sentido, eles 
comunicam (ECP09).  

As comunidades são dóceis à fala dos sacerdotes. Nós não fazemos 
nada sozinhos, de maneira alguma, ninguém faz nada sozinho. 
Estamos como comunidade, como Igreja. O sacerdote tem que ser o 
articulador, facilitador do processo. Numa construção o que se 
percebe: primeiro passo ganhar o terreno (...). Nessa comunidade já 
celebro lá, na rua (...). Eu manifestei publicamente o desejo de 
construir uma capela. (...) Semana passada uma senhora de lá, 
humilde, simples chegou para mim e disse ‘eu gostaria de doar um 
terreno que tenho do lado de minha casa’. Os corações mais simples 
são os mais generosos. (...) Na construção eu vou, mobilizo a matriz, 
crio eventos, manifestações para angariarmos fundos, pede a 
alguém da comunidade 300 blocos, alguns sacos de cimento e ai a 
gente vai, nesta união, nesta soma, construindo. (ECP13). 

 

Nas falas observa-se que as comunidades têm respeito às opiniões dos 

representantes da Igreja e contribuem na construção do território. Além disso, ao 

analisar os conteúdos dos discursos verifica-se que, para os padres, as 

comunidades são as provedoras das territorialidades católicas quando consolidadas, 

sendo também a materializadora das representações do território sagrado. Esse fato 

é comprovado com as novas capelas construídas nas comunidades, pois são 

pensadas muito mais como um marco da identidade e da memória essas pessoas, 

do que como espaço de missa. Tanto que as encontradas nas comunidades 

religiosas recentes são pequenas, construídas pelos moradores, com dificuldade, 

retirando economias da família para comprar material para a Igreja ou trabalhando 

nos finais de semana para a construção, por isso, são tímidas na paisagem, 

discretas, sem luxo ou ostentação. Elas abrigam a tradição do povo, onde rezam o 

terço durante a semana, tem encontros dos grupos, pastorais e movimentos 
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religiosos, e são conservadas pela própria comunidade, que limpa, faz manutenção, 

ornamenta, etc. Como citam os párocos: 

As comunidades querem fazer ao menos como marco, o que eles 
trazem consigo é ‘nós queremos uma igreja não importa se grande 
ou se pequena, é a nossa identidade, é a nossa referência’. Então 
uma capelinha de nada, pra gente, ela serve mais de referência, não 
é nem para rezar dentro da Igreja, é mais pra dizer ali [aponta] nós 
somos católicos. (ECP09). 

 

E devido a essa identidade simbólica, constroem a igreja, se o terreno permitir 

em local de destaque, principalmente em áreas centrais da comunidade e do 

tamanho que os recursos possibilitam, se tem ajuda de outras pessoas aumentam o 

tamanho ou algum ornamento. Quando os padres estão á frente da construção 

surge ajuda de outras pessoas da paróquia ou mesmo de outros lugares, como 

informou um pároco na entrevista: 

A Igreja juntamente com os fiéis [que constroem], 80% são os fiéis. 
Eu consegui uma ajuda financeira de 50% lá na Alemanha pra 
construir uma igreja no povoado (...). Mas as outras nós que estamos 
construindo, lá (...) uma igreja pequena. Estou construindo uma igreja 
também lá (...) (ECP22). 

 

O estilo dessas igrejas ou regras para a posição das portas ou lado do altar 

nas novas construções, os párocos informaram que, na atualidade, as diretrizes 

pedem apenas “bom senso”. Existem elementos que são primordiais para os 

templos, como altar, via sacra de Cristo na lateral, os bancos, as janelas para 

ventilação, a sacristia, etc., a posição independe.  

Antigamente tinha uma simbologia, como no início da colonização do Brasil, 

que as igrejas eram voltadas para a entrada das cidades ou para algum símbolo 

importante, como um Rio, o mar, uma praça, o sol nascente ou poente para 

iluminação ou ventilação interna. No século XIX e início do XX, as igrejas seguiam o 

padrão da basílica de São Pedro que por uma questão topográfica, teve que ser 

construída com a frente voltada para Oeste, para o oriente. Como informou um 

padre, as pessoas utilizavam-na como padrão, mas essa exigência desapareceu. 

Alguns padres manifestaram a opinião de, se possível, voltar a igreja para o sol 

nascente, como depoimento abaixo: 

Se o terreno facilita eu gosto de fazer sempre voltada para o sol 
nascente, procuro saber naquele terreno que lado nasce o sol, e se 
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há possibilidade de voltar a capela para o sol nascente, é uma 
simbologia da Igreja, pois toda vez que se fala da vida de Jesus ‘o 
sol nascente que no veio visitar’. E na Igreja como celebra a 
eucaristia e a eucaristia é a própria presença de Jesus no meio 
deles, ai o sol nascente (risos), é uma simbologia ideológica. Mas 
não é exigência. (ECP29). 

 

Assim, como evidenciado, a Igreja Católica vem a cada dia, ampliando seu 

simbolismo e território pela evangelização, para trazer os fiéis para a religião 

católica. Nesse movimento, muitas vezes também social de ajuda aos necessitados, 

cria novos territórios e paisagens, além de perpetuar os existentes.  

Além do pároco evangelizador, em Sergipe, existem missionários que residem 

em comunidades carentes, em áreas com alto índice de violência, drogas, 

prostituição, desemprego. Esses missionários criam e comandam projetos com 

crianças, jovens e adultos para educar, ensinar algum ofício, ajudar famílias 

desestruturadas e, indiretamente, evangelizar. Nas comunidades com a presença de 

congregações religiosas, masculinas ou femininas, são construídas igrejas com 

ajuda comunitária, escolas, centros comunitários, etc., algumas cresceram e 

transformaram-se em paróquias. Segundo os párocos, as áreas desacreditadas são 

focos de ação onde constroem pastorais e movimentos que aproximam a população 

da Igreja como a pastoral da criança, penitenciária, dos drogados, etc.  

Nesse cenário e conjuntamente com o desenvolvimento religioso, aconteceu 

também o crescimento das territorialidades religiosas, pois, além do signo que 

demarca território, acontece ao redor dessas práticas e ações representativas.   

 

6.2.  A PARTICIPAÇÃO DA IGREJA EM MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Em Sergipe, houve um tempo, em que não existia nenhum organismo da 

Igreja voltado para os menos afortunados ou que diretamente para as pessoas 

necessitadas. A Igreja preocupava-se com as classes mais abastadas, eram raros 

os párocos que se identificavam com as necessidades sociais e o projeto 

evangelizador.  

A primeira ação realizada no estado teve como foco principal os camponeses 

explorados da região canavieira. Quando assumiu a diocese de Aracaju, Dom José 

Vicente Távora, primeiro Arcebispo do Estado, por conhecer a realidade nordestina 

da seca e da miséria e estar inserido nas lutas pelo direito dos oprimidos, implantou 
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mecanismos para a Igreja atuar em prol dos pobres. Dom José Vicente Távora 

disseminou, por quase todos os municípios sergipanos, os sindicatos rurais e a MEB 

– Movimento de Educação de Base. Com essa iniciativa, segundo informação da 

Cúria Metropolitana, desejava que os trabalhadores rurais unidos e alfabetizados 

tivessem mais condições de reivindicar os seus direitos e de ser fiéis no 

cumprimento de seus deveres. Desse modo, indiretamente, pela inserção da 

instituição católica na vida dos necessitados construía uma ligação da religião 

católica com a população rural do estado de Sergipe. 

Assim, com o primeiro arcebispo diocesano, as ações da Igreja Católica para 

lutar pelos oprimidos e humilhados estava fundada. A parceria com Dom Luciano 

Cabral Duarte, na época bispo auxiliar e depois segundo Arcebispo Metropolitano de 

Aracaju, fez aluta pelos trabalhadores rurais ganhar força. De acordo com o Livro de 

Tombo II da Arquidiocese de Aracaju (s/d), o segundo arcebispo empreendeu uma 

experiência de reforma agrária em Sergipe ao criar a PRHOCASE (Promoção do 

Homem do Campo de Sergipe), mostrando concretamente a viabilidade da reforma 

agrária e, concomitantemente, da criação de empregos para as pessoas não 

alfabetizadas ou de pouca instrução, sem terra para trabalhar. E, contando com a 

colaboração do governo estadual, de políticos e instituições privadas de Aracaju e 

da Alemanha, Dom Luciano José Cabral Duarte, a partir de 1971, Arcebispo 

Metropolitano de Aracaju, conseguiu recursos para comprar grandes propriedades: 

duas no município de Maruim, uma em Santo Amaro das Brotas, uma em Santa 

Rosa de Lima, uma em Carmópolis e uma em Divina Pastora. Essas 06 

propriedades foram divididas e nelas assentadas 261 famílias, treinadas e 

orientadas para o cultivo da terra e criação de gado. Segundo Dom Luciano, em 

discurso proferido na época da implantação do PRHOCASE (Revista Comemorativa 

PROCASE 10 anos), a terra é o primeiro passo para retirar os trabalhadores rurais 

da miséria e da mendicância. 

Devido a essas ações, a Igreja manteve a identidade religiosa, comprovada 

pelos símbolos católicos presentes nos sítios e casas, nas festas comunitárias e na 

frequência a igreja católica. Mesmo com a presença de outras religiões no local e 

com a proximidade com as cidades, os beneficiados pelas ações de Dom Luciano 

ainda seguem o catolicismo. Além disso, pela representatividade que a instituição 

tem nas localidades o catolicismo é vivo nas práticas e ações religiosas presentes 

no território. Segundo Pinto (2004) pela interferência e ações sociais dos grupos 
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católicos, que criam espaços para o exercício da cidadania nos espaços das igrejas, 

templo e seu entorno, mantém e sustenta a fé religiosa que, em alguns momentos, 

apresentam-se distante nas comunidades, mas estão presentes no imaginário diário 

da população, construindo e mantendo o território da Igreja Católica. 

Se nas décadas de sessenta e setenta a diocese que lutava pelos 

camponeses era a arquidiocese de Aracaju, após esse período a luta pela terra da 

Igreja Católica em Sergipe concentrou-se na diocese de Propriá. A luta pelos 

trabalhadores rurais por parte da Igreja na Arquidiocese de Aracaju concentrou-se 

nas gestões de Dom José Vicente Távora e de Dom Luciano José Cabral Duarte. 

Após esse período o movimento agrário ganhou novos contornos afastados da 

Igreja. 

Atualmente, na arquidiocese, o trabalho social está disseminado, atingindo 

grande público e sem restringir-se a religião. Segundo o discurso dos padres cada 

paróquia tem uma série de atividades evangelizadoras e sociais, dependendo da 

necessidade de cada uma. Em todas as paróquias têm “a catequese, preparação 

para a sagrada comunhão, catequese de perseverança e a infância missionária, 

depois nós temos a adolescência missionária para acompanhar os adolescentes que 

já fizeram a primeira comunhão e se preparam para a crisma, os grupos de crisma, 

(...) e os ministros da sagrada comunhão” (ECP31), a Legião de Maria, Apostolado 

da Oração, Terço dos Homens, Renovação Carismática, entre outros.  

Além desses, as paróquias, dependendo de sua localização e características 

têm os movimentos sociais como a pastoral do idoso, da criança, do adolescente, da 

família, da saúde, da cesta básica, da educação e a carcerária, encontrada apenas 

na Arquidiocese de Aracaju. De acordo com os padres as pastorais sociais 

funcionam com grupos: 

(...) de voluntários e voluntários que trabalham sempre com é 
feirinhas, quermesses e atividades para angariar recursos. Para 
atender as pessoas mais necessitadas, normalmente as pessoas são 
cadastradas, se faz um cadastramento, quando eles vêm aqui pedir, 
para saber onde moram, quantos filhos, qual é a situação que se 
encontra e todos os meses a paróquia vai dando uma ajuda de 
acordo com a necessidade, um vale gás ou cesta básica ou 
despacha receita médica para questão de saúde e por aí vai. 
(ECP31). 
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Na arquidiocese, em relação a uma centralidade do trabalho social, esse não 

existe, pois enquanto que algumas paróquias apresentam atividades sociais, outras 

seguem apenas o projeto de evangelização, como informaram os párocos: 

(...) a pastoral da criança existe, e a pastoral do idoso está se 
formando no povoado Bonfim, na Paróquia São José, mas aqui na 
Matriz ainda não temos nenhuma pastoral (ECP57). 

 (...) temos a Legião de Maria, Terço dos Homens, Apostolado, RCC, 
(...). Eu diria que a dificuldade que nós temos em realizar trabalhos 
sociais é por questões financeiras (...), por que hoje há um certo 
fechamento, digamos assim, de uma ajuda direta do governo para 
um trabalho social referente a igreja, (...) no momento não temos 
esse tipo de assistência a nível de pessoas mais carentes dentro da 
cidade (ECP45). 

Então por ser uma paróquia nova, [temos que criar]. (...) Temos o 
movimento da mãe rainha, né, nós começamos também o 
movimento apostolado da oração né (...). Futuramente eu quero 
colocar a pastoral do idoso e da criança, né. Mas por ser uma 
paróquia rural muito grande, às vezes [tem] poucas pessoas para 
poder, né, ajudar, ai esse trabalho é lento. (ECP06). 

 

Essa descentralização das ações sociais, como afirmou o Arcebispo, deve-se 

a mudança do plano pastoral da Arquidiocese, cujo principal projeto era a ajuda aos 

pobres e a partir do final da década passada o principal projeto da Igreja Católica é 

evangelizar. Então os padres saem das paróquias para o meio do povo, para criar 

comunidades, movimentar os fiéis e assim, ao invés de centrar nas pastorais ele 

centra nos movimentos evangelizadores. 

Com o mesmo discurso a Diocese de Estância mantém práticas sociais 

apenas em algumas paróquias, pois segundo o Bispo, os mesmos movimentos e 

pastorais funcionam nas nos territórios que se identificam com a prática. Os 

movimentos dessa diocese também são 

Mãe e Rainha, apostolado da Oração, Terço dos Homens, (...) 
Ministério do Conforto, que dá assistência nos velórios, grupos de 
jovens. (...) Pastoral específica só a pastoral litúrgica. Não temos 
disponibilidade de pessoas, se não iria ficar as mesmas pessoas em 
diversos grupos (ECP29). 

(...) temos vários movimentos, várias pastorais na nossa paróquia, 
Pastoral Familiar, Pastoral do Batismo, Renovação Carismática 
Católica, Pastoral da Juventude, Pastoral da Comunicação, Encontro 
de Casais com Cristo, Terço dos Homens, Mãe e Rainha, Apostolado 
da Oração, os grupos de Catecismo e Crisma, (...) elas atingem 
também as comunidades das capelas. 
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O trabalho social, segundo o Bispo, tem como foco a luta pelos pobres,  

(...) com a ajuda de ONG’s abrimos cisternas e apoio em algumas 
necessidades no semiárido; tem um projeto grande com a pastoral 
dos Aidéticos, que tem desenvolvido muito, tem sido uma coisa 
grande, porque infelizmente aqueles que são contaminados tem 
vergonha de se apresentar como tal, (...) agente tem obras assim de 
educação, palestras; (...) trabalho com assistência de vários lugares, 
no próprio instituto diocesano tem uma quantidade enorme de jovens 
com dificuldade que são assistidos por nós, a presença com os 
pobres que vem para a saúde então se a saúde é dada pelo estado, 
mas quando eles chegam aqui ficam onde? A gente tem casas de 
acolhimento, de apoio tanto aqui quanto em Lagarto, até os hospitais 
a gente procura ficar do lado (ECB02). 

 

Nesse sentido, eles têm o discurso voltado para o assistencialismo aos 

necessitados, embora o Bispo frise que algumas pequenas paróquias não realizam o 

trabalho social. Afirma, ainda, que a Diocese de Estância não trabalha com os 

agricultores, porque o processo de reforma agrária e de trabalhadores explorados da 

área rural é mínimo “praticamente é uma coisa vencida” (ECB02). 

 A Diocese de Propriá, além dos movimentos comuns com as outras duas 

dioceses, devido ao histórico de envolvimento com os pobres, tem como foco 

territorialidades envolvendo o camponês, os trabalhadores explorados do campo86. 

Essa diocese incentiva os padres a ir até o povo ao encontro do povo humilde e 

participar de sua vida e lutar. Esses religiosos têm sua identidade ligada a Teologia 

da Libertação formada na vivência diária, pois o estudo dessa está proibido nos 

seminários desde a década de noventa (MENESES NETO, 2009). Vale esclarecer 

que cada diocese tem sua estrutura e preceitos de luta, pois as dioceses são 

autônomas entre si, existindo uma relação de unidade, Estância e Propriá 

reconhecem a arquidiocese de Aracaju, fazem parte da mesma província 

eclesiástica, todavia não são dependentes de Aracaju, não seguem os mesmos 

preceitos. Os bispos das dioceses agem independentes. O que existe, segundo 

informou o Chanceler da Cúria Arquidiocesana, é um relacionamento de respeito, 

uma união pela fé e pelos princípios religiosos. 

Com o lema de “Viver pelos Pobres”, os padres que assistem e vivenciam a 

luta diária do povo para sobreviver, aprendem e obtêm força para lutar pelos direitos 

dos menos favorecidos. Com essa luta constroem a identidade das pessoas com o 

                                                             
86

 Mesmo existindo um histórico de luta pela terra na Arquidiocese de Aracaju, esse movimento não 
se perpetuou. Aconteceu de forma isolada e única. Não deixando vestígios de um dia ter acontecido. 
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catolicismo e suas ações. Nessas localidades, a identidade com a fé católica emana 

das pessoas, dos acontecimentos sociais, da tradicional vivência em comunidade, 

do ato de pertencer e viver aquela realidade, da luta conjunta sociedade-igreja pelas 

melhores condições de vida. O sacerdote, nesse cenário, ocupa o centro da gestão 

da identidade territorial, criando simbolismos e representações próprios da Igreja 

para perpetuar-lhe a identidade.  

Nessa diocese, o histórico da luta vem desde o primeiro bispo que, ao 

assumir a nova diocese, logo na sua chegada, tomando conhecimento da pobreza 

do povo que ia assumir, e seguindo os mesmos preceitos de Dom José Vicente e 

Dom Luciano adotou como meta a melhoria nas condições de vida para todos, não 

só no campo religioso, como no campo social e educacional.  

Nas palavras do padre Isaías, esse Bispo rompeu:  

 

(...) com uma longa tradição, para a qual o exercício do múnus 
episcopal centrava-se no exercício de uma autoridade equivalente 
àquela dos poderes civis, e tinha como pressuposto a manutenção 
da ordem e do poder da Igreja, ele colocou-se a serviço da libertação 
dos beiradeiros do Velho. Juntamente com parte do clero, dos 
religiosos e religiosas e dos/as leigos/as da Igreja Particular de 
Propriá, incorporou as dores e as esperanças dos pobres e as 
expressou através de maneiras de orar, de cantar, de fazer poesia e 
de enfrentar os poderes tradicionais. (NASCIMENTO FILHO, 2012, 
P.01). 

 

A Diocese de Propriá, ao longo da história, ficou conhecida como uma Igreja 

que, desde o seu primeiro Bispo, assumiu a evangelização, a partir da opção 

preferencial pelos pobres. É marcante na história da Igreja diocesana de Propriá, o 

movimento em defesa dos posseiros do Betume (Neópolis), da Fazenda Santana 

dos Frades (Pacatuba) e do Mundéu da Onça (Neópolis); do povo indígena Xokó da 

Ilha de São Pedro e da Caiçara (Porto da Folha); dos sem-terra da Barra da Onça e 

Pedras Grandes (Poço Redondo), da Ilha do Ouro (em Porto da Folha), Monte Santo 

(Gararu) e Morro dos Chaves (Propriá); e a defesa da terra das comunidades 

quilombolas do São Francisco sergipano. 

Com as lutas em defesa dos pobres do Betume de Neópolis, é criada em 

Sergipe, em 1976, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), para estar junto com a 

população carente nas lutas pela terra, por condições de vida. A CPT, como era 

conhecida a Pastoral da Terra, atuou em Sergipe até 1993, quando o segundo bispo 

de Propriá ordenou seu fechamento. É necessário frisar que a CPT atuava, em 
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Sergipe, somente na diocese de Propriá. Nessa diocese os dirigentes relatam que o 

local tinha, desde sua criação, histórico de pobreza e exploração dos grandes 

latifundiários sobre os pequenos agricultores e trabalhadores rurais87. Em 2002, com 

a chegada do terceiro bispo de Propriá, Dom Mário Rino Sivieri, esse autorizou que 

a “Cáritas Diocesana de Propriá vestisse a camisa da CPT” (ECP16). Segundo Pe. 

Isaías esta não é sua função, mas por falta da CPT ela assumiu a missão de 

defender os pobres. O papel da Cáritas é estar junto das comunidades e auxiliá-las 

no encaminhamento de suas lutas e ações necessitarias. Essa entidade está junto 

também com comunidades quilombolas e indígenas nas lutas pelos seus direitos. 

A CPT já exercia esse papel, um exemplo é a luta da Igreja em conjunto com 

os índios Xokós pela Ilha de São Pedro. Pelo grau de miserabilidade e necessidade, 

a CPT e a diocese lutaram por esse povo, pois esses estavam perdendo terras e 

sendo assassinados pelos fazendeiros da região. A reivindicação pela posse da 

terra durou três anos com ameaças e inquietação, muitos se fizeram solidários. Dom 

José Brandão de Castro intervinha diretamente em jornais, rádios, pedindo justiça e 

atenção dos governantes e, assim, atualmente os índios Xocós estão libertos na sua 

aldeia. Segundo Nascimento Filho (2011) no início das lutas da diocese, a união das 

comunidades era muito forte.  

A luta pela terra de posseiros, índios e quilombolas com a ajuda da Igreja 

Católica fez nascer nas comunidades implantadas uma forte identidade com o 

catolicismo, a fé nos santos protetores, a necessidade da presença da igreja, além 

dos símbolos católicos. A sociedade, por meio de signos e representações, 

identifica-se com o território, com o local que enraizou sua identidade. Além desse 

sentimento de pertencer, ela se identifica com o território pela representação, nesse 

caso a conquista do território. O primeiro assentamento rural do estado de Sergipe, 

denominado ‘Santana dos Frades’, teve esse caminho de luta que aconteceu há 

mais de trinta anos, com o assentamento estabelecido em 1981. Nas coletas de 

depoimento verifica-se ainda a identidade dessa população com a Igreja e com 

Nossa Senhora Santana, santa padroeira da igreja já existente na fazenda 

desapropriada. A fazenda foi um reduto dos frades capuchinhos até o século XIX, 

quando foi vendida para uma família produtora de cana-de-açúcar.  

                                                             
87 A pobreza no estado de Sergipe não está localizada somente na diocese de Propriá, mas é nessa 
diocese que os dirigentes da Igreja lutam pelos menos favorecidos. O IDH Médio dos municípios 
desta diocese é de 0,585 e a do estado de Sergipe é de 0,665. 
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Os novos proprietários de terra, antigos sem-terra assentados, eram, na sua 

maioria, trabalhadores da referida fazenda e devotos de Nossa Senhora Santana. 

Os trabalhadores lutaram ao lado de missionárias e padres pela terra e, segundo 

informaram, os padres e freiras foram acampados como eles, ajudavam na 

alimentação, nos partos, com os doentes, etc. Essa luta é registrada na memória da 

região como o mais cruel e duradouro conflito por terra. Hoje a identidade e a fé 

desses moradores estão enraizadas. E acreditam ser por causa da santa que eles 

possuem a terra, um trabalho e o que comer, como evidencia o depoimento abaixo: 

 

Na luta, na lona era barraca, ninguém boto nóis pra fora, com aquela 
mãe ali (aponta para a igreja), bota não, nóis dento, nóis dento, 
comia feijão seco, feijão maduro, comia o que viesse, nóis (gesto de 
comer). Por causa de nóis todo povoado ai saiu luta, mas quem 
ensinou o caminho foi Nossa Senhora Santana. Quando saimo de 
dentro da mata a barreira tava ali (aponta ao lado da igreja), se 
passa morre e nóis dento, nóis dento, eles lutava na bala e nóis no 
pedaço de pau e Nossa Senhora Santana dizendo nóis vence, nóis 
vence. Um comia uma coisinha, outro comia outra. Agora minha mãe 
(referência a N.S. Santana) me deu tudo. (...) pescando, depois de 
poucas horas, penso o que vô bota em casa? Ai eu peço a Deus, 
acima de Deus tem aquela “estóra”, eu tenho uma mãe na Senhora 
Santana e minha mãe vai me ajudar, quando boto o pé na praia, 
quando penso, já to em casa e tá tudo bem (...). (Depoimento de um 
senhor de 60 anos do assentamento Santana dos Frades em 
Pacatuba – primeiro assentamento do Estado). 

 

Nesse depoimento, fica evidente a fé do fiel, contando sua luta pelo acesso a 

terra e o fervor pela Santa que acredita ser a divindade da localidade. Nesse 

assentamento, a sede administrativa da fazenda foi derrubada, mas preservaram a 

capela dedicada a Nossa Senhora Santana, figura 37, ao redor da qual edificaram o 

centro da Agrovila e a praça onde ocorre a feira semanal e todas as festas do 

assentamento. Conforme relataram os moradores a luta pela terra também 

aconteceu nesse local. O acampamento ficava do lado esquerdo da igreja e a 

resistência dos proprietários da fazenda começava na igreja. 

Pela representatividade do território, o signo religioso manteve-se integrado a 

paisagem, na figura evidencia-se a integração das casas com a igreja, preservando 

a hipersensibilidade da paisagem e principalmente a toponímia do local. Como 

discute Sopher (1967), a toponímia leva as comunidades que habitam determinado 

espaço a manter sua identidade, pois a memória da denominação os remete ao 

significado do território, a representação dos acontecimentos. Nesse sentido, a 
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preservação da igreja, possibilitou a memória da representação da santa e 

consequentemente da Igreja Católica para a construção do território particular, para 

as conquistas e construção da identidade. 

  

 
Figura 37: Igreja Nossa Senhora Santana e Agrovila de Santana dos Frades, 2012. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Segundo Dourado e Vargas (2012), ao criar condições de continuidade de 

uma trajetória, a identidade reafirma o sentido de pertencer. Ao viabilizar essa 

possibilidade, a identidade revela um caráter transformador da mudança social, que 

favorece a criação de estratégias futuras e possibilita a criação de projetos e ações 

pelos sujeitos dentro de determinado contexto social. Esse caráter transformador da 

identidade é percebido quando grupos sociais que se encontram em condições 

desvalorizadas constroem um resistência baseada nos próprios ideais e princípios, 

sendo capazes de construir uma nova realidade, redefinindo seu papel na sociedade 

(CASTELLS, 2010; CRUZ, 2007). 

Em outros assentamentos rurais visitados, que tiveram a participação da 

Igreja Católica, verifica-se a construção de símbolos católicos na paisagem, como 

cruzeiros, cruzes, igreja. E ainda a forte religiosidade do povo, da fé no catolicismo, 

expressos nas festas, no ato de pagar promessa, nos altares construídos em casa, 

nos símbolos na propriedade, como o assentamento Barra da Onça e Pedra Grande 

em Poço Redondo. Neles a identidade e a fé na Igreja Católica levaram os 

moradores a requisitar ao INCRA uma área para a construção da igreja católica. As 

igrejas, nesses assentamentos rurais, estão localizadas em local central na agrovila 
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(Pedra Grande) ou no centro do assentamento, quando não possui agrovila (Barra 

da Onça88). A população nesses assentamentos é de maioria católica, com 

participação maciça nos eventos da Igreja Católica, como festas, quermesses e 

procissões. 

A Igreja Católica de Propriá se tornou parceira das comunidades e necessária 

em momentos de dificuldade e luta, como acreditam os padres. A identidade com a 

religião católica ou já existia e foi fortalecida ou se consolidou nos momentos de luta. 

Nessas comunidades a fé na religião e na Igreja Católica é tão grande que a 

população pratica o catolicismo e os ensinamentos dos padres. O simbólico católico 

está em todos os locais dos assentamentos, de uma simples cruz à construção de 

grutas e capelas dentro das propriedades, para afirmar a gratidão e devoção ao 

catolicismo.  

Além desta luta pelos sem-terra, a Diocese de Propriá age também em 

municípios que recorrem a diocese, como o caso da Paróquia de Brejo Grande. 

Nesse local pelo perfil de miserabilidade (IDH 0,540), a Igreja entrou com ações 

mais concretas para ajudar o povo a desenvolver-se. Segundo depoimento do 

padre, o pobre só tinha direito a água. Então, os representantes da Igreja em Propriá 

desenvolveram ações para ajudar o povo em inúmeras funções, auxiliando s 

comunidades a refletirem ações de inclusão social e exigindo do Estado a melhoria 

na qualidade de vida do povo. Os representantes católicos visitam os carentes, 

veem as necessidades, traçam metas, organizam protestos, como a romarias pela 

terra89.  

A diocese chega às comunidades pela homilia proferida nas missas. 

Conforme levantamento realizado em 2011 e informação do chanceler da Diocese 

de Propriá, todas as comunidades que tiveram a CPT, ou ainda tem a atuação de 

representantes da Igreja que trabalham com o pobre, tem capelas e atuação direta 

da Igreja Católica.  

                                                             
88

 Nesse assentamento o INCRA estabeleceu a área para uma igreja, mas na localidade temos ainda 
duas em construção em áreas doadas. 

89 Em 2011 a Diocese de Propriá realizou a 32ª ROMARIA DA TERRA com o tema “CUIDAR DA 
TERRA É GARANTIR A VIDA”. A concentração foi no Assentamento Modelo, no município de 
Canindé de São Francisco. O cartaz de divulgação dizia para “Preparem suas caravanas e venham 
carregados de fé e gratidão a Deus por todos/as os/as lutadores pela justiça no campo, índios Xokó, 
sem-terras lutando pela Reforma Agrária e quilombolas lutando pela demarcação de suas terras. 
Tragam também suas bandeiras, faixas, instrumentos musicais, alimentos para doar a Barraca da 
Romaria.” (CARTAZ DE DIVULGAÇÃO, 2011). 
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A nossa Diocese sempre esteve junto aos excluídos do Baixo São 
Francisco e, desde 2005, tem priorizado sua presença junto aos 
pobres de Brejo Grande cujo IDH é um dos mais baixos do Estado. 
Aos pobres, por completo, nunca lhes fora dado o direito de uso da 
propriedade, a não ser como meeiros – que é um regime de semi-
escravidão - até meados dos anos 80, quando foram expulsos das 
lagoas naturais que são da União. As águas do rio São Francisco e 
do Mar são a salvação para quem quer permanecer no município. O 
retrato do município lembra um bolsão de miséria como se 
estivéssemos nas favelas das grandes cidades. O descaso em 
relação à execução de políticas públicas nos mostra um retrato do 
tempo do Brasil colônia, no tempo da casa grande e das senzalas: 
aos escravos, pobres, só os restos; aos senhores, os donos das 
terras e dos poderes políticos, tudo. (http://padreisaias 
nascimento.blogspot.com.br/. Acessado em outubro de 2013). 
 

Assim, de acordo com o discurso da diocese de Propriá, as ações da Igreja 

Católica na construção dos assentamentos de reforma agrária e nas lutas pelas 

comunidades carentes criaram e/ou fortaleceram a identidade religiosa e a fé 

católica (nos santos, milagres, em um Deus que olha pelos pobres, etc.) o que 

contribuiu para a fixação do território da Igreja Católica. Também ficou evidente nos 

depoimentos que a população dessas localidades é fervorosa nas devoções a 

santos, nas promessas e na espera dos milagres. A devoção caseira também é 

muito presente na vida das pessoas, com construção de altares e locais de 

veneração nas propriedades. Nesse sentido, as pessoas dessas comunidades 

mantêm o território católico tanto pela luta da Igreja quanto pelas orações diárias, 

pela fala sempre rogando a Deus e pelos gestos (como sinal da cruz ou como o 

apontamento das mãos para o céu sempre que falam de acontecimentos felizes ou 

quando estão pedindo ou esperando algo). 

As três dioceses têm um discurso evangelizador de envolvimento com o 

social. A Arquidiocese de Aracaju e a Diocese de Estância, seguindo os planos 

pastorais atuais, substituíram a luta pelo pobre pela evangelização, adequando-se 

ao catolicismo romanizado e instalando em seu território sagrado territorialidades 

que expressem e sigam os preceitos desse novo discurso. A Diocese de Propriá 

adota um discurso que exalta seus feitos e ações sociais, e práticas representativas 

que englobam a identidade do povo da diocese com um discurso de defesa dos 

oprimidos e necessitados. Na análise das falas dos párocos evidencia-se a presença 

de elementos ideológicos em defesa dos oprimidos, para depois se identificar a 
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evangelização e, principalmente, o interesse em estabelecer territórios sagrados nos 

novos assentamentos.  

 

6.3.  A REPRESENTATIVIDADE DAS IGREJAS ANTIGAS 

 

Figura 38: Vista da Igreja Senhor do Bonfim, Morro 
do Bonfim – Laranjeiras - SE. 
Fonte: Arquivo da autora, 2008. 

 

As igrejas antigas, resíduos da cultura dominante colonial, são símbolos 

representativos em destaque na paisagem construídas em colinas, morros, 

elevações, conforme figura 38. As igrejas nesses locais são comuns nas 

povoações/cidades antigas do Estado, como em São Cristóvão, Laranjeiras, Nossa 

Senhora do Socorro, Tomar do Geru, etc., que, pela posição de destaque, são 

visíveis de locais da própria cidade, da estrada, de praças. Essa paisagem revela as 

relações de poder da sociedade, visto que, independente do significado desses 

antigos símbolos católicos, eles possuem conteúdo cultural que possibilita entender 

aspectos da sociedade que um dia habitou esse espaço e dos que o habitam 

atualmente. A paisagem, como afirma Almeida (2008), revela as relações 

emocionais entre a representação – a igreja – e o observador – o fiel. Em Sergipe, 
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as igrejas antigas integram a identidade e memória dos moradores, representando 

as antigas relações entre senhores de engenho e trabalhadores, de dominação 

senhorial, da escravidão negra na construção do estado, principalmente dos 

moradores dos municípios que possuem esses signos. 

No espaço urbano, nas antigas vilas, principalmente São Cristóvão e 

Laranjeiras, as igrejas estão por toda a cidade, e perpetuam-se como resíduo de 

uma cultura que transformou-se, pois como afirmado anteriormente, a Igreja Católica 

na atualidade é uma símbolo de uma sociedade que modernizou-se, acoplou novos 

símbolos e signos. A partir do momento que a Igreja Católica dissociou-se do Estado 

dominante, a religião católica passou a ser mais uma religião dentre outras que 

existiram e ganharam força. Todavia a Igreja Católica, pelo seu histórico, continuou 

depois do fim da obrigação de ser católico como dominante, pertencente a cultura 

dominante, sendo pouco a pouco destituída de seu papel nos territórios cobertos 

pela modernidade, com constante fluxo de informação, tecnologia, pessoas. 

 

 
Figura 39: Igreja Nossa Senhora da Conceição da Penha. 
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/38011884. Acessado em setembro de 2013. 

 

Na análise observa-se que esses templos tem grande representatividade para 

a população, pois um dos símbolos representativos deles é a igreja tanto 
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abandonada, como em uso e, também as lendas que nasceram, principalmente, as 

igrejas relacionadas a igrejas em ruínas e abandonadas. Essas igrejas em ruínas 

e/ou desativadas90 estão localizadas, em Sergipe, na área rural, em beira de 

estradas, em colinas, lugares de destaque (Figura 39), que são avistados quando 

circula-se pelo interior, em áreas de antigos engenhos de açúcar que hoje foram, em 

sua totalidade desfigurados, preservando alguns a capela e poucos a capela e a 

casa-grande. Esses antigos templos são os que mais instigam o imaginário da 

população. Tanto os padres quanto os habitantes dos municípios que abrigam 

ruínas tem histórias e lendas para contar dessas antigas construções, como 

promessas para a construção do templo, festas tradicionais que marcavam a vida da 

localidade, tragédias familiares, pessoas enterradas com fortunas, túneis 

construídos para fuga, compartimentos para tráfico de escravos, ouro enterrado, etc. 

E essas histórias e lendas instigam as pessoas a irem até o local para procurar, 

principalmente bens valiosos que acreditam estar enterrado nas covas e nas 

paredes das igrejas. Ao visitar esses locais abandonados, visualizam-se as covas 

reviradas e destruídas, os azulejos arrancados, as paredes com buracos de 

escavação, etc. 

Assim, mesmo a paisagem sendo resíduo da cultura dominante, como 

discutido por Cosgrove (1998), representa, além do símbolo, uma dinâmica de 

construção de identidade nos moradores e religiosos. Os padres respeitam o templo 

como pertencente à Igreja, mas poucos a reconhecem como parte do Patrimônio 

Cultural. Eles veem a Igreja Católica como Patrimônio Cultural por integrar a cultura 

da sociedade brasileira e principalmente sergipana, mas descartam o templo físico 

como responsável ou mesmo necessário para o sentimento de pertencer. 

Para Ribeiro (2007), a paisagem ao ser lida como resíduo, como um 

testemunho da história, ela relaciona-se com o patrimônio cultural e ao preservá-lo a 

sociedade está guardando sua identidade, sua memória, isto é, seu patrimônio. Visto 

que, a paisagem lida pela evidencia dos símbolos existentes e o contexto cultural de 

sua formação revela o patrimônio cultural de uma sociedade, a raiz de sua cultura. 

As igrejas antigas, como discute Claval (1998) são documentos-chave para 

                                                             
90

 Muitas das igrejas abandonadas estão em áreas despovoadas. Constituem resíduos de uma 
economia que declinou e ficaram como registros . Algumas atualmente estão em áreas reocupadas 
por povoados, como é o caso da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Penha (figura 35) que está 
na lateral de um assentamento. 
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compreender a cultura católica, pois subsistem as sociedades, por isso, a paisagem 

revela a representação e o território.  Na análise do território católico, nesses locais, 

existe a representação da igreja, contudo, a dominação é do simbólico, a Igreja 

instituição perdeu seu poder sobre o local, as festas e missas pararam há décadas 

de ser realizadas. A propriedade tem dono particular sem vinculo com a Igreja 

Católica, e esta, antes com poder limitado sobre o território, perde todos os poderes 

sobre o templo e sobre o território. O que impera na atualidade é a representação do 

templo, existindo na lembrança e histórias dos moradores das adjacências. Isto é, 

essas igrejas permanecem como representação de uma relação de poder que 

existiu no local, poder dominante sobre os moradores das propriedades rurais e das 

circunvizinhanças. 

Alguns templos preservados como patrimônio cultural construídos em séculos 

passados e abandonados da área rural estão cercados pela plantação, poupados 

porque a lei pune com multa a depredação e destruição. Esses estão cercados sem 

possibilidade de visitação ou caminho para isto, alimentando a imaginação da 

população em geral e a presença de vândalos. Conforme levantamento existe, em 

Sergipe, vinte e sete Igrejas91 em ruínas e abandonadas, localizadas principalmente 

nas cidades que compõe a zona da mata: Santo Amaro das Brotas, Divina Pastora, 

Maruim, Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Nossa Senhora do 

Socorro, Laranjeiras, Itaporanga D’Ajuda e São Cristóvão, como apresentado na 

figura 40. Esta é a região que primeiro foi ocupada pelos colonos e 

consequentemente a que abrigou os primeiros engenhos de açúcar, além de ser a 

que mais produzia açúcar nos séculos XVII, XVIII e XIX. 

  

 

                                                             
91

 Contabilizadas apenas aquelas que ainda mantêm o aspecto de igreja. Aquelas que a destruição já 
desfigurou estão fora da pesquisa por serem de difícil localização. Um exemplo é a Igreja Velha de 
Itabaiana, por mais que ela esteja preservada como sítio arqueológico na atualidade nenhum símbolo 
a identifica como igreja. 
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Figura 40: Localização das Igrejas abandonadas e em ruínas 
Base de Dados: SRH – 2004. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Das igrejas identificadas como abandonadas e em ruínas apenas uma, 

localizada em Aquidabã, está fora do circuito canavieiro e tem construção recente, 

como demonstra a figura 40. O fato se justifica porque esta é uma igreja do século 

XX, localizada em povoado rural, que com o crescimento da localidade ficou 

pequena para abrigar os fiéis. O templo foi desativado há vinte anos e construído 

outro em local próximo. Conforme informaram os párocos, que o comum é a igreja 

ser reformada ou reconstruída, mas esta, conforme informou o padre de Aquidabã 

(2011), não comportava uma construção maior. Esse fato acontece em algumas 

cidades, mas o normal é a igreja continuar com atividades que envolvem menor 

número de pessoas, como é o caso da igreja de Pirambu. 
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Figura 41: Paisagem de Pirambu – Lateral das igrejas. 
Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

Nessa cidade, a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes foi substituída por 

uma nova, maior, moderna; mas a antiga continua no (Figura 41), abrigando 

atividades menores, como catequese, reuniões dos grupos de oração, movimentos e 

pastorais. Na paisagem as igrejas estão na mesma praça, mas em posições 

diferentes: a antiga, construída no início do século XX, está virada para o mar, para 

quem chega do mar, uma alusão a importância desses na vida dos antigos 

pescadores que habitavam o local e o símbolo que avistavam quando estavam 

voltando de um dia de trabalho. A nova igreja está voltava para a entrada da cidade 

e de costas para o mar, tendo a praça da cidade em sua frente, sem considerar o 

oceano dos antigos moradores. Ambas dividem a praça, uma olhando para Leste e a 

outra para Oeste, formando uma paisagem única, que aos poucos está se 

enraizando na vida da comunidade, como demonstra o depoimento a seguir.  
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A igreja nova deve ter dez anos mais ou menos, mas nem imagino 
mais a praça sem ela. Parece que as duas sempre tiveram ai. (...) 
meu pai achou errado o lado que ela foi construída, ele casou na 
antiga e sempre foi nela, fala que de dentro via o mar e agora não vê 
mais. (...) pra mim esse é o lugar dela, desse jeito mesmo. As missas 
e festas ficaram mais bonitas na nova (EFPB01). 

 

Nesse sentido, os elementos vão se incorporando na identidade do lugar, 

mesmo os novos símbolos, pouco a pouco, tornam-se inseparáveis na memória e 

consequentemente da identidade. Como afirma Candau (2011) a memória pode 

consolidar ou desfazer o sentimento identitário, pois torna-se identidade as 

representações que são incorporadas na lembrança e depois na memória. Cada 

memória é um museu de acontecimentos e lembranças e, ao serem invocadas e 

utilizadas podem ser chamadas de memórias. As memórias, por sua vez, ao 

tornarem-se representações da vida individual e social incorporam-se a identidade 

individual e, se representação social, coletiva. Ao serem esquecidas ou inutilizadas 

as lembranças e memórias desfazem o sentimento de identidade que poderiam vir a 

surgir. Assim, a igreja nova de Pirambu, ao estar presente na memória do 

entrevistado tornou-se uma reafirmação da representação da identidade que esse 

possuía com a religião. Nesse caso, a paisagem modificou-se, mas por estar dentro 

dos preceitos identitários da paisagem foi incorporada instantaneamente a 

identidade.  

Com relação ao território, com a incorporação de um novo elemento a 

dinâmica continua a mesma, as relações territoriais que se estabeleceram na 

localidade permanecem imutáveis pela presença de uma nova representação; mas 

fortalece a territorialidade com a incorporação de atividades nos dois templos. A 

diferença é encontrada na paisagem, que na incorporação de um novo símbolo, 

fortalece a representação do catolicismo. A paisagem ganha novo símbolo para 

compor, com o antigo templo e o cruzeiro, a paisagem católica da praça central de 

Pirambu. Vale acrescentar que, embora a paisagem católica seja resíduo de outra 

época, ainda domina a paisagem cultural dessa cidade e de outras com 

acontecimentos semelhantes. 
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Figura 42: Cidade de São Cristóvão vista a partir da Rodovia João Bebe Água. A - 
Torre da Igreja da Visitação, B - Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Pardos, C - 
Igreja de São Francisco, D - Matriz Nossa Senhora da Vitória. 
Fonte: BONJARDIM (2009). 

 

As outras cidades com igrejas abandonadas e em ruínas inserem-se no 

circuito canavieiro conformando uma paisagem residual de uma cultura passada, 

como interpreta Cosgrove (1998). E essas se perpetuam tanto na área rural quanto 

em algumas cidades. Quando as primeiras igrejas estão na área urbana ou em 

povoados rurais as igrejas continuam a ser usadas e são incorporadas a vida da 

comunidade. As paisagens com maior representação do catolicismo estão em 

Laranjeiras e São Cristóvão. Laranjeiras, núcleo do poder econômico da época que 

o catolicismo era a religião oficial do Estado Nacional, cidade e centro de confluência 

cultural, que criou em seu espaço grupos e irmandades que, pela diferença, 

construíram cada uma sua igreja. São Cristóvão, antiga capital do Estado, que 

convergiu para seu núcleo ordens religiosas que juntas criaram um cenário repleto 

de igrejas avistadas da entrada da cidade, figura 42.   

 

6.4. A IGREJA CATÓLICA E SUA AUTOREPRESENTAÇÃO  

 

A Igreja Católica em Sergipe, na organização de seu território pratica o 

mesmo tipo de administração presente em todo o sistema católico e desenvolve um 

processo de difusão particular que corrobora para a manutenção de sua rede de 

A 
B 

C 
D 
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dioceses. Além disso, como verificado no Brasil, no Estado de Sergipe o território 

católico também é influenciado pelas ações pastorais de expansão e evangelização.  

No estado o projeto evangelizador é facilmente identificado na Província 

Eclesiástica, concentrando-se mais fortemente nos territórios diocesanos de Aracaju 

e de Estância. Em ambas, o processo é agressivo e visível, as doações para 

construção de símbolos do catolicismo são pedidas nas missas, nas comunidades e 

nas prefeituras e associações. Esse ato reforça a identidade dos párocos que saem 

a campo evangelizando as comunidades em formação, e buscando locais para a 

instalação do espaço sagrado e da hierofania (a igreja católica) para promoverem as 

manifestações tempo-espaciais específicas do catolicismo.  

Na diocese de Propriá, o processo evangelizador existe e caminha 

conjuntamente com a luta pelos menos favorecidos, pois pelo processo histórico 

dessa diocese as comunidades são evangelizadas com o envolvimento da Igreja na 

luta pelo direito dos menos favorecidos. Sem determinismos, das três dioceses de 

Sergipe, a configuração espacial da diocese de Propriá apresenta-se formada por 

grandes áreas classificadas pelo governo do estado e pelo IBGE como áreas de 

sertão que possuem problemas de seca e concentração de terras improdutivas, o 

que leva a região dessa diocese a apresentar grande número de assentamentos 

rurais em áreas antes vazias. O assentamento de algumas dessas comunidades 

teve a participação ativa da Igreja, que lutando construiu um território histórico, 

simbólico e de pertencimento. Desse modo, a Igreja de Propriá necessita trabalhar 

em frentes assistencialistas, e a evangelização acontece nesse momento. A 

população desse território tem um catolicismo enraizado, mais culturalmente 

popular, pois é formada por nuances católicas de veneração a imagens, de 

promessas, de romarias e procissões, etc. 

Em oposição, as outras dioceses apresentam configurações diferenciadas. Os 

assentamentos rurais da diocese de Estância e também de Aracaju, são 

comandados, principalmente pelo INCRA, sem o envolvimento direto da Igreja 

Católica. Segundo informou o arcebispo a configuração territorial difere o tipo de 

trabalho empregado. A diocese de Estância, diferentemente, tem uma tradição 

católica voltada para práticas tradicionais, na figura do padre ativo e distante que 

obtém respeito pelo temor, uma figura de opinião forte e determinada. Em Propriá o 

padre é mais próximo, caminha com os fiéis, resolve problemas familiares e 

desavenças, cativando pelo carisma e exemplificando sempre as boas ações para 
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alcançar o objetivo da religião – o reino dos céus. Na diocese de Aracaju, o perfil é o 

padre evangelizador, que se apresenta às novas comunidades e luta para 

estabelecer uma nova comunidade no local. Nessa Diocese os religiosos lidam com 

a oposição catolicismo popular x catolicismo romanizado, pois é o local que primeiro 

foi colonizado no estado e onde as misturas entre as práticas católicas fogem do 

tradicional. 

A Província Eclesiástica de Aracaju tem fortemente enraizado na sua cultura o 

catolicismo como tradição. Como discute Andrade (2000), a tradição no Nordeste é o 

eixo configurador da cultura, pois atua “como uma espécie de linguagem para 

expressar uma visão do mundo particular” (p. 202). A autora, afirmar que a cultura 

nordestina admite a inovações e mudanças, mas tais alterações são construídas a 

partir de um substrato mais ou menos sólido, que imprime um caráter próprio à 

inovação, reconhecendo certo padrão característico que reflete no grau de solidez 

dessa cultura, que a torna relativamente imune às imposições homogeneizadoras da 

globalização. Por causa dessa solidez cultural, as inovações se moldam a cultura de 

Sergipe já estabelecida, mantendo a tradição do espaço sagrado. 

Devido a essa característica de resistência a Igreja Católica 

comprovadamente está se expandindo no Estado e isso é resultado dessa política 

evangelizadora imposta pela CNBB, que acoplou a evangelização ao projeto 

assistencialista aos necessitados, e que podemos interpretar esse fato com uma 

retomada do processo missionário utilizado na ocupação territorial do Brasil. Desse 

modo, a Igreja incentiva em toda a Província a formação de comunidades, a criação 

de movimentos e grupos evangelizadores em todas as comunidades. Atualmente, ao 

se inserir em uma nova comunidade, o primeiro passo é a formação de grupos de 

evangelização que também escolhem os padroeiros e organizam as primeiras 

manifestações no território. 

Essa estratégia funciona porque a população brasileira nasceu católica e 

mesmo no subconsciente guarda a cultura católica, a devoção aos santos e as 

práticas católicas tradicionais que um dia vivenciou ou participando ou mesmo 

observando. E a instituição para facilitar o projeto evangelizador forma padres cada 

vez mais preparados para estar com as comunidades ser conselheiro, amigo, 

confidente e instrutor espiritual. Vale acrescentar que todos os padres tem curso 

superior, como já citado, em teologia e filosofia, e nesses são treinados para 

adaptações das homilias para atingir o público de todos os locais e tem ainda 



P á g i n a  | 222 

 

 

preparação para tratar e conviver com as diferentes comunidades. O que se observa 

na análise da organização e administração da Igreja é a preocupação em se 

preparar e expandir para reconquistar a população de católicos que está diminuindo 

de acordo com o censo demográfico do IBGE. Para isso contam, além de tudo, com 

as territorialidades religiosas estrategicamente implantadas com o objetivo maior de 

assegurar a manutenção católica. 
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O PATRIMÔNIO CULTURAL E  
A TRADIÇÃO CATÓLICA 
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Após a compreensão sobre a organização territorial da Igreja e sua dinâmica, 

considerou-se importante a discussão das territorialidades da Igreja Católica 

enraizadas em Sergipe desde a colonização dos portugueses como evidenciado. 

Essas ações e práticas territoriais tem influência sobre os fiéis sergipanos, desde 

aspectos culturais como também políticos e econômicos que indiretamente 

contribuem para a perpetuação da tradição católica. Dessa forma, essa última parte 

apresenta as ações que, indiretamente, consolidam a tradição católica e a 

dominação territorial. É preciso acrescentar que essas territorialidades, por 

incorporar a memória e identidade da população podem ser entendidas como 

Patrimônio Cultural de Sergipe. 

A Igreja Católica, desse modo, é um Patrimônio Cultural, pois para um 

objeto/manifestação ser um patrimônio, no sentido atual ele tem que fazer parte da 

identidade e cultura da população. Em Sergipe o catolicismo e a Igreja Católica 

fazem parte da cultura, identidade, da memória e consequentemente da tradição do 

povo sergipano. Desde suas raízes convivem em comunidades que tem 

representações da Igreja definidas, tanto no seu aspecto material e imaterial quanto 

no temporal e espacial.  

Nesse sentido, o Patrimônio Cultural da Igreja Católica é composto pelo (1) 

território sagrado formado pela história que enraizou a religião; (2) instituição católica 

que criou uma rede diocesana e paroquial para organizar seu território que 

englobam as relações de poder e as paisagens simbólicas; e (3) cultura religiosa 

que confirma a tradição e a administração católica. A intersecção dessas três forças 

mantém a paisagem e o território católico em Sergipe.  Para discutir esse terceiro 

ponto, isto é, as territorialidades católicas que afirmam o Patrimônio, essa parte está 

dividida em três capítulos: “As Relações de Poder Estado-Igreja”, “A Força da 

Tradição: o Poder das Territorialidades do Sagrado” e “As Paisagens e os Territórios 

Católicos Vistos pelos Sergipanos”.  

No primeiro destaca-se a interferência do Estado, nas três instancias de 

poder: federal, estadual e municipal, na perpetuação do poder da Igreja Católica, 

pois ao preservarem monumentos católicos e patrocinar as festas católicas, mesmo 
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que indiretamente, interferem na identidade da população. No capítulo dois a ênfase 

é nas festas e sua relação com a religião para manter o território e a identidade. E, 

enfim, no último capítulo, discute-se a identidade territorial dos católicos influente no 

poder da Igreja.  



P á g i n a  | 226 

 

 

 

CAPÍTULO 07.  
AS RELAÇÕES DE PODER ESTADO-IGREJA 

 
 

 

Data do final do século XIX, mais precisamente de 07 de janeiro de 1890, a 

separação dos poderes da Igreja Católica Apostólica Romana do Estado com o 

decreto 119-A, que declarou o Estado Laico, como já discutido no capítulo III. A 

partir disso a Igreja tinha sua direção e o Estado seu próprio percurso, isto é, o 

Estado estava sem uma religião oficial. Como o próprio decreto-lei afirma (Figura 43) 

fica proibido expelir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo 

alguma religião ou vedando outra, além da proibição de ajudar, interceder ou 

sustentar alguma instituição religiosa. Assim, cada instituição tem sua liberdade 

assegurada de obter e administrar bens, nomear seus administradores e 

promotores, etc. 

Com a promulgação da primeira Constituição Federal, esse decreto foi 

incorporado às leis e entrou em vigorar na constituição ao decretar: “Nenhum culto 

ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança 

com o Governo da União ou dos Estados.” (Art. 72, § 7º, 1891). E, assim, a Igreja 

teria que funcionar sem os subsídios do Governo Federal, apenas com as doações 

dos fiéis frequentadores. 

Atualmente, após cento e vinte e três anos da proclamação do Estado Laico, 

em alguns lugares do Brasil visualiza-se a mistura Estado-Igreja nas práticas 

territoriais, como nas leis de proteção da cultura e, consequentemente, de apoio a 

eventos religiosos. Como a cultura do brasileiro e, consequentemente, do sergipano 

teve a interferência da Igreja Católica, é natural, segundo os entrevistados, que as 

leis de promoção cultural envolvam direta e indiretamente o catolicismo. Como 

afirmou um prefeito municipal de Sergipe “O costume vai virando cultura (...) eles 

[população] não conseguem se identificar sem a cultura religiosa” (EOPIT).  

Em Sergipe, pelas pesquisas realizadas, contatou-se que o envolvimento 

Igreja (esfera particular) e Governo (esfera pública) acontecem indiretamente nas 

ações de preservação/tombamento de monumentos católicos, nos projetos 

desenvolvidos em prol da cultura, nos eventos religiosos católicos que tem a 
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participação do Estado e Prefeituras, seja para patrocinar uma festividade e/ou 

organizar uma comemoração. Desse modo, as ações de promoção têm duas linhas: 

as preservações de bens materiais religiosos representativos da cultura e o incentivo 

a manifestações tradicionais dos municípios representativos da cultura dos lugares. 

 

 
Figura 43: Decreto-Lei 119-A de 07 de janeiro de 1890. 

 

As ações de preservação de bens materiais associados ao catolicismo são os 

tombamentos de nível federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) e a nível Estadual pela Subsecretaria do Patrimônio Artístico 

Cultural do Estado de Sergipe. Dos bens tombados do estado de Sergipe, os 
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templos católicos somam 76% a nível federal e 15% a nível estadual (PASSOS e 

NASCIMENTO, 2013). Com relação ao nível municipal, a prefeitura da cidade de 

São Cristóvão tem um bem registrado que está relacionado ao catolicismo, que é o 

Cristo Redentor, monumento construído no local onde existiu uma capela jesuítica e 

há muitos anos desapareceu e a prefeitura de Santa Luzia do Itanhy com o registro 

da Igreja de Santa Luzia construída pelos jesuítas no século XVII. 

 

Quadro 15: Lista de Bens Culturais Inscritos nos Livros de Tombo (1938-2012). 
Município Bens Ligados ao Catolicismo Ano do 

Tombamento 
Divina Pastora Igreja Matriz de Nossa Senhora Divina Pastora 1943 
Itaporanga D’Ajuda Igreja Do Colégio ou Tejupeba 1943 

Laranjeiras 

Capela Jesus, Maria, José 1943 
Capela Santo Antônio e Nossa Senhora das 
Neves 

1944 

Igreja Nossa Senhora da Conceição da 
Comandaroba 

1943 

Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus 1943 

Nossa Senhora do Socorro 
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro 

1943 

Riachuelo Capela do Engenho Penha 1943 

Santo Amaro das Brotas 
Capela Nossa Senhora da Conceição do 
Engenho Caieira 

1944 

Igreja de Santo Amaro 1943 

São Cristóvão 

Capela de Nossa Senhora da Conceição do 
Engenho Poxim 

1943 

Igreja da ordem 3ª do Carmo 1943 
Igreja de Nossa Senhora do Amparo 1962 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos 

1943 

Igreja da Visitação da antiga Santa Casa 1944 
Igreja de Santa Cruz 1941 
Igreja de Nossa Senhora do Carmo 1943 
Igreja Matriz de Nossa Senhora das Vitórias 1943 

Tomar do Geru Igreja de Nossa Senhora do Socorro 1943 
Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN  
Adaptado por: Solimar G.M BONJARDIM 

  

Com relação ao Estado Nacional, na lista de bens tombados relacionados 

com a Igreja Católica encontram-se dezenove bens, quadro 15, todos eles igrejas 

construídas no período colonial, representativas da força da tradição católica entre 

os primeiros habitantes de Sergipe. Esses são bens tombados principalmente na 

década de quarenta, na época que a política preservacionista estava direcionada 
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para os Patrimônios Materiais e enfatizavam bens relacionados a nobreza e Igreja 

Católica. 

 

 

 

Figura 44: Fachada Igreja São Pedro, Engenho São Pedro – no município de Nossa 
Senhora do Socorro com a placa e destaque da placa do registro do Sítio Arqueológico pelo 
IPHAN. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010. 
 

Quadro 16: Ruinas de Igrejas Registrados pelo Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos – CNSA. 
Cidade Nome do Sítio Descrição 

Itabaiana 
Sítio Igreja de Santo 
Antônio ou Igreja Velha 

Ruinas de Igreja provavelmente do 
século XVII em avançado estado de 
degradação 

Japaratuba 
Sítio Alto do Lavradio Ruinas de construção de pedra e cal – 

antiga Igreja Carmelita. 

Laranjeiras 
Sítio Engenho Ilha Ruina da capela Nossa Senhora da 

Conceição. 

Nossa Senhora 
do Socorro 

Sítio Maria José Sítio com ruína de capela 
Sítio Ribeira Estrutura de Igreja e Cemitério 
Sítio São Pedro Ruína de estrutura da capela do engenho 

Riachuelo  
Sítio Engenho Sant’Anna Ruina de capela em pedra calcária do 

antigo engenho. 

São Cristóvão 
Sítio Nossa Senhora do 
Desterro 

Ruína das estruturas da antiga igreja em 
subida de encosta. 

Fonte: www.iphan.gov.br. Acessado em novembro de 2013.  
Adaptado por: S.G.M. BONJARDIM. 
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Além dos templos preservados pelas leis de tombamento federal, existem 

outros já em ruinas registrados como sítios arqueológicos, como mostra a figura 44. 

Ao ser registrado como sítio arqueológico o bem fica protegido pela Lei nº. 3.924/61 

que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos e, em resumo, 

assegura que a destruição ou retirada de qualquer material do local constitui crime 

sujeito a pena de multa e detenção. No Estado estão registrados como sítios 

arqueológicos 155 sítios arqueológicos, desses oito são ruinas de igrejas católicas, 

quadro 16. 

No nível Estadual, na lista disponibilizada pela SUBPAC-SE, encontram-se 

onze bens relacionados com o catolicismo, quadro 17, dez igrejas católicas e uma 

escultura de Nossa Senhora da Conceição. Nesse cenário, temos ainda o Museu de 

Arte Sacra de Laranjeiras que é uma junção de forças, pois o acervo é da Diocese 

de Aracaju, o espaço físico é da Prefeitura de Laranjeiras e a gestão é da Secretaria 

de Cultura do Estado; e o Museu de Arte Sacra do Estado de Sergipe que fica em 

São Cristóvão que pertence a Arquidiocese de Aracaju, mas tem a administração da 

SUBPAC, segundo informou o representante do Estado de Sergipe entrevistado. 

 
Quadro 17: Bens Tombados a nível Estadual em Sergipe. 

Município Bens Ligados ao Catolicismo 
Ano do 

Tombamento 

Aracaju 

Catedral Metropolitana Nossa Senhora da 
Conceição 

1985 

Escultura de Nossa Senhora da Conceição 2006 
Capela são Salvador 2012 

Carmópolis  Igreja Nossa Senhora de Santana de Massacará 1994 
Estância Igreja Nossa Senhora do Rosário 2005 
Maruim Igreja Matriz Nossa Senhora dos Passos 1981 
Neópolis Igreja Nossa Senhora do Rosário 1981 

Porto da Folha 
Igreja de São Pedro 1984 
Capela do Sagrado Coração de Jesus do Jaciobá 2011 

Propriá Capela do Hospital São Vicente de Paula 2009 
São Cristóvão Capela Nossa Senhora de Nazaré 1987 
Fonte: GOVERNO DE SERGIPE. Monumentos Sergipanos: bens protegidos por lei e 
tombados pelos decretos do governo estadual. Atualizado por Lucas Passos. Aracaju: 
Sercore, 2006. 
Adaptado por: S.G.M. BONJARDIM. 
 

Desse modo, acredita-se que, com as leis de preservação de antigos espaços 

dominados pela Igreja, por mais que a relação de poder se desfaleça, o símbolo 

continua vivo, devido às ações preservacionistas. Mesmo não sendo o intuído das 
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leis beneficiar a instituição católica, acabam ajudando na manutenção da paisagem 

religiosa, das lendas, da identidade da população com o território simbólico-religioso. 

De acordo com Corrêa (2005), os monumentos, longe de ser um objeto 

estético, são intencionalmente dotados de sentido, com um sistema de complexos 

significados que atuam como mecanismos regulatórios de informação. Os 

monumentos religiosos, nesse sentido, são textos impregnados de figuras de 

linguagem que comunicam mensagens de forma simbólica. Eles comunicam 

permanentemente mensagens e, por isso, tem o potencial de perpetuar antigas 

tradições e representar valores que são passados como de todos. Para o autor, os 

monumentos mantidos pelo Estado (Municipal, Estadual ou Federal) objetivam o 

fortalecimento da identidade nacional.  

As instituições religiosas ao construírem os templos e outros signos 

representativos materializam o local do culto e exibem o poder da instituição ao 

comunicar a mensagem religiosa. Visto que, esses signos construídos são 

poderosos meios de comunicar valores, crenças, utopias e afirmar o poder daqueles 

que os construíram. 

A presença desses monumentos movimenta com o imaginário popular das 

comunidades que se identificam com as igrejas católicas preservadas e as tem 

como parte do imaginário, como um signo da história do lugar, dos ancestrais. 

Identificar os bens preservados 89% dos entrevistaram não conseguiram, pois não 

sabiam o que era Patrimônio Cultural ou mesmo bens tombados. Apenas alguns 

moradores da capital e das cidades de Laranjeiras e São Cristóvão com 

escolaridade de nível superior souberam falar sobre bens tombados, mas não a 

razão correta da preservação. Entre os padres, as respostas eram diferentes, alguns 

sabiam o que era Patrimônio Cultural e identificavam a Igreja como tal, a 

relacionando com a cultura, pois acreditam que a Igreja Católica faz parte da história 

da humanidade e “(...) a arte, a música, tudo nasceu através da Igreja, os projetos 

de educação, de saúde também, tudo nasceu a partir da Igreja se você for fazer um 

levantamento histórico ela é a sociedade ocidental e seus costumes” (ECP21), isto 

é, a Igreja Católica:  

(...) faz parte da cultura de um povo, ou seja, não se entende hoje 
uma cidade, uma cultura, um ambiente sem uma igreja. Ela faz parte, 
mesmo no inconsciente coletivo ela faz parte, mesmo nas dimensões 
folclóricas ela também faz parte, mesmo na dimensão 
cinematográfica ela está ali ela também faz parte, mesmo na 
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dimensão da música ela está ali ela também faz parte, ela já está 
arraigada na cultura do povo (ECP30). 

 

Outros a associavam as diretrizes católicas como os sacramentos e 

mandamentos. Além disso, os padres desconhecem os bens católicos preservados, 

identificando-os apenas se estão ou se já estiveram administrando uma igreja 

preservada pelas esferas públicas.  

 

 
Figura 45: Convite da Prefeitura de Tobias Barreto – SE para a festa de Nossa Senhora 
Imperatriz dos Campos – 2011. 

 

Acoplado a esse cenário concreto e material está as manifestações culturais, 

e faz parte desse rol de representações as festas promovidas pelo Governo 

Estadual e pelas Prefeituras Municipais que, mesmo não sendo de cunho religioso 

estão associadas com a Igreja Católica pelo nome e simbologia que carregam, como 

Festa de São João, Festa do Cruzeiro. Festa de Bom Jesus dos Navegantes, etc. 

São festas sociais atuais que foram separadas da Igreja, mas mantém o nome 

(Figura 45). Algumas são realizadas concomitantemente com a comemoração 

religiosa, outras com diferença e uma semana. Essas festas, conforme Vargas e 

Neves (2009) podem ser classificadas como ressignificadas, pois o signo com 
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significado e significante se perdeu, perdurando apenas o significante a estrutura, 

que aqui seria o nome da festa.  

Desse modo, como informaram os representantes das prefeituras e do 

governo do estado, são festas sociais com parques, shows, apresentações culturais, 

que acontecem em esfera separada do religioso. Todavia, mesmo com caráter de 

grandes eventos, as pessoas associam com o catolicismo, pois alguns ao serem 

questionados da maior festa religiosa do município informaram ser São João, mas a 

Igreja Católica não realiza essas festas nos municípios deles, as mesmas são 

realizadas pela prefeitura e na capital pelo governo do estado. Vale frisar que, de 

acordo com representante do Estado, essas festas são representativas do povo 

sergipano, mas não existem políticas públicas para o desenvolvimento de festas. 

São megaeventos realizados pelo Estado e prefeituras. 

Além disso, existem festas, principalmente as de padroeiro, que são 

promovidas pela Igreja Católica e tem o apoio das prefeituras. Os representantes 

municipais entrevistados confirmaram o apoio as festa da Igreja.  Essa “ajuda”, a 

Igreja Católica solicita por meio de ofício, algumas prefeituras contribuem mais 

outras menos, mas a ajuda é dada. O apoio comum a todas é o logístico que 

envolve a iluminação, limpeza. Outros tipos de apoio envolvem: carro de som, flores 

para o andor, palco para shows religiosos ou missa campal, contratação de cantores 

e/ou padres para o show pós-procissão, divulgação do evento, impressão de 

cartazes e folhetos, etc. Segundo informaram os párocos, as prefeituras municipais 

ajudam no que eles precisam para a realização das festas. 
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CAPÍTULO 08.  
A FORÇA DA TRADIÇÃO: O PODER DAS  

TERRITORIALIDADES DO SAGRADO 

 
 

 

As festas são a maior força territorial da Igreja, pois elas representam a 

“realização” do católico, o momento de colocar em prática a tradição de acreditar, de 

ser religioso que estar embutido na tradição milenar do ser humano. Em Sergipe, o 

catolicismo torna-se visível e forte com as festas de padroeiro e com as ações dos 

fiéis que vivem nesses espaços e tempos. A festa é uma prática religiosa de 

intersecção dos discursos e práticas, ou seja, das pregações e das comemorações 

dessas. Atualmente, o catolicismo, principalmente o tradicional e cultural, tem nas 

festas o núcleo representativo da identidade e dos signos, além de criar as práticas 

que delimitam o espaço sagrado e criam a força da tradição.  

Nesse sentido, a oficialização do catolicismo como religião do Estado no 

século V incorporou as festas tradicionais romanas, pois estas continuaram parte da 

tradição e identidade da sociedade. Quando os cultos pagãos foram sendo 

substituídos pela religiosidade cristã, muitos dos costumes foram mantidos, apenas 

transformados a luz do novo culto religioso. Mesmo com essa mudança, as festas 

mantiveram sua identidade, com os banquetes regados a bebida e dança. As 

transformações estabeleceram-se no ritual, mais precisamente no culto católico que 

foi incorporado aos acontecimentos, ao invés de oferecer os banquetes aos Deuses 

das chuvas, da boa colheita, do vinho; destinavam as comemorações aos santos 

padroeiros. Assim, o catolicismo vestiu tais solenidades com nova roupagem, 

determinando que os dias fossem dedicados ao culto divino, dias de festas do ano 

eclesiástico em homenagem ao Senhor Jesus, a Virgem Maria e aos Santos 

Padroeiros. 

As festas sempre existiram atreladas com a vida humana, associadas a 

diversos momentos e acontecimentos. Contudo, durante muito tempo ela teve um 

traço comum, ou um mesmo pilar de sustentação, a religião. A notícia das primeiras 

festas, ou reunião de pessoas para celebrar e/ou realizar um ritual estão voltadas a 

diversas formas de cultos/rituais destinados aos Deuses, para agradecer ou pedir 
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algo, desde chuvas em abundância e boas colheitas à fertilidade para uma Rainha 

(DEL PRIORE, 1994). 

Na Antiguidade, as festas mais comuns eram as que aconteciam 

primordialmente nas mesmas épocas e tinham como centro da celebração os 

Deuses; que movimentavam e aproximavam toda a comunidade, onde as casas 

eram arrumadas e as roupas costuradas. No centro da festividade montavam 

grandes mesas com comidas e bebidas coletadas durante o ano, visto que a 

comida/banquete era o elemento essencial das festas. As festas nasceram como 

forma de cultuar a divindade protetora. 

A festa nesse período, conforme discute Bakhtin (2010) marcava uma 

interrupção do sistema oficial, momento em que a vida se afastava do cotidiano 

diário e penetrava no domínio da liberdade. Liberdade de comer carne e toucinho, 

de liberar o riso, de retomar a atividade sexual. Esse ambiente de liberdade reinava 

tanto na praça pública como no banquete festivo doméstico. Conforme discute Burke 

(1989), nos países que adotaram o catolicismo, tanto no medievo quanto na 

modernidade o tipo mais comum de cenário cultural era a festa: festas de família, 

como casamentos; festas de comunidade, como de santos padroeiros; festas 

anuais, como a Páscoa, Solstício de Verão, os doze dias de Natal, etc. Eram 

ocasiões especiais que as pessoas paravam de trabalhar para comer, beber e 

consumir tudo o que tinham.  

A festa é um fenômeno social que possui regras, leis e uma lógica própria 

identificada à cerimônia, ao lúdico, ao extraordinário. É um ato coletivo que supõe a 

presença e a participação de um grupo de pessoas no ritual. Quando se classifica a 

reunião de pessoas/comunidades/sociedades como festa subentende-se que todos 

estão participando da festa, como afirma Amaral (1998), pois uma festa apenas com 

espectadores é considerada um espetáculo ou show.  

A reunião de pessoas e o ato de festejar, sempre existiram na vida humana 

como um ato coletivo de interrupção do tempo social, suspensão temporária do 

cotidiano que estimula a tradição e a formação da identidade, que envolve a 

comunidade em conjunto. Nos estudos das sociedades primitivas estão presentes 

rituais e comemorações que quebravam a rotina espaço-tempo e transportava as 

pessoas para outro momento, outro ritmo, outro espaço, outro tempo, outra 

dimensão; a dimensão do divertimento, da abundância, da fartura, da embriagues, 



P á g i n a  | 236 

 

 

da despreocupação com o trabalho, comida, doenças. Os rituais e comemorações 

transportavam as pessoas para o tempo-espaço das festas. 

A festa ao ter e criar seu próprio espaço e tempo vincula-se com a formação 

de territórios e paisagens da festa, isto é, criados para a festa, que se tornam 

visíveis no tempo festivo e permanecem invisíveis nos demais tempo. É um espaço 

de poder invisível aos olhos dos alheios a festa, ao tempo do ritual festivo como um 

território relacional temporal. O território e a paisagem formados pelas festas tem 

uma lógica própria de funcionamento. Podem se constituir isoladamente ou ligar-se 

a um símbolo material, a um ponto fixo que se transforma com a festar. 

A festa testemunha, como afirma Almeida (2011), as crenças coletivas, as 

representações próprias de uma comunidade ou da maioria de seus membros. A 

festa tem a capacidade de produzir símbolos territoriais nos quais o uso social se 

prolonga além de seu acontecimento. Segundo Del Priore (1994) a festa é o tempo 

de utopia, de fantasias, de liberdade, do descanso, do prazer, da alegria, é a quebra 

da rotina da vida cotidiana, o impulso necessário para suportar o trabalho, é a 

transformação do espaço e a quebra do tempo, o momento de reunir, sociabilizar, 

aproximar e partilhar sentimentos, conhecimentos e energias. A festa é o momento 

de refazer e fortificar o espírito humano. Nas festas os indivíduos têm acesso a uma 

vida menos tensa e mais livre, uma vida deslocada do tempo, que existe apenas no 

tempo festivo. 

No Brasil os festejos consolidaram-se por meio dos colonizadores 

portugueses. Segundo Del Priore (1994), o padre Manoel de Nóbrega já em 1549, 

escreveu a Companhia de Jesus em Roma, sobre a realização de procissões a 

maneira de Portugal. Nesse sentido, desde o início da colonização do território os 

santos são muito festejados com novenas, procissões, missas, pagamento de 

promessas, quermesses, leilões, fogueiras, danças, cantos, bebidas, comidas, 

músicas, fogos de artifícios e brincadeiras. As festas e festejos com essas e outras 

tantas crendices, atraiam silvícolas e camponeses à igreja. De acordo com Tinhorão 

(2000), a Igreja Católica contribuía para um terço de feriados no ano dedicados a 

comemorações de santos. Os padres procuravam conquistar nessas ocasiões os 

cristãos e cristãos-novos e lhes fortificar a fé católica.  

As festas na colônia aconteciam ao redor da igreja, onde as festividades 

duravam dias, iniciavam com as quermesses, leilões e novenas, finalizando no dia 

destinado à procissão que reunia toda a população para rezar e festejar o padroeiro 
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da comunidade. Nesses locais, essas comemorações religiosas católicas 

transformavam a paisagem dos locais, era um tempo único, que revivia na mesma 

época todos os anos, esperado com ansiedade e alegria. Era o momento de rever 

os antigos vizinhos e conhecer os novos, de pausar o trabalho e viver um tempo-

espaço de liberdade. 

Atualmente, mesmo com as transformações nas festividades relacionadas a 

Igreja, elas ainda estão presentes nos municípios, tanto na igreja paroquial quanto 

nas capelas. As festas no Brasil, de modo geral, tiveram ou ainda têm ligação com o 

catolicismo, são raras as que excluem a Igreja Católica de sua origem, como as 

festas cívicas. Segundo Maia e Sá (2008), no país, as festas, especialmente as 

periódicas, estão fortemente ligadas ao calendário religioso: Natal, Carnaval, 

Páscoa, São João, São Pedro, Nossa Senhora da Conceição, entre outras.  

No Brasil as festas religiosas são popularmente conhecidas como Festas de 

Padroeiro, visto que, a maioria é realmente em comemoração ao padroeiro da 

localidade. Para Brandão (2009), as festas de santos padroeiros são a expressão de 

identidade da comunidade, principalmente pelo modo como o povo se organiza para 

homenagear seus padroeiros, utilizando símbolos e rituais. O autor enfatiza a 

influência da Igreja no comportamento coletivo, que estabelece um tempo de vida 

litúrgico, que influencia na vida da sociedade. A Igreja Católica está presente nas 

manifestações populares “até os limites permitidos por sua posição na sociedade” 

(2009, p. 126), o que acaba engendrando e perdurando as territorialidades 

religiosas. Os territórios dominados pela Igreja realizam a festa do padroeiro da 

paróquia e também a festa do padroeiro do vicariato e da diocese. Assim, as 

paróquias têm três festas oficiais, além de outras que podem acontecer nesse 

espaço.  

Essas festas, quando acontecem, quebram com a rotina das comunidades, 

das maiores a menores, o tempo festivo demarca outro tempo, define o espaço e 

impõe uma paisagem característica que pela vivência influi na identidade das 

sociedades. As festas podem ser entendidas como uma ação da Igreja Católica para 

manter seu território e seus seguidores e uma ação dos seguidores para marcar o 

território de sua identidade, isto é, como é tradição do catolicismo, as festas têm que 

acontecer e acontecem pela identidade que as sociedades estabelecem com as 

mesmas. E, é nesse entendimento que as festas são identificadas. 
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8.1. AS FESTAS CATÓLICAS E SUA REPRESENTATIVIDADE PARA SERGIPE  
 
 

As festas religiosas em Sergipe, como em todo o Brasil, têm como foco as 

homenagens aos santos padroeiros, sendo que toda igreja ou comunidade em 

formação tem sua comemoração de padroeiro. Esses santos são, na maioria dos 

casos, como relatado no Capítulo 06, escolhidos pela comunidade, com a anuência 

do pároco, no momento de formação de uma nova comunidade. Antes de existir o 

território visível ou os símbolos do catolicismo na paisagem, o poder da Igreja 

Católica é exercido pelo santo que controlará a comunidade, determinará seu 

território e os signos do catolicismo na comunidade. 

Em Sergipe, como em todo o Brasil, as festas católicas são realizadas quando 

chegaram os primeiros missionários portugueses em comemoração aos santos 

católicos. De acordo com Tinhorão (2000), a primeira missa no Brasil foi seguida da 

primeira festividade católica, expressando tanto o poder real quanto da Igreja sobre 

o território. Com a colonização de Sergipe as ordens religiosas construíram suas 

igrejas e consequentemente instituíram as festividades católicas. As comemorações 

eram destinadas a uma diversidade de santos católicos, dos mais populares aos 

menos, e também a comemorações político-religiosas, isto é, comemorações de 

acontecimentos reais, que pela junção do poder real e religioso, eram obrigatórias e 

realizadas como atos religiosos. Contudo, as festividades aos santos se 

sobressaiam, como padroeiros das localidades. Os santos padroeiros de início 

representavam o município todo. As cidades tinham oficialmente um padroeiro, mas 

com a declaração da laicidade do Estado na última década do século XIX, as 

cidades perderam oficialmente seus padroeiros92.  

Atualmente, o padroeiro é da igreja e toda igreja tem um padroeiro a 

comemorar, independente de seu status (Igreja-Matriz, Igreja Filial ou Capela). E 

toda festa católica em homenagem a algum santo, quando oficial da Igreja, tem um 

símbolo visível a quem está destinada. Por exemplo, a festa de Bom Jesus dos 

Navegantes em localidades com devoção a Bom Jesus, tem uma igreja dedicada a 

essa evocação como padroeiro ou co-padroeiro. Visto que além da festa do 

padroeiro, em alguns locais existe um co-padroeiro que também é comemorado com 

                                                             
92

 A existência de cidades que declaram ter um santo padroeiro acontece em caráter extraoficial, pois 
a Igreja e o Estado não reconhecem um padroeiro para município/cidade. 
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as mesmas festividades. O co-padroeiro é instituído por devoção popular ou 

determinado pelo construtor da igreja ou pelo doador do terreno, etc. Assim, 

exemplificando, um município com mais de uma igreja construída terá quantas 

festas de padroeiro forem seu número de igrejas e também as festas de co-

padroeiro. 

No Estado de Sergipe, com 22.000 km² de extensão, foram identificadas 

1.534 festas religiosas católicas, atreladas a santos padroeiros de territórios. As 

festas relacionadas com o catolicismo e a Igreja Católica são comemorações a 

algum santo, padroeiro ou não, de uma localidade. As festas religiosas estão 

relacionadas ao orago do templo católico do território, salvo algumas exceções como 

as festas dos co-padroeiros, as do vicariato, da arquidiocese/diocese ou mesmo as 

festas que perderam o cunho católico93. De acordo com Vargas e Neves (2009) no 

estado de Sergipe, são inúmeras as festas existentes, e excetuando-se as festas 

cívicas, todas as outras têm origens religiosas, algumas mantêm seu percurso, 

outras foram transformadas, ressignificadas, ficando muitas vezes irreconhecível, 

mas ao analisar a história e sua formação encontra-se a matriz religiosa. 

A festividade mais importante na grande maioria dos municípios é a festa de 

padroeiro, independente de qual e o tamanho do lugar. As comunidades aguardam 

ansiosamente as festas de padroeiro, segundo um senhor de Rosário do Catete de 

55 anos:  

(...) o padroeiro é a festa, (...) todo canto de Sergipe é muito 

animado, (...) é uma festa grande, a cidade enche, (...) não tem pra 

natal, ano novo, carnaval, (...) São João até concorre, mas não é 

mais, (...) da Nossa Senhora do Rosário é mais (...), falam muito de 

São João, é grande, mas não é católica. (...) Onde eu vou a festa da 

padroeira é maior.” (EFRC02).  

 

Essa condiz com a opinião da maioria, que apontaram a festa da(o) 

padroeira(o) como a maior da localidade, como demonstra o quadro 18 abaixo. 

 

 
 
 

                                                             
93

 As festas populares foram catalogadas pela pesquisa de Vargas e Neves (2009). O levantamento 
que estamos apresentando nesse artigo exclui estas por extrapolar o universo estudado. 
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Quadro 18: Festa mais importante para os 
católicos. 

Maior festa 

Padroeiro Local 61,5% 

Natal 23% 

Festejos Juninos 11,5% 

Outras 4% 

Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM 
2010-2013. 

 

Na capital, apenas teve uma variação considerável em relação ao padroeiro 

das paróquias e os festejo junino e natal. No interior do estado os festejos mais 

importantes e representativos é a festa do padroeiro, tanto da matriz quanto da 

capela. Executando a capital, Aracaju, a porcentagem de pessoas que tem 

identidade relacionada com a festa do padroeiro e consideram-na a mais importante 

sobe para 91%, o natal cai para 6% e os festejos juninos e as outras festas para 2% 

cada. Em Aracaju, a festa mais importante para os católicos também é a festa de 

padroeira com 42%, contra 37% que consideram o natal mais importante, 9% os 

festejos juninos e 12% outros festejos como páscoa, pentecostes e Corpus Christi. 

Segundo os fiéis de Aracaju:  

O Natal porque reúne a família, todo mundo junto né. (EFAJ04). 

Eu acho o Natal você, reuni as questões familiares, as questões da 
igreja, né, da sociedade em geral o natal representa tudo isso. 
(EFAJ05). 

São João é a cara de Aracaju, e a minha. (EFAJ11). 

Semana Santa, durante a semana santa é um momento que agente 
vivi com muita intensidade. (...) Assim é um período onde todo 
mundo faz um monte de pratos gostosos, aqui em casa agente fica 
de em jejum, agente praticamente não passa fome, mas é o período 
de oração, de silencia, se pensar nas nossas ações. (EFAJ23). 

A padroeira [Nossa Senhora da Conceição], ela é Aracaju. (...) sou 
devota, pago muitas promessas, (...) minha família vem do interior. 
(...) É melhor que o natal e São João. (EFAJ29). 

 

Nessas falas, verifica-se que na cidade a opinião sobre a festa mais 

importante é variável, sem padrão definido. Independente da idade e da paróquia, as 

festas mais importantes para o aracajuano não podem ser padronizadas. Nem 

sempre a festa mais importante é a da sua paróquia, fieis frequentadores de uma 
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igreja que tem como patrono, por exemplo, Sagrado Coração de Jesus afirma ser 

mais importante a festa de São José ou Nossa Senhora da Conceição. 

Os padroeiros mais cultuados em Sergipe, independente do tamanho das 

festas e do número de fiéis, de acordo com pesquisa de campo, são: São José, 

Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio, entre muitos outros, como 

apresentado na figura 46.  

 

 
Figura 46: Padroeiros e festas mais populares do Estado de Sergipe. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 
Nesse levantamento os santos mais populares no Estado são São José com 

cento e vinte e duas festas, seguido por Nossa Senhora da Conceição com cento e 

treze e por Santo Antônio com cento e treze. Além desses há ainda Nossa Senhora 

Aparecida com oitenta e uma manifestações, Santa Luzia com cinquenta e sete, São 

João e São Francisco com cinquenta e cinco, Nossa Senhora de Fátima com 

cinquenta e quatro, e assim sucessivamente.  
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Figura 47: Espacialização Municipal das Festas de São José – 2013. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010 – 2013. 
Base Cartográfica: Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos do Estado de 
Sergipe, 2004. 

 

Com relação aos santos mais cultuados o território desses espacializam-se 

por todo o estado. Como apresentado na figura 46, São José é o santo com maior 

número de festas e consequentemente de igrejas dedicadas (figura 47). Contudo, 

existem poucas paróquias com evocação a este santo, das festas catalogadas 

somente cinco são de paróquias, Itabaianinha e Pedrinhas da Diocese de Estância; 

Malhador, Pinhão e Aracaju (Paróquia do Bairro São José e Ponto Novo) da 

Arquidiocese de Aracaju e uma em Porto da Folha da diocese de Propriá; as outras 

são igrejas-capelas dedicadas à São José. Como este santo é relacionado com o 

trabalho, principalmente do agrícola, é padroeiro de 98 capelas localizadas em 

povoados rurais e 24 urbanas. As rurais são todas capelas, as urbanas são 17 

capelas e 07 Igrejas-Sede de Paróquia (como afirmado).  
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Na pesquisa de campo concluiu-se que as festas desse santo estão, em sua 

grande maioria, localizadas na área rural, em povoados e áreas de assentamentos 

rurais. Nesses locais para os moradores a festa de São José é o momento de 

agradecer as chuvas que possibilitam a plantação e, consequentemente, a colheita 

farta. Nessas áreas rurais São José tem música própria que a população entoa na 

procissão, intercalando com as orações: 

Meu Divino São José, aqui estou em vossos pés. Traz chuva com 
abundância, meu Jesus de Nazaré. Quem quiser chuva na terra, se 
apegue a São José. É um santo milagroso, pela nossa santa fé. Meu 
divino São José, está com sua cruz na mão. Nem de fome, nem de 
sede, não mate seus filhos não. (...) Meu pai, meu senhor, de nós 
tenha dó, a seca está grande, já está tudo em pó. Por nossos 
pecados serem tão grandes, somos castigados. Perdoai Senhor, o 
que será de nós, sem vosso favor. Sem vosso favor, morremos de 
fome. Na casa dos pobres, já não se come. (...). (EFPR010203). 

 

Nessa oração/canção, observa-se que o pedido é o fim da seca para assim a 

terra poder produzir o que precisam para sobreviver. Segundo se constatou nas 

entrevistas os moradores, principalmente do sertão acreditam que sem pedir e 

agradecer as chuvas no dia de São José, a seca pode vir castigando a população. 

Para um fiel de Pinhão de sessenta e dois anos, “São José é devoção, (...) acendo 

fogueira, sou devoto com a família, (...) comemoro, primeira vez em Pinhão, em 

Campinas sempre [povoado de Monte Alegre de Sergipe onde mora] (...). Sem as 

oração São José traz seca e seca mata a gente de fome”. (EFPI08). 

Em Relação a Nossa Senhora da Conceição, evidenciou-se que Nossa 

Senhora da Conceição é a santa mais festejada em termos de números de 

seguidores, constituindo-se na maior festa religiosa do estado. Esse culto foi imposto 

ao Brasil, pois esta era a Padroeira de Portugal. Como atesta Nunes (2004), o culto 

à Conceição de Maria teve início na Bahia em 1549, quando Tomé de Souza chegou 

a Salvador trazendo uma escultura da Virgem. Atualmente, em Sergipe são cento e 

dezesseis igrejas e festas a Nossa Senhora da Conceição, distribuídas por todo o 

território, como presente na figura 48. 
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Figura 48: Espacialização Municipal das Festas de Nossa Senhora da Conceição – 
2013. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010 - 2013. 
Base Cartográfica: Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 
2004. 

 
 

A Santa é cultuada, na área urbana, com as maiores festas em número de 

pessoas. Em quantidade de festas a área rural tem o maior número, com 90 na área 

rural e 27 na área urbana. Dessas urbanas dez são Igreja-Matriz, ou seja, sedes de 

paróquia: Arauá, Itabaianinha, na diocese de Estância; Aracaju (a Catedral e a Igreja 

Matriz N.S. da Conceição do Mosqueiro), Itabaiana e Riachuelo na Arquidiocese; e 

Brejo Grande, Canindé do São Francisco, Itabi, Poço Redondo e Porto da Folha na 

diocese de Propriá. Vale acrescentar que as festas de Nossa Senhora da 

Conceição, pela associação sincrética dos seguidores do candomblé e da umbanda 

desta santa a Oxum e Iemanjá, em algumas cidades como Canindé de São 
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Francisco e principalmente Aracaju, a festa tem inúmeros participantes. A festa 

desta santa na cidade de Aracaju mobiliza em torno de dez mil pessoas, tanto 

católicos, quanto candomblecistas e umbandistas. Então, a representação da festa 

dessa santa católica é formada por inúmeros territórios, desde os relacionados com 

o sagrado até os vistos pelos fiéis como profanos. 

Com relação a Santo Antônio, Sergipe apresenta território representativo 

destinado a esse santo também. Mesmo sendo, conforme levantamento, o terceiro 

santo mais comemorado, Santo Antônio fora do catolicismo também é muito 

comemorado. No mês de junho as pessoas de nome Antônio e seus devotos 

realizam novenas, acendem fogueiras, soltam fogos e pagam promessas a Antônio. 

Santo Antônio veio juntar-se oficialmente aos festejos juninos, em torno do século 

XII. Santo Antônio foi um frade franciscano que abdicou de sua vida para cuidar dos 

necessitados. E, é tido como um dos intelectuais mais notáveis de Portugal do 

período pré-universitário, visto como um dos grandes santos do Catolicismo, 

recebendo larga veneração. Segundo conta os padres ele morreu em treze de junho, 

data que passou a ser a data de sua festa. E dentre os santo juninos o mais 

comemorado pela Igreja Católica é Santo Antônio.  

Santo Antônio, conforme ficou explicito na figura 49, é uma referência de 

destaque no aspecto religioso. Em homenagem a esse santo realizam-se trezenas, 

procissões, pagam-se promessas com destaque para o acompanhamento das 

procissões de pés descalços, o uso da túnica marrom e a distribuição do pão no dia 

do santo, geralmente nas primeiras missas e guardado junto aos cereais como 

símbolo de fertilidade e prosperidade na família, ou melhor, durante todo o ano não 

faltará comida. Ressaltamos ainda que nesse dia os idosos e adultos lembram com 

saudade das brincadeiras denominadas de simpatia. Vale ressaltar que as 

simpatias, sobretudo aquelas relacionadas ao futuro e ao casamento, definham-se 

diante das transformações na sociedade com a inserção da mulher no mercado de 

trabalho e a expansão dos sistemas de comunicação. 
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Figura 49: Espacialização Municipal das Festas de Santo Antônio - 2013. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2011- 2013. 
Base Cartográfica: Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos do Estado de 
Sergipe, 2004. 
 

Além dessas festas em homenagem a esses três santos existem outras como 

demonstrado na figura 46 e ainda outras que tem devoções de apenas uma igreja 

dedicada. Ao todo foram identificados duzentas e dezoito santos padroeiros 

diferenciados com festividades no decorrer do ano. Dos padroeiros mais populares 

aos menos populares, podemos destacar dos santos que tem apenas uma festa em 

sua homenagem no Estado: Assunção de Maria, Beato João Paulo II, Cruz do 

Homem, Desatadora dos Nós, Divina Misericórdia, Dom Bosco, Frei Damião, Madre 

Paulina, Madre Tereza de Calcutá, Manuel Sátiro, Nossa Senhora da Anunciação, 

da Apresentação, da Assunção, da Boa Esperança, da Boa Fé, da Boa Hora, da 

Guia, da Luz, da Piedade, da Pureza, da Purificação, da Salete, da Saúde, da 

Soledade, da Visitação, das Divinas Vocações, de Nazaré, de Oropa, de Sion, 
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Divina Pastora, do Amparo, do Bom Parto, do Desterro do Loreto, do Patrocínio, do 

Vale, dos Prazeres, dos Remédios, dos Santos Anjos, Imperatriz dos Campos, 

Rainha da Paz, Padre Cícero, Pastorinhos Francisco e Jacinta, Pedro Jorge 

Frassati, Santa Bárbara, Santa Beatriz, Santa Catarina, Santa Cecília, Santa Clara 

de Assis, Santa Edwiges, Santa Efigênia, Santa Filomena, Santa Helena, Santa 

Inês, Santa Isabel da Hungria, Santa Maria Goretti, Santa Maria Madalena, Santa 

Mônica, Santa Paula Francinete, Santa Paulina, Santa Quitéria, Santa Rosa de 

Lima, Santo Agostinho, Santo André, Santo Antão, Santo Evaristo, São Bento 

Nesse, São Brás, São Carlos, São Clemente, São Féliz de Cantalício, São Francisco 

de Sales, São Gabriel, São Geraldo, São Gonçalo, São Jerônimo, São João Bosco, 

São João Maria Vianey, São Jorge, São Judas Tadeu, São Lázaro, São Miguel 

Arcanjo, São Pedro Canizio, São Pio X, São Rafael, São Raimundo Penaforte, São 

Roque, São Tiago, São Vicente Ferrer, etc. 

Contudo, ao analisar os santos padroeiros os que mais têm festas em sua 

homenagem e os que têm menos, espanta-nos a quantidade de evocações a Nossa 

Senhora que existe, evidenciando sua força no estado. Se avaliarmos todas as 

localidades que tem Nossa Senhora como padroeira dispensando suas diferentes 

evocações, tê-la-íamos como padroeira de 519 capelas, distribuída por todo o 

estado, como demonstra a figura 50. A única cidade que não tem festa em 

homenagem a Nossa Senhora é General Maynard que possui apenas um santo 

padroeiro ligado à capela e uma festa ao Santo Cruzeiro. 
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Figura 50: Espacialização Municipal das Festas de Nossa Senhora 
independente da evocação - 2013. 
Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
Base Cartográfica: Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos do Estado de 
Sergipe, 2004. 

 

No estado, observou-se que inexiste santo específico de uma determinada 

região. A devoção ao padroeiro das comunidades, com a construção da igreja torna-

se identitário para os moradores, principalmente para aqueles que sempre moraram 

na localidade. A mudança de local não desfaz a identidade com o santo, levando-o 

consigo para novas comunidades ou mesmo para as que possuem outros 

padroeiros. E os santos trazem consigo as festas, isto é, a existência de um 

padroeiro para a localidade exige a realização da festa independente do tamanho e 

das ações realizadas. 
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Quadro 19: Quantidade de Festas por mês  
Mês Quantidade de Padroeiros 

Janeiro 85 

Fevereiro 64 

Março 116 

Abril 30 

Maio 143 

Junho 247 

Julho 89 

Agosto 82 

Setembro 100 

Outubro 231 

Novembro 58 

Dezembro 250 

Total 1.495 

Fonte: Trabalho de Campo S.G.M. BONJARDIM, 
2011-2013. 

 

Quando se identifica a quantidade de santos padroeiros que existem, supõe-

se que, todo fim de semana e ainda alguns dias durante a semana, os fiéis/devotos 

param para homenagear seus santos. Os meses com maior de festividades são 

dezembro e junho, seguidos por outubro, como demonstra o quadro 19. Ao avaliar 

os resultados os meses mais festejados correspondem aos santos com maior 

número de festas. 

 

8.2. A PAISAGEM E TERRITÓRIO DA IGREJA CATÓLICA NOS DIAS FESTIVOS 
 

As festas religiosas, de envolvimento coletivo, em Sergipe têm como principal 

foco, como afirmado acima, as homenagens aos santos padroeiros, poucas são as 

festas, como afirma Brandão (2004), em homenagem a algum personagem religioso 

como Divino Espírito Santo, Santos Reis, etc.  

Nas análises das festas religiosas o tempo festivo transforma a paisagem e 

aumenta os territórios da Igreja Católica com o afloramento de um território temporal, 

existente apenas nos momentos de festa. No cotidiano o território da Igreja Católica 

limita-se ao templo e ao seu redor imediato. As festas religiosas mobilizam as 
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cidades, povoados ou comunidades que estão inseridas, e são símbolos de 

identidade da população, e independente do tamanho são representativas no local 

que acontecem.  

Nesse cenário, as Praças são espaços sagrados, palco das primeiras 

territorialidades religiosas constituídas por signos próprios de cada localidade. 

Desde os tempos da criação das cidades é nesse local que aconteciam grandes 

festividades religiosas em comemoração ao padroeiro. Fontes orais dizem que a 

festa religiosa sempre esteve nesses espaços, com suas quermesses, bingos, 

leilões, era o momento de festejar, de comemorar o santo e a localidade. Momento 

que aconteciam os encontros, os namoros, a visita de pessoas de outras cidades 

para festejar com seus familiares e participar da festa. 

As festas das Matrizes e Capelas costumam mobilizar as cidades, povoados e 

bairros, trazendo visitantes e uma estrutura que modifica o espaço-tempo do 

cotidiano. No tempo das festas, o território expande-se aos limites da extensão da 

festa, englobando o espaço da quermesse, do parque, do comercio informal, das 

ruas da procissão, etc. As festas, devido à magnitude e tradição, em alguns casos, 

instituem-se feriado municipal, e são compostas de rituais simbólicos que, dada a 

sua especificidade, acontecem no território formado pela igreja católica, tornando-se 

reveladora de uma forma particular de expressão que integram o conjunto de ações 

chamadas de territorialidades religiosas.  

Segundo Rosendahl (2008) a religião só se mantém se sua territorialidade for 

preservada, pois a territorialidade alimenta e legitima a fé, e assim, garante a sua 

reprodução ao longo da história da Igreja Católica no Brasil. A festa é uma das 

ações que compõe as territorialidades e, por isso, precisam ser constantemente 

reproduzidas. A reprodução se faz tanto por membros da Igreja quanto por fiéis que 

ao se identificarem com o catolicismo se organizam e divulgam sua realização. 

Nas cidades sergipanas, onde, desde o tempo colonial, a presença da igreja é 

efetiva, as festas de santo são realizadas por meio da mediação de representantes 

eclesiais e da comunidade. Mesmo em cidades e/ou comunidades menores, que 

inexiste a presença dos representantes eclesiais, as festas são realizadas, se 

renovando a cada ano, incluindo em geral a presença de padres visitantes no seu 

dia especial. Em Sergipe não há festa de igreja sem festa de rua e vice-versa. De 

acordo com Brandão (2004), se uma parte da festa é feita para rezar, a outra é feita 

para festar. Então as festas consolidam dois espaços festivos: no primeiro são 
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eventos tradicionais da Igreja Católica como missa, ladainhas, batizados, terços, 

novenas, procissão, etc.; o segundo são normalmente considerados espaços dos 

festejos relacionados com o catolicismo como a quermesse organizada pela igreja, 

leilão, shows religiosos, comércio de objetos religiosos, etc. De um símbolo único, o 

templo, nesse período eles se multiplicam, apoiado pela devoção do povo ao santo 

padroeiro. O território religioso, nesse momento ganha movimento, cores, sons, 

sabores específicos inexistentes no cotidiano. 

Esses símbolos festivos interagem com o imaginário e os códigos repletos de 

mensagem de ordem e valores católicos são apresentados para a sociedade. A 

Igreja Católica, assim, afirma seu poder e impõe seu sistema de valores. A festa, ao 

ser incorporada pela Igreja Católica, possibilita outro tipo de ritual e, assim, o ritual 

das rezas e das discussões religiosas agrupou-se com a comemoração. Apresenta-

se nesse momento a oposição entre dois ciclos de sequencias de tempos de culto e 

de prática religiosa. Os rituais das práticas religiosas dinamizam o cotidiano dos 

territórios católicos, pois necessitam da interação dos membros eclesiais com 

representantes das comunidades para organizar os rituais. 

Para acontecer e realizar os rituais das práticas religiosas que coligadas 

formam as festas religiosas existe uma preparação. Antes de iniciar a festa uma 

comissão é formada na igreja para planejar o evento. A comissão é geralmente 

formada por membros da própria igreja (grupos religiosos) e o padre; em alguns 

casos, também por representante da prefeitura. Num primeiro momento são 

estruturados todos os rituais que compõe a prática religiosa, ou seja, os principais 

ritos: as missas, as novenas ou trezenas, os batizados, as ladainhas, o ofício, a 

alvorada festiva, a procissão, e outros ritos a depender a festa. Num segundo 

momento, é feito o levantamento dos gastos e pensadas as ações para esse 

levantamento. Com isso, começam a busca das doações com os patrocinadores, 

que pode ser a prefeitura, o governo do Estado, comerciantes, fiéis, etc. O 

complemento é conseguido pela realização de eventos comemorativos ligados ao 

catolicismo como: bingos, leilões, quermesses, comércio de artigos religiosos e rifas. 

As festas costumam envolver grande número de pessoas, tanto os membros 

de grupos religiosos como voluntários que apenas ajudam nas festas. Quanto maior 

a festa mais pessoas, reunidas em comissões, são necessárias. Nas pequenas 

comunidades rurais do interior de Sergipe as festas e seus rituais envolvem 

praticamente toda a população do local que a promove em honra de seus santos.  



P á g i n a  | 252 

 

 

As comissões em comunhão com o padre decidem o tamanho da festa, 

segundo informaram os membros da igreja, quando uma Igreja Catedral e Matriz as 

festas em homenagem ao santo padroeiro são maiores e a opção é por trezena ou 

novena. As trezenas são utilizadas nas festas de Santo Antônio ou santos que 

tenham sua festa realizada dia doze ou treze do mês, como Nossa Senhora de 

Guadalupe e Santa Luzia no dia doze e treze de dezembro respectivamente. O 

comum constatado nas festas em Sergipe são as novenas para os padroeiros das 

matrizes e capelas maiores e os tríduos para as comunidades menores. Isto é, a 

festa do santo padroeiro inicia-se, ou treze ou nove ou três dias antes do dia do 

santo. 

Os rituais, que antecedem o grande dia e fazem parte da programação da 

festa, realizam-se na mesma semana da festa ou uma semana antes. Esses têm 

grande participação social, não somente de católicos, mas da maioria dos membros 

da comunidade por ser parte da identidade dos municípios/povoados/bairros. A festa 

é um evento aguardado e parte do calendário que cria uma metamorfose no espaço 

cotidiano, que alegra a população e reviva as tradições passadas de geração a 

geração. 

Os primeiros rituais realizados são as noites comemorativas que antecedem o 

dia de festa. Esta é caracterizada como o conjunto de celebrações realizadas no 

interior da igreja ou no espaço externo, com ou sem a presença de um líder 

eclesiástico. Nas comunidades maiores como das catedrais e algumas matrizes o 

pároco, o bispo e representantes das comunidades escolhem os celebrantes de 

cada noite, os temas e convidados. Nas comunidades menores o pároco e a 

comissão formada para organizar a festa, costumam eleger ‘noiteiros’ (quem escolhe 

o tema da noite, o celebrante e os eventos que compõem o ritual). Cada noite é 

dedicada a um grupo, que pode ser uma pastoral, uma rua, uma família ou mesmo 

uma instituição (como a prefeitura), sendo que grupo é responsável por programar o 

realizador das orações do dia e da contratação da atração da noite. Na pesquisa de 

campo evidenciou-se que nas menores paróquias e comunidades as comemorações 

que antecedem o dia festivo aglutinam elementos do catolicismo popular.  

Nas festividades dos padroeiros das catedrais e matrizes a festividade segue 

o rito de acordo com o catolicismo instituído por Roma, o catolicismo romano, sem 

elementos das culturas locais. Nas cidades do interior do estado, principalmente nas 

práticas rituais de capelas, a depender da permissividade do pároco, o institucional 
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mescla-se com o tradicional, com a incorporação de manifestações culturais que 

fazem parte da identidade das sociedades. Segundo entrevista com moradores de 

um pequeno povoado do litoral “(...) os ‘noiteiros’ organizam a oração, (...) [das 

famílias importantes] são as melhores festas, este ano teve zabumbeiro, quadrilha e 

fogos na novena. (...) O prefeito pagou os fogos pra Legião de Maria e o vereador 

(...) o trio pé de serra”. (EFPB07). Conforme o padre de outra paróquia “A festa de 

Santo Antônio tem sempre forró, quadrilha, casamento de matuto (...) quanto mais 

proíbe, pior fica. (...) nestas comunidades é melhor relevar. (...) se proibir eles fazem 

mesmo assim, é tradição.” (ECP32). 

Os Bispos pedem para o pároco colocar os festejos o “mais próximo possível 

dos designíos da Igreja, mas não tolher o povo, (...) as proibições da Igreja afastam 

os fieis, porque conheceram o catolicismo deste jeito” (ECP13). Exemplificando esta 

informação, segundo um grupo de senhoras do Apostolado da Oração, nos festejos 

de Santos Reis que acontecem anualmente na cidade de Laranjeiras, um pároco de 

fora do estado, há alguns anos, tentou impedir a utilização da coroa de Nossa 

Senhora na coroação o da rainha das Taieiras e também a entrada dos grupos 

culturais na igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos, fato que gerou a revolta da população e o quase linchamento do pároco. O 

bispo precisou intervir e substituí-lo com urgência, pois o povo se recusava a ir à 

missa. Para evitar fatos como o relatado, nas festividades católicas o bispo pede, 

conforme os párocos, apenas bom censo ao organizar juntamente com a comissão 

festiva o dia do santo padroeiro. A direção dos bispos é que os párocos ajam com 

cautela ao proibir e/ou liberar algo, pois devem seguir os desígnios da Igreja e 

também a tradição das comunidades.  

Algumas igrejas promovem nesse período, além das noites festivas, 

confissões e pequenas procissões, como a da festa de Nossa Senhora de 

Guadalupe da Paróquia de Estância de 2010. Nessa a comissão festiva instituiu que 

todos os dias do novenário a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe sairia de um 

local da cidade e caminharia para a Matriz, fato chamado de Peregrinação da 

imagem, como demonstra a figura 51. A movimentação das novenas que antecedem 

a grande dia festivo abrem as comemorações alusivas ao santo padroeiro e também 

promovem a divulgação da grande festa. 
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Figura 51: Parte da programação da festa de Nossa 
Senhora de Guadalupe – Matriz de Estância – 
2010. 

 

Acompanhando os rituais litúrgicos que antecedem o dia do santo, mesclam-

se, como citado acima, eventos tradicionais que promovem a mudança do espaço-

tempo cotidiano. Esses rituais atualmente são restritos a alguns espaços, pois a 

tradição de alguns locais há muito se transformaram. Dos que ainda sobrevivem, o 

comum em oitenta e nove por cento das comunidades são os leilões promovidos 

pela igreja para angariar fundos para as festas religiosas. 
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Figura 52: Leilão de Animais e outros no tríduo de São José no Povoado de mesmo 
nome em Poço Verde – 2011. 
Fonte: Banco de Dados do Projeto Pró-Cultura Sergipe (2012). 

 

No leilão fazendeiros, pequenos camponeses e moradores da cidade são 

convocados por representantes da Igreja a doar prendas para o leilão da igreja. São 

objetos de arremate: bezerros vivos, porcos, bandas assadas de leitão, pratos de 

quitandas ou de doces, litros de pinga ou de vinho. No dia do leilão, figura 52, 

especialistas locais no assunto ou algum convidado vendem as prendas diretamente 

para os participantes do leilão e o dinheiro obtido é destinado à Igreja. Este ritual 

acontece entre brincadeiras e desafios de poder de compra, e é um momento de 

descontração entre os participantes, ao contrário do clima solene e religioso das 

novenas. 

  

 
Figura 53: Quermesse organizada pela Igreja na festa de Santa Luzia do município 
de Barra dos Coqueiros - 2010. 
Fonte: Banco de Dados do Projeto Pró-Cultura Sergipe (2012). 

 

Incorporados no mesmo ambiente, acontecem, em menor proporção as 

quermesses. As barracas que compõe as quermesses são variadas, cada grupo tem 
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o direito de montar a sua. Estas são de venda de doces, comidas regionais, objetos 

religiosos e brincadeiras, como apresentado na figura 53. As quermesses aqui 

evidenciadas pertencem aos grupos da igreja e tem a finalidade de arrecadar fundos 

para a festa, alguma reforma ou comprar algum bem para o templo.  

 

 
 Figura 54: Programação da festa da Paróquia Nossa 
Senhora Imperatriz dos Campos de Tobias Barreto - 2011. 

 

Na cidade em festa tem também outros comerciantes que, organizados em 

área distribuída pela prefeitura se incorporam a festa e representam o lado não 

religioso da festa, ou seja, o lado profano. Conforme Rosendahl (1994) tais 

atividades agrupam-se no espaço profano diretamente vinculado ao espaço 

sagrado. Estão em território religioso, algumas vezes dividindo o espaço com as 
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quermesses como nas praças, interagindo com o sagrado, mas sem pertencer a 

Igreja. Vale acrescentar que a prefeitura, em alguns municípios, organiza a festa 

social na territorialidade religiosa, com shows, parques, etc. Em algumas cidades a 

prefeitura apoia os festejos religiosos (casos mais comuns) e direciona seu 

patrocínio para a construção de aparatos para a festa (carros de som, sanitários, 

palco para missa campal, etc.). Raras são as prefeituras que não apoiam a festa 

religiosa. Além disso, os ‘noiteiros’ em conjunto com a comissão das festas e 

prefeitura ou representantes da mesma, em algumas cidades promovem contratação 

de shows religiosos de grupos ou padres cantores, como presente no folheto de 

programação da festa da Paróquia Nossa Senhora Imperatriz dos Campos de 

Tobias Barreto (figura 54). 

Esses Shows acontecem nos dias das novenas/tríduos e mobilizam grande 

contingente populacional. Desde pessoas que frequentam a Igreja Católica a outras 

pessoas da comunidade de outras religiões que vão para participar da quermesse e 

escutar música, pois segundo um entrevistado,  

A música fala de Deus e Jesus, não é proibida na minha religião. (...) 
passa ensinamentos de Jesus, é louvação (...) moro aqui do lado, 
meus amigos vem e eu também (...) [venho] na quermesse, leilão e 
nos show, (...) é festa. (EFOR04).  

 

Estas práticas festivas culminam no dia festivo, no dia da homenagem ao 

santo padroeiro. As cidades, nesse sentido, se enfeitam e ao longo das ruas que 

passa o cortejo e outras próximas ao espaço das práticas festivas o costume das 

pessoas é colocar os altares com imagens de santos que possuem na calçada e nas 

janelas com velas e arranjos de flores para saudar o santo padroeiro homenageado, 

muitas são as casas enfeitadas nesse percurso, com flores nas janelas, foto do 

santo, oferendas, etc. (figura 55). Em alguns locais a população mantém o velho 

costume, como atesta Brandão (2004), de edificar pequenos locais de parada para a 

procissão, como na festa de senhor dos passos de São Cristóvão.  

No dia da festa religiosa de signo fixo e isolado na paisagem, passa a existir 

uma multiplicidade de signos móveis que além das ações cotidianas passa a 

incorporar um conjunto de ações que incorporam rituais a serem realizados. Nesse 

dia o primeiro ritual do dia é a alvorada festiva, e se constitui de uma queima de 

fogos e, em alguns locais de procissão. A presença do pároco é visível desde a 

alvorada - momento que marca o início da festa oficial, e nas missas campais, pois 
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são nesses que ele, oficialmente, exerce a função religiosa de pregação e 

celebração eucarística. Segundo alguns padres informaram em conversas informais, 

esse é um convite aos fiéis, que começam a chegar para o ofício. O ofício se parece 

muito com a ladainha, uma oração que é repetida várias vezes; seguida por uma 

missa que muitas vezes encerra a programação da manhã. Em alguns locais ainda 

acontecem os batizados e confissões.  

 

 

 
Figura 55: Altares e santos nas frentes das casas – São Cristóvão, Pedrinhas, Neópolis e 
Brejo Grande. 
Fonte: Banco de Dados do Projeto Pró-Cultura Sergipe (2012). 
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Figura 56: Procissão da Festa de São José com detalhe de 
andores com os padroeiros das capelas da Paróquia de 
Pedrinhas – Sergipe. 
Fonte: Banco de dados do Projeto Pró-Cultura Sergipe 
(2012).  

 

 
Figura 57: Banda que acompanha a procissão de Santo Amaro 
em Santo Amaro das Brotas – 2011. 
Fonte: Banco de dados do Projeto Pró-Cultura Sergipe (2012). 

 

A tarde, na maioria das festas, acontece a louvação e depois a procissão, ato 

que reúne o maior número de fiéis, de devotos, de público no geral. Assim como as 

novenas, as procissões também marcam o calendário das cidades. As procissões 

em Sergipe são compostas da Imagem do santo homenageado que vem em andor, 

ornado com flores, acompanhado, algumas vezes, de outros santos representantes 
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das capelas da paróquia (figura 56); do carro de som ou banda da cidade que 

acompanha todo o percurso (figura 57); dos grupos da igreja e dos fieis. No cortejo 

da procissão os padres organizam o lugar de cada um, em algumas esta arrumação 

é nítida como a de Santo Antônio da Matriz de Neópolis, Santo Amaro da Matriz de 

Santo Amaro das Brotas; outras a organização aparece apenas na comissão de 

frente e todos os participantes apenas seguem o andor como na procissão de Santa 

Luzia de Barra dos Coqueiros. 

A procissão, identificada como o ponto alto da festa, se constitui por um 

tempo lento, oração fervorosa, canto triste, sempre a passos lentos, arrastados 

(BONJARDIM, SOUZA-JUNIOR, DOURADO; 2011). Existe uma preocupação com a 

devoção, o compromisso com o santo e com a fé. O tempo dedicado a procissão é o 

tempo do arrependimento, da possibilidade de se purgar dos pecados ou agradecer 

uma graça recebida, é o momento intimo entre o fiel movido pela fé e o santo 

representante da divindade.  

A festa dos santos é, além disso, o momento do sacrifício para o pagamento 

das promessas. Crianças, jovens e adultos seguem a procissão com pés descalços, 

carregando o andor ou com roupas que simbolizam os santos, alguns pagamentos 

de promessa acontecem logo na chegada ao templo, esses permanecem de joelhos 

durante a missa até a saída da procissão ou passam embaixo do andor em sinal de 

penitência (figura 58). Os motivos para tamanha fé é a graça recebida, o pedido 

atendido. Nas promessas relatadas, como em São Cristóvão na festa de Senhor dos 

Passos, as mesmas se materializam nos ex-votos apresentados no templo, “É o 

pagamento que senhor dos passos exige” (EFSC23). 

Este preparo e o percurso da procissão aumentam e distinguem a 

territorialidade da festa, pois independente do dia os fieis organizam-se para 

homenagear seu santo de devoção. E quando acontece do dia do santo padroeiro 

ser um dia de trabalho – durante a semana – as pessoas após a lida do seu dia a dia 

se reúnem na praça da localidade e saem em procissão com seu santo, aclamando-

o ao entardecer. Nesse comportamento observa-se que as pessoas vão do trabalho 

para a praça, ainda com o uniforme da empresa, tudo para seguir a procissão e, se 

necessário, pagar suas promessas. O poder de atração das festas, segundo Santos 

(2005), deve-se à dimensão espetacular das suas cerimônias que integram formas, 

cores, sons, emblemas, música, ruídos, danças e outros elementos componentes do 

espetáculo simbólico religioso, proporcionando identidade àqueles que a vivencia. 
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Figura 58: Criança vestida para cumprir promessa da mãe a Santa Luzia na Barra dos 
Coqueiros (2010), Crianças pagando promessa para Santo Antônio em Neópolis (2011), 
mulheres descalças em procissão (2010) e fieis carregando o andor com a cabeça para 
cumprir promessa a Santa Luzia (2010). 
Fonte: Banco de dados do Projeto Pró-Cultura Sergipe (2012). 

 

O último ritual, que acontece após a procissão, é a missa campal e, nas 

maiores comunidades, os shows religiosos. Esses reúnem o fiel para a última 

homenagem ao santo, para o clamor final ao padroeiro (Figura 59). Ao fim do dia a 

territorialidade temporal constituída se desfaz. O ritmo, a paisagem e o território da 

festa são fugazes, e assim os espaços sagrados da hierofania voltam para o tempo 

lento e rotineiro. Permanece o silêncio até a festa do ano seguinte, fazendo 

promessas, recebendo graças até o novo momento de festejar. 
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Figura 59: Missa Campal na cidade de Barra dos Coqueiros, 2010. 
Fonte: Banco de dados do Projeto Pró-Cultura Sergipe (2012). 

 

Com relação aos rituais, as festas religiosas em si seguem esse padrão, mas 

cada festividade tem sua própria programação. A supracitada é mais comum. 

Todavia, além dos eventos da Igreja atualmente, de acordo com Brandão (2004), os 

rituais ligados secularmente à festa, os códigos do universo simbólico cristão 

assume novas formas de síntese, simbolização e expressão do sistema católico de 

valores na modernidade.  Então se acrescentam a esse momento festivo as 

visitações aos parques e às barracas de comércio instaladas nas ruas ao redor da 

Praça onde a festa se realiza em um tempo fugaz além da igreja. 

Nesse contexto, vale acrescentar que a festa de padroeiro possui um sentido 

peculiar na vida do fiel, pois significa o dia de agradecer as bênçãos recebidas, de 

comunhão com a Igreja e seus ritos. A presença do fiel na festa, além de ser um 

compromisso com a religião e um sinal de devoção, é também a possibilidade de 

sociabilidade e solidariedade. A festa é o dia de encontrar amigos e familiares, se 

divertir, enfim, festejar. A festa na maioria das vezes é o ápice da manifestação. É 

quando se percebe o perene e o intermitente, o atemporal e o temporal. O momento 

que a igreja se abre para acolher e catequizar, para embutir a tradição nos novos 
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frequentadores e perpetuar nos catequizados. Segundo o discurso da Igreja-

instituição é na louvação e aclamação que a missão se cumpre e que a identidade 

se mantém. 

Diante disso, observa-se a amplitude da territorialidade das festas religiosas e 

que a cultura religiosa tradicional é transmitida por meio delas, do exercício de 

memória, da oralidade das lendas, contos, cantos e que se manifestam como 

sobrevivências do passado nas territorialidades. Ir à festa para além de uma 

diversão é, sobretudo, a possibilidade de chegar perto do santo, de agradecer as 

bênçãos, de purgar pecados, de se redimir. Conforme D’Abadia (2010), existem 

muitos significados para festas, desde o mais tradicional ato de festejar elementos 

da natureza ligados aos deuses até o sentido mais antropológico/sociológico 

entendido como momento de aprendizagem, de memorizar, transmitir, fortalecer 

valores e conhecimentos pelos laços sociais. E é desse modo que a Igreja Católica 

perpetua seu poder, sua força. É o constante renovar, transmitindo de geração a 

geração pela tradição.   
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CAPÍTULO 09.  
AS PAISAGENS E OS TERRITÓRIOS  

CATÓLICOS VISTOS PELOS SERGIPANOS 

 
  

 

Em Sergipe as relações identitárias dos moradores do estado cria visibilidade 

para a religião, que o comportamento, as crenças, práticas e tradições constroem no 

espaço as paisagens e os territórios católicos. A identidade, nessa discussão, é o 

ponto de força da Igreja, pois a partir da existência da identidade a paisagem é 

preservada, construída e reconstruída; o território continua demarcado, delimitado, 

tanto com o poder visível da imposição feita pela Igreja Católica quanto com o poder 

invisível presente na força da tradição, nos discursos e manifestações presentes no 

tempo e no espaço de influencia da Igreja Católica.  

Identidade, na visão de Castells (2010), é um conjunto de atributos culturais 

inter-relacionados que envolvem um indivíduo ou um conjunto de indivíduos. Toda 

identidade é socialmente construída e modificada e seu conteúdo e significado 

determinados pelos motivos e atores que a constroem. No processo de construção, 

a identidade social herda elementos da história, da Geografia, da biologia, das 

instituições produtivas, reprodutivas e de poder, assim como da memória coletiva e 

das fantasias pessoais.  E, “todos esses materiais são processados pelos indivíduos, 

grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu significado em função de 

tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem 

como em sua visão tempo/espaço.” (CASTELLS, 2010, p.23).  

A identidade, nesse estudo, é utilizada como nessa discussão de Castells 

(2010) e interpretada como a maior influenciadora na construção e na perpetuação 

de paisagens e territórios, pois as transformações na identidade, e 

consequentemente na cultura, são vistas tanto na mudança do comportamento das 

pessoas, como também nos espaços que elas apropriam-se. A identidade é um 

atributo dinâmico de sujeitos individuais e coletivos, e existe na medida em que se 

pratica, sendo que nessa prática identifica-se os eixos que lhe dão sentido e para 

obter sentido, as mudanças são operadas. A transformação na identidade é sentida 

nas roupas, no modo de falar, nos gostos e gestos primeiramente, e depois nas 

modificações que sozinha ou em grupo opera ao seu redor, transformando a 
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paisagem para traduzir e comportar signos de sua identidade, construindo ou 

alterando os espaços apropriados.   

Interpretar e entender o território e a paisagem implica em conhecer a 

identidade de quem o faz, ou seja, dos agentes que estão vivendo e reinventando 

diariamente esses espaços, pois é pelas relações identitárias desses 

indivíduos/sociedades que os territórios e as paisagens persistem, pouco 

modificadas ou modificadas conforme a identidade altera-se. A intersecção da 

paisagem, do território com a identidade católica, é uma relação antiga, viva na 

tradição e na vivência com o espaço antigamente conhecido como sagrado. 

Segundo Hall (2002) as antigas identidades estão entrando em declínio e no mundo 

contemporâneo surgem novas identidades que fragmentam o homem moderno, 

todavia, pensando na afirmação de Azzi (1978) que as tradições vivem às margens 

da modernidade e contemporaneidade, pode-se apreender caminhos para driblar o 

pensamento de Hall (2002) da fragmentação das identidades. 

A identidade, por mais dinâmica que se apresente, guarda elementos 

tradicionais que podem ser coletados para discutir-se a tradição, principalmente 

católica e entender sua relação com a perpetuação da paisagem e do território. Ao 

verificar os processos históricos contidos na identidade consegue-se entender o 

território e a paisagem simbólicos da religião.  Visto que, a identidade é da 

sociedade e também do espaço em que está inserida, pois o espaço influencia na 

sua existência e a mantém, a mudança do espaço com transformações nos 

territórios antes estabelecidos e nas paisagens históricas reorganiza significados da 

identidade.  

Então, a identidade da sociedade, pode ser entendida como territorial no 

momento que o referencial simbólico central para a construção da identidade passa 

ou mesmo transpassa o território. Como afirma Almeida (2005) a identidade 

territorial existe quando o espaço é apropriado de forma simbólico-expressiva, sendo 

portador de significados e relações simbólicas. Essa apropriação simbólica-

expressiva estabelece o território e cria paisagem com signos próprios da 

identidade. 

A existência da identidade territorial com elementos do catolicismo expressa a 

força da paisagem e do território católico, pois o processo de apropriação efetiva ou 

afetivamente do espaço afirma o território como espaço de identidade, unindo quem 

está “dentro” e diferenciando quem está “fora”. Mas sem imaginar que esse 



P á g i n a  | 266 

 

 

pensamento é de “mão única”, pois ao mesmo tempo em que a identidade faz a 

existência desses territórios e paisagens, as paisagens e territórios do catolicismo 

mantém a identidade. Sem determinar que esta é imutável, mas acreditamos que ela 

existe mesmo com a apropriação de novos elementos, novas modernidades por 

parte das sociedades que habitam esses locais que o catolicismo tem força de 

dominar o espaço. 

 

9.1. A IGREJA NA VIDA DOS CATÓLICOS ASSÍDUOS E CONTINGENCIAIS 
 

 

Em Sergipe, os moradores reconhecem a Igreja como símbolo principal para 

representar as cidades, quanto menor o município e/ou povoado dos fiéis mais 

presente se concretiza a igreja. Ao descrever o local onde vivem a igreja está no 

centro da vida da sociedade, pois tudo gira ao redor da mesma: as conversas com 

os vizinhos, as tardes de oração, as festas que possibilitam os encontros, o retorno 

dos filhos ausentes, etc. 

 

 
Figura 60: Frequência dos entrevistados à igreja  
Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

A população que frequenta a igreja é formada tanto por homens como por 

mulheres, de idades e objetivos variados. Os fiéis que se declararam católicos tem 

diferente frequência à igreja católica, mais de cinquenta por cento frequentam ou 

todos os dias ou mais de quatro vezes na semana, como demonstra a figura 60. 

A maior frequência, como constatado nas observações e entrevistas, é de 

mulheres na faixa de 40 a 60 anos, seguido de senhoras, depois jovens e crianças. 
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Os adultos vão para o local participar de terços, grupos de oração, entre outras 

atividades. As crianças vão a igreja pelo catecismo, para assistir a missa e brincar 

na praça, muitos obrigados pelos pais. Aos jovens, além da obrigatoriedade imposta 

pelos pais, existe também a identificação, pois os amigos vão, e nas comunidades 

muito pequenas os grupos de jovens é a possibilidade de estar com os amigos e 

conhecidos, longe da escola e do trabalho de casa. As conversas com as 

adolescentes evidenciou que estas procuram a igreja para passar o tempo fora de 

casa, visto que muitas moram em comunidades pequenas e sem a ocupação da 

escola e Igreja, resta pouco a se fazer. Além disso, como afirmou uma adolescente: 

A igreja é um lugar de oração e de aprendizado, aprendo muito com 
ela, coisas da vida mesmo. A gente estuda, ajuda em casa e vem pra 
Igreja, é o que tem pra fazer aqui, né. Quando eu sair daqui pra 
trabalhar, né, vou levar comigo. (...) Todos saem um dia e a lição vou 
levar comigo. (EFPC01). 

 
A igreja para os jovens faz parte da identidade, formada desde pequena 

quando iam apenas ao catecismo ou brincar. Esses jovens crescem vendo os 

familiares rezarem, pedir ao santo para melhorar a plantação, para venderem mais a 

plantação, para a saúde de um membro da família ou mesmo vizinhos. A primeira 

lembrança que tem do catolicismo é o santo de devoção familiar, em local de 

destaque dentro de casa.  

Quando era pequena rezava em casa com minha mãe, a gente reza 
até hoje, (...) meus irmãos, meu pai e minha mãe, sempre. (...) a 
gente agradece, tem tanta gente que sofre, não tem comida e água. 
Aqui a gente tem tudo, (...) falta nada não, Nossa Senhora tá com a 
gente. (...) Nossa Senhora fica na sala, sempre tá lá. (...) é minha 
lembrança mais antiga a santa. (EFSLI11). 

 

No dia a dia o público mais comum na igreja são mulheres, rezando o terço, 

limpando, conversando e até trabalhando em grupo. Em comunidades, 

principalmente do baixo São Francisco, encontra-se nas observações, mulheres 

tecendo rede do lado de fora da igreja, aproveitando a sombra da mesma para 

trabalhar (Figura 61), bordando toalha enquanto “conversa com Jesus e Nossa 

Senhora” (EFPC07) nos bancos da igreja. Além das mulheres e jovens, em horários 

específicos, os homens também frequentam a igreja, além de participarem da missa, 

sentam ao redor dela para conversar, jogar e alguns rezar. Durante o dia, em horário 

de trabalho, os homens encontrados na praça são, em sua grande maioria, 

pescadores que já voltaram do Rio/Mar e que não trabalham com a agricultura. 
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Figura 61: Mulheres sentadas na lateral da Igreja Nossa Senhora da 
Paz do Assentamento Cruiri – Pacatuba, tecendo rede e 
conversando.  
Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2012. 

 

Como afirmou um entrevistado: “O povo daqui é a igreja, o pessoal daqui tem 

identidade com a igreja, tudo aqui é a igreja” (EFPC06). Segundo informou, a 

comunidade vive em torno da igreja, como todas as comunidades da região, que 

vivem os acontecimentos da igreja, as vindas do padre, as novenas, os terços e as 

festas. Esta afirmação segue a mesma linha vista em várias entrevistas em 

diferentes regiões do estado. Assim, esses seguem padrões de identidade com o 

catolicismo e a força desta identidade que vai dar maior ou menor identidade 

territorial para os frequentadores e força para a paisagem e território católico. Em 

Sergipe diferenciaram-se dois tipos de católicos, conforme sua assiduidade:  

 

1. Católicos-assíduos:  

São os fiéis facilmente identificáveis e estão diariamente na igreja, participam 

de todos os eventos da Igreja Católica como grupos de oração, movimentos, 

campanhas, terços e novenas; ajudam o padre nos afazeres diários e com 

atendimentos às comunidades, aos carentes, pedem e distribuem cestas básicas; 
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assistem a canais católicos no tempo que estão em casa; usam símbolos católicos 

em suas vestimentas como o escapulário, corrente com cruz, camiseta com imagem 

de santo; ajudam na organização das festas; etc. Esses tem uma identidade forte 

com o catolicismo, vivem seu dia a dia para a Igreja. Como demonstram os 

testemunhos a seguir: 

A Igreja é muito importante na minha vida, eu frequento desde 
criança com minha família, mas minha mãe nem me chamava. Eu 
tinha essa vontade de ir, né! Eu gostava muito de estar no meio das 
pessoas. Quando abria a igreja pra mim era diversão. Eu ia e foi 
onde eu aprendi tudo, ofício, terço, tudo. Era participando, mesmo 
que minha mãe não fosse eu ia. (...) eu sou dizimista, sou ministra 
extraordinária da eucaristia, faço tudo pela Igreja (EFGR04). 

Ela é muita coisa, (...) tudo isso que eu faço ainda é pouco. (...) É 
tudo na minha, vixi Nossa Senhora se não fosse a Igreja, nem sei. 
(EFPM01). 

Eu participo da Legião de Maria (...) faço parte de tudo que tiver na 
igreja, da missa, do terço da misericórdia, dos grupos, todo dia vou 
na igreja, acompanho o padre (...) quarta-feira mesmo passei o dia 
todinho na rua, visitamos mais de oitenta casas, de idosos, tudo 
acamado. (EFIT02). 

Minha vida, minha vida plena. Eu acho que eu não poderia me 
considerar vivo se eu não fosse católico. Eu digo isso a você de 
coração e me sinto assim, eu me sinto assim. (EFAJ01).  

Porque como eu fui batizada né ai sigo, sigo a religião, creio sempre 
em Deus. (EFDP01). 

Eu não sei, eu, eu acho que é assim porque sempre meus pais 
frequentando a igreja católica, eu fui batizada na igreja católica, eu 
batizei meus filhos na igreja católica, então assim sabe eu tenho 
assim um carinho imenso pela católica e não pretendo não deixar. 
(EFGR02). 

Não sei porque [frequento] minha mãe era católica, minha família 
toda, quer dizer que mamãe ia não ia deixar nós, então ela criou nós 
no catolicismo (EFDP02). 

Bem é a igreja da minha religião, né! Não sou da outra, é dela, eu 
tenho que ir pra ela. (...) muita gente nasceu já conhecendo só essa, 
né! Depois foi que inventaram a outra, né! Aí todo mundo se pegou 
nessa e vai (EFFN02). 

É pelo próprio Jesus Cristo, (...) se nós não for na igreja por causa de 
Jesus Cristo, por causa do padre, das amizades, não estamos 
fazendo nada. O importante mesmo para nós cristãos e para todo ser 
humano da face da terra é o próprio Jesus. (...) Tem gente que deixa 
de ir por causa do padre, das pessoas, não pode. Ir a casa de Deus 
é ir por causa dele e não de outra pessoa. (EFPV02).  
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Nessa observação evidencia-se que os fiéis podem ser divididos em três 

grupos: os que são assíduos pela vivência, os que são pela tradição e um grupo 

assíduo por outro motivo, como apresentado no quadro 20:  

 

Quadro 20: Classificação dos católicos assíduos. 
Categoria Representações Porcentagem 

Vivência A Igreja é tudo na minha vida. 23 
Não viveria se não fosse católico. 

Tradição 
Por causa dos pais, avós, familiares. 

66 Nasci conhecendo essa. 
Fui batizado (a). 

Outros 

Por causa de Jesus, de Deus, pela sagrada Família, pelo 
Espírito Santo. 11 
A Igreja é a fé, esperança, liberdade. 
Não sei, nunca pensou nisso. 

Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
 

Os classificados como vivência eles tem sua vida dedicada a igreja e 

apresentam um discurso desesperador de imaginar-se sem a Igreja Católica. A 

motivação, de estar em contato com os designíos, move-os para criar território e 

paisagem que os ligue a Igreja. Independente do local que vão morar, constroem 

igrejas, fixam cruzeiros, lutam pelo lugar da religião. Os que têm identidade com a 

religião pela tradição, também procuram ter símbolos da Igreja em sua vida, em seu 

espaço de vivência. Esses tem a necessidade de viver em territórios católicos, pelo 

histórico de vida, raramente saem de seu local de origem. Além da ligação com a 

religião católica, a maior ligação é com o catolicismo de seu local, do território que 

vivem, tanto que a paisagem que cresceram observando é a que os liga ao 

catolicismo. Os outros frequentam e vão a igreja por outros motivos, como pela fé, 

por Jesus, etc. São fervorosos, tem forte identidade com a Igreja e ligam-se a ela por 

motivos variados ou mesmo desconhecem porque frequentam. 

 

2. Católicos-contingencial 

Os reconhecidos neste grupo podem ser subdivididos em: 

 

2.1. Católicos-de-missa:  

São os que frequentam a missa, as festas, alguns até participam de algum 

grupo de oração ou movimento, tem uma identidade com a Igreja Católica e com 
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seus signos, mas sem estar vivendo o catolicismo em todas as suas faces. Para 

Esses frequentadores a paisagem e as ações da Igreja os inspiram a ser católico, 

mas sem os fazer viver do catolicismo. Como demonstram os trechos a seguir: 

 

(...) o que ela representa para mim, eu não vou dizer que ela 
representa tudo, porque tudo é muita coisa, não é? E ela não 
representa tudo, mais é um lugar assim que eu me sinto bem quando 
eu estou com algum problema, é eu vou lá, faço minha oração, vou 
na missa e tudo bem. (EFMB01). 

É salvação. (...) sempre vim. (...) Eu frequento a missa. (...) Missa eu 
venho, quinta e sexta, mas de certeza no domingo seis da manhã. 
(EFIB02). 

A paz. (...) Vou uma vez no mês, eu moro longe da igreja, mas faço o 
terço, a gente reza em casa com a Legião de Maria, faz as reuniões, 
ajudo na catequese, arrecado alimento, mas na missa só quando o 
padre vem. (EFIN05). 

A Igreja pra mim é muita coisa, ela traz paz, esperança e a salvação 
que é importante. Vou toda semana, (...) quando tem alguma coisa 
outro dia eu vou, mas tenho que cuidar da casa (...) fico sem tempo. 
(...) Eu rezo em casa. (EFAJ13). 

É importante, (...) vou aos domingos, uma vez por semana. (...) A 
Igreja vem pra saciar todos os desejos do espírito, coisas que você 
nem é capaz de compreender, mas assimila pela fé. (...) não é 
necessário ir toda hora (EFSC04). 

 
Nessa categoria de católicos-de-missa, as respostas também tem uma 

classificação, a ida a missa é os que os une, pois ao perguntar sobre frequência e 

representação, esclarecem que vão a missa, que frequentam pouco porque tem 

outras ocupações domésticas. Com relação ao conteúdo das falas, estas podem ser 

classificadas em lugar para os conteúdos que afirmam que a igreja representa o 

lugar que se tem salvação, paz, Deus, etc.; e em tudo para a representação de tudo, 

muita coisa, importante, etc. (quadro 21). 

Os agrupados como lugar são muito enfáticos com relação a representação 

da Igreja para eles e por que frequentam a igreja, pois esclarecem o que é a Igreja, 

sempre falando em lugar de algo, lugar de Deus, como se estivessem dentro da 

igreja. Isso se confirma ao serem questionados sobre o sagrado, para eles o 

sagrado está dentro da igreja, no sacrário, na hóstia, no batismo, etc. Signos que 

estão na igreja, que tem sentido e representação dentro do templo. A motivação de 

ir à igreja os move no catolicismo, ficando o templo material e físico como 

representação maior de sua identidade. Para esses ter uma igreja no local que 
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moram é primordial para poderem exercer sua religião, e isso os move a morar 

próximo e/ou a incentivar nas construções.  

 
Quadro 21: Classificação dos católicos-contingencial de missa. 

Categoria Representações Porcentagem 

Lugar 

É o lugar de oração 

79 

É lugar da Salvação 

É lugar de paz 

Lugar da palavra 

Lugar de Deus 

Tudo 

É muita coisa 

21 É importante 

É onde tem tudo 

Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
 

Os agrupados como Tudo, têm símbolos da Igreja em sua vida, mas sem ter 

um significado claro daquilo que vivem. Este grupo também pode ser chamado de 

tradição, vão porque sempre foram, tem a identidade familiar ligada ao catolicismo e 

continuam indo, muito mais por tradição de ir do que por alguma vontade própria.  

 

2.2. Católicos-de-festa 

São os que estão presentes apenas nas festas religiosas, principalmente na 

festa de padroeiro, que está enraizada na sua tradição e, independente do lugar que 

esteja, faz questão de estar presente e, se necessário, pagar alguma promessa. 

Para eles: 

A fé, a fé que cura. (...) Eu frequento nas festas, de São João, de 
Nossa Senhora, no natal. Não tenho paciência pra missa, mas a 
festa, né! É a festa, a família vem toda, (...) passa o dia na diversão e 
acaba tudo com a procissão. (EFES03). 

Muita coisa, é Jesus, Deus e Nossa Senhora. (...) A festa de Nossa 
Senhora de Lourdes é a maior, o pessoal ajuda muito. Eu vou na 
festa, quase não vou na missa. (EFPB08).  

Não sei, é uma religião. (...) Sou católico, mas não vou. (...) Na 
procissão dos pescadores eu vou, tenho que ir, meu nome é Pedro, 
né! (EFSLI10). 

Tem muito tempo que não vou, não sei. (...) sou católico pela família. 
(...) me sinto bem, sou bem acolhido. (...) na festa eu vou. (EFAJ17). 
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É tradição. (...) não vou sempre. (...) uma vez no ano de certeza, 
tenho sempre promessa pra pagar. (...) já fiz pra Santo Antônio, 
Santa Luzia pra minha mãe, São José pra arrumar trabalho. 
(EFPV08). 

[indecisão] acompanhei a decisão dos meus pais. (...) [sinal positivo 
com a cabeça] uma vez ano na missa do galo e na festa de natal. 
(EFAJ18). 

Venho de longe pra festa. (...) isso é tradição, nasci e me criei aqui 
com Nossa Senhora, é dever de vir. (...) não costumo [frequentar a 
igreja]. (EFAJ13). 

 

Nesse tipo de católicos a Igreja ou representa tudo ou é nula de 

representatividade. São os extremos, pois frequentam as festas pela tradição da 

familiar e da cidade/bairro/povoado que todos participam, eles se reconhecem na 

festa, principalmente de padroeiro, que movimenta o local, traz os filhos ausentes, 

muda o ritmo de vida do território. E a festa traz sua tradição de participar, os signos 

e representações que o chama para o catolicismo. Desse modo, os discursos desta 

categoria podem ser classificados como identidade movida pela tradição cultural ou 

movida pela tradição familiar, como demonstra quadro abaixo: 

 
Quadro 22: Classificação dos católicos-contingencial de festa. 

Categoria Representações Porcentagem 

Cultural 

Tradição do local 

41 

União da comunidade 

Vivência na festa 

Devoção ao santo (a) 

Pagamento de promessa 

Familiar 

Tradição familiar 

59 Representa tudo, é tradição. 

Retorno dos filhos ausentes 

Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
 

A identidade, nesse caso, se explicita nas manifestações do território, ou seja, 

é nas territorialidades que a identidade católica existe. Tanto a representação 

baseada na tradição cultural quanto na tradição familiar é o território que influencia a 

continuidade identitária, não diária, não explícita; mas o comportamento, o modo de 

vida passado influencia o presente. A identidade sobressai na importância da festa, 

do encontro, da adoração e veneração.  
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Vale enfatizar que mesmo com a dinâmica da vida e dos costumes modernos 

que modificam a identidade, como discute Hall (2002), com relação a Igreja essa 

identidade está tão enraizada na tradição das pessoas que mesmo aquelas que se 

afastaram da Igreja Católica ainda se identificam com o território desta. 

  

2.3. Católicos-do-“IBGE”:  

Os fiéis chamados de Católicos-do-IBGE apenas declaram-se católicos, 

raramente vão à igreja, ou foram no passado. Contudo, declaram-se católicos nas 

pesquisas do IBGE e no seu dia a dia. Eles afirmam: 

Eu ia e gostava, (...) eu não tenho nem tempo de ir viu, falar a 
verdade tem um ano que eu tive na igreja, (...) no casamento. (...) 
porque eu trabalho minha fia, aí eu não tenho tempo. (EFPP04). 

Católica, mas não vou. Não precisa ir pra rezar. Eu não acredito em 
padre, meu Espírito Santo tá em casa. (EFNSA01). 

Não tenho religião, é melhor falar católica, né! O povo não ‘enjoa’. 
(...) nasci católica sim, minha mãe ia, mas eu [não]. (EFAJ09). 

Minha família era católica, então também sou. (...) não gosto de ir na 
igreja. (EFCR02). 

Vim só observar (...), sou católica, mas não venho. (...) acho bonita a 
procissão. (...) não significa nada, só acho bonito mesmo. 
(EFSAB02). 

 

Os católicos-do-“IBGE” têm um discurso muito próprio, se dizem católicos 

porque sempre foi assim, a família sempre se declarou católica, e vão à igreja 

apenas em eventos sociais como casamento e batizados. Alguns já frequentaram 

outras religiões, mas continuam católicos, pois preferiram manter-se assim. Esses 

são os que o IBGE contabiliza como católicos, mas sem realmente pertencer a 

alguma religião. A identidade desses com o catolicismo, segundo informaram, 

inexiste, todavia ajuda a manter o catolicismo como religião com maior número de 

seguidores em Sergipe e no Brasil apenas pela declaração que fazem. 

No discurso eles podem ser classificados em de vivência e de discurso. Os 

católicos-do-IBGE de vivência são aqueles que um dia foram para a igreja, mas 

atualmente não mantém vinculo com a mesma. Os classificados com católicos-do-

IBGE de discurso são os que se dizem católicos, mas nunca frequentaram a igreja 

católica e não vem de família católica. 
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Quadro 23: Classificação dos católicos-contingencial do “IBGE” 
Categoria Representações Porcentagem 

Vivência 

Frequentava, mas não frequenta mais. 

78 Católica, mas não frequenta a Igreja. 

Tradição na família 

Discurso 

Fuga de perguntas 

22 Católica no discurso 

Não sabe por que se declara católica, sem 
representação. 

Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
 

Dentre esses católicos frequentadores apenas o católico-do-“IBGE” constrói 

território sem símbolos católicos. Os demais, os assíduos e o contingencial do grupo 

católicos-de-missa são os que constroem territórios e paisagens ligados a Igreja. 

Esses comumente costumam aflorar a identidade católica, para isso trazem a Igreja 

para dentro das casas ao estabelecerem um local para o oratório ou apenas a 

imagem de algum santo de devoção; quando constroem capelinhas ou oratórios na 

propriedade para proteger as terras e a família; colocam o nome do santo de 

devoção nos estabelecimentos comerciais, em novas ruas, em propriedades, etc. 

Além disso, nos bairros/povoados/municípios onde moram tem participação na 

construção de igrejas, de cruzeiros, estátuas de santos, organização de festas, 

confecção de material de divulgação religiosa, etc.  

Vale acrescentar que dos católicos que pouco se fazem presentes na igreja 

como os de missa, de festa e do IBGE, a influência da família e da sociedade que 

vivem é determinante da religião que seguem. Esses, quando moram em povoados 

afastados na região rural seguem o ritmo de vida dominante da comunidade, vão às 

festas, participam das quermesses, alguns de grupos de oração, etc. Com poucas 

influências de fora do lugar a identidade territorial mesmo agregando novos 

elementos, mantém antigos hábitos e um desses antigos hábitos é se denominar 

católico mesmo a religião estando longe de sua prática diária. 

Com esse hábito dominante, tanto os fiéis assíduos da igreja quanto os 

católicos-contingencial afirmaram colocar os nomes dos filhos por causa da Igreja, 

como nome de santos por terem nascido nos meses e dias destinados aos santos, 

ou por serem devotos de um determinado santo, ou mesmo por alguma promessa 

que fizeram. Dos fiéis setenta e sete por cento afirmaram que tem nome de santo na 
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família e que esse foi posto por causa do catolicismo, dezenove por cento afirmaram 

que tem nomes santos, mas não sabem se foi propositam ou não e apenas quatro 

por cento afirmaram que os nomes de santo não tem relação com a Igreja ou que 

não tem nomes de santo na família. Os que confirmaram os nomes de santos 

relatam que o santo é padrinho, que é devoto, faz promessas ou pedidos a ele, que 

foi algum problema na gravidez, etc., como explicito abaixo: 

Eu. (...) Esse Antônio é porque minha mãe me crismou quando eu 
nasci para Santo Antônio. Aí por isso que tem esse Antônio aí (...). É 
o meu padrinho de crisma. É Santo Antônio, Santo Antônio é meu 
padrinho. Minhas orações eu peço as coisas a ele também e tem 
força. (...) [minha mãe] era devota de Santo Antônio. (EFAJ01). 

Tem esse menino José. (...) Porque o povo, hoje não, que hoje não 
existe mais né, as mulher só ganha nenê nos hospital, mas quando 
as mulher tinha nenê em casa, disse que tinha uma folia, se 
nascesse laçado fazia uma coisa com o umbigo, não sei como era, ai 
botava ou José ou Maria, era assim. Dedicado a São José. 
(EFFN03). 

Eu, minha mãe entendeu, minhas irmãs, (...) uma irmã minha que é 
Maria do Carmo que tem Nossa Senhora do Carmo né, e assim na 
família mais longe também tem várias pessoas com nome de Santo. 
(...) Muitos sim entendeu porque nasceu naquele dia de Nossa 
Senhora do Carmo aí põe o nome da pessoa entendeu aí põe o 
nome da pessoa Maria do Carmo (EFIT04). 

(...) quase todos na família, os meninos tem José tem Maria tem um 
bocado. (...) Tem porque Maria as minhas cinco é Maria Auxiliadora, 
Maria de Lurdes, Maria Bernadete, Maria do Carmo, Maria de Fátima 
e os homens como são sete tem uns três ou quatro que é José, José 
Antônio, José Apolônio porque nasceu no dia de Santo Apolônio, 
José Carlos aí tem outros que não tem mais que é Luís só Luís 
Pacheco, mas os quatro que é José porque eu gosto e quero muito 
bem a São José né. (...) eu queria mesmo por causa da igreja, 
mesmo as meninas porque Nossa Senhora né foi tudo Maria, Maria, 
Maria, tudo assim. (EFNSS07). 

 

Nesses depoimentos o tamanho da fé dos batizados com esses nomes e dos 

que põe o nome em homenagem ao seu santo. Mesmo os católicos que declararam 

apenas dizer que são católicos ou mesmo os que participam das festas dizem que 

tem santos de devoção e tem a imagem do santo em casa, principalmente se tem 

nome posto pela Igreja. 
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9.2. O PODER DO SIMBÓLICO E A PAISAGEM DA IGREJA NA VISÃO DOS 
SERGIPANOS 

 

A paisagem em Sergipe como evidenciado no capítulo cinco é repleta de 

símbolos construídos para e pela Igreja Católica. Símbolos esses que, segundo 

Claval (2004), pela presença repetida sinaliza pertencimento, reconhecimento e 

confirmação de identidade da sociedade que ali vivem; mesmo os que não vivem o 

catolicismo no dia a dia da igreja, vivenciam-no pelo simbólico presente na 

paisagem. Mas a paisagem apenas confirma a identidade quando interpretada nas 

suas especificidades culturais. E, como afirma Cosgrove (1998), a importância da 

paisagem se traduz porque ela está ligada intimamente a ideia de cultura, pois a 

cultura dominante impõe traços e expressões à paisagem. E para compreender essa 

linguagem é necessário conhecer os símbolos e seu significado para a sociedade 

que habita determinado espaço e ainda as relações de poder existentes que 

construíram o território que se identificam. 

O território de identidade, como na análise de Almeida (1995) é percebido 

pela apropriação simbólica, que cria o sentimento de pertencer, de fazer parte do 

lugar. Esse território para os sergipanos é aquele que tem como símbolo 

predominante a igreja católica, que traduz quem eles são. A presença da igreja 

católica em forma de Matriz nas cidades do interior sergipano, como capela nos 

povoados e como igreja abandonada nas áreas rurais influencia a identidade dos 

habitantes com a religião; visto que, a vivência com elementos simbólicos, faz com 

que a pessoa se identifique com ele. Assim, o fiel ao viver em um território repleto de 

símbolos católicos, mesmo sem frequentar a igreja, absorve a paisagem como sua, 

como pertencente a sua identidade.  

Além da igreja como marco da paisagem, outro símbolo que está presente 

para o sergipano é o cruzeiro da entrada das cidades, da parte frontal das igrejas, 

identificado pelos moradores como marco da cidade, ponto inicial da construção da 

fé católica nos lugares. O cruzeiro é reconhecido como anterior à Igreja, símbolo da 

construção da igreja, da demarcação do território, no interior sergipano sua presença 

é demarcada com comemorações variadas como quermesses, novenas, procissão, 

etc. Em algumas cidades como Canhoba e General Maynard, a festa do Cruzeiro 

supera a festa do padroeiro da paróquia em número de pessoas e tamanho da 

festividade. 
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A presença da igreja na representação da identidade territorial é enraizada 

nas comunidades menores do interior em diferentes graus de importância e 

desenraizada na capital do estado. A identidade nos assentamentos e povoados 

rurais visitados tem forte conotação católica, sendo esse o principal símbolo que 

traduz esses locais. Ao perceber seu local de moradia visualizam a igreja católica 

como o signo que os remete ao local. Nas cidades interioranas, independente do 

tamanho, além da igreja matriz, a representação perpassa pela praça e cruzeiro que 

evidencia e traduz a cidade. 

Dentre as pessoas da capital, o símbolo está presente na identidade territorial 

dos moradores dos bairros populares, povoados e áreas afastadas do centro 

urbano, pois na representação dos bairros a igreja católica é o símbolo mais citado 

como representação do território que habitam. 

Além disso, a igreja católica é a representação do catolicismo, e é o símbolo 

que os frequentadores e moradores mais reconhecem como sendo do catolicismo 

na paisagem. Desse modo, pode-se dizer que a paisagem símbolo do catolicismo 

nas cidades é a Igreja, independente de sua posição, do tempo de construção e seu 

tamanho. Grande como uma catedral ou pequena como uma capelinha de beira de 

estrada, o formato da igreja com a cruz em seu alto é o que os católicos procuram 

ao entrar em uma cidade. É a procura por seu território, pela paisagem conhecida e 

reconhecida como representativa de sua realidade. Como analisado nos trechos 

abaixo: 

(...) O símbolo do catolicismo? (...) A igreja, é olhar pra ela lembrar 
da infância, das brincadeiras, da comunhão, do casamento. A igreja 
é que me liga a Deus. (EFSLI11). 

(...) a gente sempre morou perto de igreja desde que eu nasci, aqui 
também inclusive quando a gente escolheu esse terreno foi em 
função da igreja. Na época foi um preço muito elevado e minha 
família foi toda contra (...) mas a gente queria perto da igreja. 
(EFAJ08). 

Eu sou de Itabaiana e lá onde andar vai encontrar a igreja católica. O 
povo precisa [da Igreja] pra bairro novo, nem que seja de fundo de 
quintal. (EFIT10). 

Onde vou procuro igreja, eu gosto de conhecer e fazer uma oração 
(...). Não importa o tamanho, toda igreja merece uma oração. 
(EFCB04). 

Eu nasci e me criei na igreja católica, (...) Quando vejo uma igreja 
com a cruz no alto, lembro da minha infância, minha mãe e uma 
ruma de criança rezando (...). Até as da beira de estrada me 
emociona. (EFFN07). 
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O negócio da igreja (...) a gente se apega, né. (...) Vira a nossa vida, 
a realidade que a gente vivi. (EFJT04). 

 

Nessas falas evidencia-se, a centralidade da igreja na vida do fiel, das 

pessoas que convivem com o catolicismo, que tem a vida ligada a paisagem 

católica. A paisagem, desse modo, guarda em sua formação e dinâmica os traços da 

cultura. As paisagens simbólicas, ao serem lidas, revelam a força da identidade 

daquele local ou lugar para com os símbolos. E, como acentua Cosgrove (1998, p. 

107) “Todas as paisagens são simbólicas”, algumas facilmente identificáveis, outras 

se apresentam pouco explicitas.  

As paisagens do catolicismo são facilmente identificáveis devido a vivência 

que o brasileiro tem com esta religião, o que torna a leitura clara ao olhar. Todavia, a 

leitura deve ir além do visível, pois as paisagens simbólicas apresentam elementos 

visíveis e invisíveis que juntos representam o território católico, isto é, o território de 

pertencimento dos frequentadores do catolicismo. Segundo Claval (1999) na 

paisagem além da leitura horizontal, do identificável no primeiro olhar, existem 

signos reconhecidos apenas na leitura vertical, mais apurada, minuciosa dos 

elementos. E que se juntam nas relações de poder e afirmam o território que o fiel se 

identifica, que ele sente participar, integrar, enfim, pertencer.  

O pertencimento a um território e a uma paisagem, como destaca Almeida 

(2005, p.109) é “resultado de uma apropriação simbólico-expressiva do espaço, 

sendo portador de significados e relações simbólicas”, pois no território são 

projetadas as concepções de mundo dos atores que habitam um território. Por causa 

desta projeção ao observar na paisagem de uma sociedade os signos católicos, 

deduz-se que naquele local existe uma sociedade católica, que se identifica com a 

paisagem e vive-a em sua plenitude ou não; isto é, de alguma forma, a sociedade 

que vive no espaço que contém os símbolos da Igreja Católica, incorpora-os a seu 

cotidiano, a sua vivência diária no local, vivendo para a Igreja com os significados e 

significantes dos signos ou apenas vivendo no espaço que contém os signos, sendo 

que para esses atores os signos tem apenas significantes. E, sem reducionismos de 

causa e efeito, pode-se afirmar que a paisagem signo com significado e significante 

acaba influenciando a identidade dos atores que vivem num local simbólico-

expressivo, mesmo esses vivendo no local e não frequentando a igreja católica, isso 

acaba influenciando na identidade que mantém com o território. 
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Figura 62: Símbolos católicos construídos na paisagem: oratório na entrada da casa 
de fiel, cruzeiro na praça central de povoado, capelinha em propriedade rural da 
estrada, imagem de santos em órgão público. 
Fonte: Banco de Dados do Projeto Pró-Cultura (2012). 

 

Pela Identidade que mantém com os símbolos católicos, as sociedades 

consciente ou inconscientemente reproduzem esses símbolos, seja nas casas, nos 

espaços públicos, nas repartições públicas, etc., como demonstra a figura acima. 

Esses símbolos estão de tal forma incorporados na vida dessas pessoas que o olhar 

os identifica.  
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Assim, o território dominado pelo catolicismo mantem-se estável e em 

crescimento, no discurso dos fiéis, pela necessidade que os crentes têm em ter a 

igreja católica próxima do seu dia a dia, do seu cotidiano. A inexistência desses 

signos induz o ator a cria-los, reproduzi-los, evidenciá-los. Os signos católicos são 

necessários para existir a identidade territorial, seja a igreja católica ou outros que os 

remetem identidade e criam o sentimento de pertencimento. 

Para os atores que vivem o território católico, os símbolos do catolicismo, que 

os fazem sentirem-se pertencentes a religião católica são tanto material como 

imaterial, e estão localizados tanto externamente ao templo, como internamente; 

como demonstra o quadro 24 abaixo: 

 

Quadro 24: Símbolos católicos de pertencimento. 

Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 
 

Dos símbolos que remetem os moradores dos municípios ao catolicismo, 

excluindo-se a igreja católica, a cruz, segundo os fiéis é a representação maior, e “é 

a vitória de Jesus, é o que dá identidade a nossa igreja, logo encima (...) o primeiro 

[símbolo] avistado” (EFSC05). E a cruz pode vir em forma de cruzeiro em pontos 

altos, nas entradas das cidades; nas paredes das casas, mão e vestimenta dos fiéis 

como o terço e crucifixo; no sinal da cruz que se faz ao passar pela igreja ou em 

uma oração; no topo das igrejas em sinal do catolicismo, etc. Para trinta e nove por 

cento dos atores do catolicismo, a cruz é o maior símbolo e representa, juntamente 

com a igreja, a religião que seguem. E, por isso, afirmam que “toda cidade tem um 

cruzeiro (...), [significa] que Jesus tá abençoando nossa casa. (...) a igreja e o 

cruzeiro tá presente pra receber a gente, (...) e se não tem? A gente constrói.” 

(EFSLI12). 

Categoria Símbolo Representação Porcentagem 

Material 

Cruz Cruz, cruzeiro, terço, crucificado, 
sinal da cruz, crucifixo. 

39 

Sacrário Sacrário, Santíssimo, cálice. 15 
Hóstia Hóstia, comunhão, pão e vinho. 5 
Imagem  Santos, Nossa Senhora, Jesus na 

Cruz. 
12 

Outros Dízimo, vela, mãos unidas, padre, 
bispo. 

6 

Imaterial 
Sacramento Batismo, eucaristia, ordem. 14 
Palavra Oração, palavra de Deus, de Jesus. 7 
Imagem Deus, Cristo. 2 
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O símbolo da cruz é o mais presente na paisagem, junto com a igreja, pois 

acompanha a igreja na frente e no topo da mesma, e também isoladamente, nas 

casas, nos morros, paredes de repartições públicas, de estabelecimentos 

comerciais, etc. Como analisa Challaye (1962) o caráter sagrado parte do objeto 

para a sua representação, pois a cruz não é sagrada, a não ser para os que 

consideram como divina, a personificação do crucificado. Além desses, outros se 

juntam para compor a paisagem do catolicismo para os frequentadores, como 

observado no quadro 24 e nas falas abaixo: 

 

Eu sei que não podemos idolatrar imagem, mas eles viveram para 
Jesus e representam a nossa fé. (EFSD02). 

(...) seria o clero de um modo geral que toma conta de toda aquela 
estrutura, é o bispo, o arcebispo, o pároco. (EFAJ01).  

O próprio terço, pois é o sinal da cruz, de Jesus que morreu por nós. 
(EFSC15). 

Deus, ele é onipresente, está em todas as partes (...), pra onde eu 
olho, vejo Deus. (EFPN01). 

O pão que é o que me remete com maior força, (...) a hóstia que é o 
pão que alimenta a alma e também o pão de comer, que foi um dos 
primeiros milagres de Jesus (...). Nas bodas que foi o vinho e depois 
a multiplicação dos pães, né! Que ele disse ‘dai vós mesmos de 
comer’, então isso remete muito a solidariedade. (EFMB05). 

 

Esses símbolos, mesmo com menor representatividade, são signos católicos 

para os católicos, pois possuem significado e significante para quem vive para a 

religião. E, por isso, os atores divulgam e reproduzem os mesmos e se alimentam 

desses para continuar sua fé. Imagens de santos povoam a paisagem dos 

municípios, algumas construídas pelos próprios frequentadores das igrejas, outras 

por órgãos públicos para expressar a fé dos habitantes do local em um santo 

padroeiro.  

Para além de viverem na paisagem símbolo-expressiva eles exploram-na. O 

território construído simbolicamente, pelas relações de pertencimento e vivência, 

para manter-se necessita de alimento, isto é, precisa ser vivido, fruído, 

compartilhado, enternecido, para estar presente no cotidiano dos atores que o 

reproduzem na memória e transformam-no em essencial para sua vivência no 

espaço. Os grupos católicos, a depender da paróquia, reúnem-se diariamente, como 

os grupos de terço e novena, uma vez por semana ou quinzenalmente para seus 
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encaminhamentos e orações no caso dos movimentos e pastorais. Com o pároco 

reúnem-se mensalmente na igreja ou na casa de algum membro do grupo. Nesses 

momentos aproveitam para conversar sobre dúvidas e ações desempenhadas. 

Estas reuniões movimentam as paróquias e capelas, pois cada igreja detém 

seus próprios grupos. E são compostos de fieis que estão sempre na igreja, seja 

para as orações, encontros, em orientações ou mesmo conversando na porta do 

templo. Cada grupo tem seu próprio direcionamento como: trabalho espiritual, 

discutir a bíblia e os ensinamentos católicos, sair em evangelização pelas 

comunidades, fazer visitas aos idosos, arrecadar doações, levar a comunhão para 

os doentes e inválidos, ajudar e acompanhar o pároco nas pregações, realizar 

trabalho social de ajuda aos necessitados. Nas paróquias da Província Eclesiástica 

de Aracaju são encontrados os seguintes grupos (Quadro 25):  

 

Quadro 25: Grupos, Pastorais e Movimentos das Paróquias de Sergipe. 
Grupos Denominações Objetivo Geral 

Trabalho 
interno 

Catequistas, de Jovens, da Crisma, dos Coroinhas, 
da Catequese, dos Acolyte, dos Dizimistas, dos 
Ministros da Eucaristia. 

Ajuda às Missas e 
ao pároco 

Pastorais 

do Acolhimento, do Idoso, Carcerária, da Criança, 
da Família, da Cidadania, do Alimento, da 
Doméstica, da Mulher Marginalizada, da Saúde, 
da Sobriedade, das Lavadeiras, Pastoral Social, 
Cáritas, etc. 

Trabalho Social 

Movimentos 

Legião de Maria, Mãe Rainha, Apostolado da 
Oração, Terço dos Homens, Movimento de 
Cursilhos de Cristandade (MCC), Encontro de 
Casais com Cristo (ECC), Encontro Matrimonial, 
Juventude Franciscana (JUFRA), Mov. Dos 
Focolares, Mov. Familiar Cristão, Oficina Oração 
e Vida, Ordem Franciscana Secular, Renovação 
Carismática, Encontro de Jovens com Cristo 
(EJC), Sociedade São Vicente de Paulo, Terço dos 
Homens, etc. 

Evangelização 

Fonte: Trabalho de campo S.G.M. BONJARDIM, 2010-2013. 

 

O movimento constante pela religião desenvolve o território de pertencimento 

e a identidade com o catolicismo. Assim, a identidade que os frequentadores criaram 

com o catolicismo possibilita a apropriação do espaço religioso como espaço de 

vivência diária. A Igreja atualmente aproximou-se da população, sendo o padre uma 

extensão da Igreja no cotidiano das comunidades: 
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 (...) ele vem pro almoço (...) convido sempre ele para o café. (...) 
[vai] na casa de quem convida. (...) se ele tem tempo. (EFGR04).  

Ele é muito ocupado, sai o dia todo, vai pra povoado, (...) aqui é 
muito grande, (...) reúne com movimento, reúne com bispo (...), 
aniversário e festinha de família ele faz questão de ir. (EFPR04).  

Segundo informou uma senhora de setenta e um anos de Tobias Barreto: 

 O padre fica com o povo, (...) antes só com os ricos e os poderosos. 
(...) ele vai na casa da gente saber se tá doente, se precisa de 
alguma coisa (...), vixi como a Igreja mudou. (EFTB06). 

 

A Igreja atualmente, além de realizar mudanças visíveis, ela está mais 

próxima da população com a abertura para todos os frequentadores participarem 

diretamente dos afazeres do templo, assim os frequentadores sentem-se acolhidos, 

desde o detentor de grande fortuna, até o frequentador que pode ajudar fazendo um 

café. Atualmente sentem-se bem vindos. A abertura acreditam os frequentadores, 

aconteceu pela mudança tanto da Igreja quanto do perfil dos párocos, que são 

formados para aproximar o fiel, chamar todos para participar, para se integrar na 

vida religiosa. Como demonstrado abaixo:  

(...) naquela época ninguém sabia o que o Padre dizia, (...) não 
existia folheto de missa e o Padre ficava categoricamente de costas 
para a comunidade, ele ficava virado pra o altar e rezava a missa em 
latim, (...) não entendiam o que o padre dizia, só fazia Amém, Amém, 
Amém, sem saber o que é, eu concordo, concordo, mas com o que? 
(...) hoje pelo menos tem a abertura da igreja (...), porque os fiéis 
eles tem um entendimento do que é que tá se passando na igreja, o 
que é que tá se passando na celebração, ele tem um manualzinho 
que ele segue, descrito ali e vai seguindo aquilo ali bem direitinho, 
então é uma diferencia muito grande, muito grande. (EFAJ01). 

(...) Eu acho que dá espaço pra todo mundo né, não tem preconceito 
porque é branco, negro, pobre, rico. Acho que é um espaço livre 
aberto. É a casa de Deus. (EFCSF02). 

(...) o padre só visitava as família importantes, hoje ele vem na nossa 
casa, senta, conversa, explica as coisas. (...) sei muito mais [hoje]. 
(EFPN07). 

(...) comecei na Igreja tem pouco tempo. (...) comecei indo de 
domingo, (...) e o padre me chamou pro Legião de Maria. (...) Se eu 
não venho ele quer saber, (...) vai na casa pra saber, (...) ajuda se 
tiver problema. (EFJT04). 

 

Essas mudanças no perfil do padre aproximaram a população, as senhoras 

frequentam com maior entusiasmo, pois acreditam que estão mais próximas de 

Deus e os jovens por se sentirem acolhidos. A atribuição de tarefas e a facilidade de 
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participar dos movimentos e pastorais é outro fator que mudou e aproximou a 

população. Segundo uma entrevistada de Japoatã de 67 anos que mudou a menos 

de seis meses para a cidade:  

Desse jeito a gente faz amizade, reza, canta, sai de casa. (...) a 
Igreja nova uniu como família. (...) todo mundo quer participar. (...) 
Foi fácil participar [da Legião de Maria], falei com o padre e ele 
conversou pra mim vir. (...) Agora tenho muitas comadres. (EFJT01). 

A facilidade em participar, o contato direto que tem com o pároco nas 

reuniões dos movimentos e pastorais, levam-nas a perceber as ações que a Igreja 

Católica, na figura do padre, fazem pela sociedade. Segundo os participantes o 

padre é muito ocupado realiza visitas aos doentes e idosos, atende na Matriz e 

Capelas em horários variados, presta assistência a famílias que necessitam de 

ajuda, conversa com os paroquianos, entre outras ações. 

Além disso, o fim das missas em latim, o folheto com a missa escrita, a 

interação dos padres com a população são fatores que chamam as pessoas para a 

igreja. O padre amigo, que vai à casa das pessoas, nos almoços de domingo, nos 

aniversários, que deseja feliz aniversário, que ora junto com a família nos momentos 

difíceis, e demonstra a preocupação da igreja com os problemas que as 

pessoas/famílias têm, atrai a população para a religião católica, aumenta o número 

de católicos frequentadores nas missas, terços, grupos, pastorais e movimentos.  

Segundo os fiéis, mesmo com o rodízio de padres que acontecem, a 

identidade com a Igreja continua. O novo pároco, com sorte, vem com o perfil 

próximo ao pároco que saiu; em caso disso não acontecer, o jeito é esperar nova 

mudança ou ir conversar com o bispo. Nesses casos, como afirmam os bispos, a 

troca do pároco é inevitável. Alguns párocos, com perfil próximo ao seu antecessor, 

não estabelecem uma ligação profunda com os fiéis. No caso de uma quebra de 

ligação com o pároco, a sociedade afasta-se do dia a dia da igreja, até 

reestabelecerem a ligação. 

Contudo, a identidade católica é contínua, as mudanças são percebidas no 

esvaziamento das missas, principalmente nas paróquias do interior, até o novo 

pároco estabelecer um ritmo de confiança com o povo ou acontecer uma nova troca 

de pároco. A tradição do catolicismo sofre um pequeno abalo nesses casos, mas 

sem finalizar a relação milenar, pois a frequência de estar a todo o momento na 
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igreja conversando, ajudando nas tarefas do padre, encontrando as comadres 

diminui, mas não cessa. 

Nesses momentos, a Televisão e o rádio são aliados, pois o ato de rezar que 

antes se fazia na igreja passa a ser gravado. Segundo uma católica de Aracaju de 

48 anos,  

A chegada do padre não foi boa, eu ia toda tarde na igreja (...) pra 
rezar o terço e conversar, (...) passava na volta do trabalho. (...) ele 
[o padre] é tão enjoado que ninguém vai. (...) fico em casa assistindo 
a canção nova, século XXI. (...) Na missa eu vou pra comungar. (...) 
pra não fazer desfeita pra Nossa Senhora. (EFAJ21). 

Os programas católicos de rádio e televisão são companheiros nesses 

momentos citados, mas principalmente no dia a dia do frequentador. 92% afirmaram 

assistir a TV católica: Canção Nova, Século XXI, Rede Vida, Aparecida, etc. E 

assistir a palestras, novenas, terços, entrevistas e missas. Mesmo assistindo aos 

programas esses vão a missa e aos eventos da igreja. O assistir segundo informou 

um senhor de Propriá de 60 anos, 

Minha mulher escuta, (...) lavando louça, varrendo a casa, fica ligado. 
(...) Eu prefiro a rádio, gosto da oração (...) das dezoito. (...) Ela reza 
[escuta] comigo. (...) [ela] ou tá na igreja ou tá com a TV na igreja. 
(EFPP02). 

Os programas das TVs católicas são aliados para quem vive para a religião, 

pois em casa é esta a programação assistida, principalmente os terços e novenas 

diárias. Como colocou um católico do povoado São José de Divina Pastora de 19 

anos “Assisto por que é uma formação, como não temos o padre diariamente, 

assisto como uma formação diária e permanente.” (EFDP04). A falta do padre 

diariamente na comunidade leva-o a assistir a canais católicos, para estar em 

contato com os ensinamentos. 

O ato de ir à igreja para encontrar-se com os amigos, de participar dos 

encontros de jovens, não completa a vida católica dos frequentadores assíduos, a 

presença do pároco que guia, que ouve e aconselha é essencial. E, assim, nas 

comunidades que estão afastadas do centro urbano, que recebem a visita do pároco 

mensalmente ou quinzenalmente, as pessoas tem o costume de assistir 

primordialmente a missa nos canais católicos.  

Nesse sentido, o poder da Igreja Católica impera e se afirma também pela 

televisão que possibilita aos fiéis discutirem e aprimorarem os conhecimentos no dia 
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a dia, na ausência do pároco. E quando falta o templo físico, principalmente no meio 

rural esses constroem o local de oração seja dentro da residência no formato de 

altar ou oratório, seja na propriedade em forma de capelinha ou gruta. 

Desde modo, observa-se a força do simbólico e a necessidade dele para 

manter a fé e a prática católica. O símbolo é a linguagem da cultura, que marca o 

território e pode ser reconhecido como parte de uma paisagem específica de uma 

cultura. Um frequentador do catolicismo, ao verificar uma paisagem com igrejas, 

cruzeiros e imagens de santos, identifica a paisagem do catolicismo, construída por 

uma sociedade culturalmente católica. E um território, ao ser vivido e revivido por 

práticas culturais, mantém sua identidade, história, tradição e memória.  

Enfim, os frequentadores têm embutidos em sua cultura o catolicismo e por 

isso, procuram meios para continuar com sua tradição, seja indo para a igreja, 

participando de grupos de oração e assistindo a programas católicos. Ao ponderar 

sobre o poder da instituição, evidencia-se que setenta e três por cento dos fiéis 

reconhecem a força e poder da Igreja Católica, contra onze por cento que não veem 

força e poder para ser a religião dominante e influenciar na vida da população, e 

dezesseis por cento tem dúvida sobre esta força e poder do catolicismo de 

influenciar a vida da população. Os fiéis que reconhecem o poder acreditam que o 

catolicismo mantém-se no poder devido a suas ações e segundo os católicos 

mantém seu território e sua paisagem devido a fé e, principalmente, a tradição: 

Eu acho que ela faz o que ela tá fazendo, né sempre. Não sei, é uma 
questão de fé de você acreditar como a pessoa tem o 
amadurecimento na religião, (...) A função do padre é muito 
importante, o sacerdote ele eu acho ele uma peça muito importante 
que é ele que vai agregar. Nós temos um padre que agrega, agrega 
a comunidade, a comunidade gosta de participar. As missas sempre 
cheias então eu acho que o sacerdote ele tem é... é muito importante 
pra que continue, continue é, continue entendeu, eu acho muito 
importante. A presença da igreja, (...), os seus membros participando 
(EFCB05). 

Se reciclando, porque se não se reciclar não se modernizar, né! se 
não se atualizar outras coisas virão e tomam o lugar. Por exemplo, 
um dia eu cheguei numa igreja evangélica, teve uma pessoa que me 
convidou pra um casamento na igreja evangélica, aí eu fui. Aí no 
casamento teve bateria, é guitarra e foi um casamento muito alegre, 
aí quando era na igreja católica o padre não queria deixar, as vezes 
nem tocar um bumbo. Então como a gente vive hoje assim numa 
sociedade, ela é dinâmica então você não pode querer que as 
pessoas vivam hoje igualzinho viveram a cem anos atrás, mil anos 
atrás, então eu acho que a igreja ela já perdeu muitos fiéis (...). Então 
ela começou [acordar] (...) e ela conseguiu modificar, se reciclar. 
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Porque se mantivesse o padrão antigo eu acho que não haveria mais 
católicos, seriam contados de dedos. Tem que se renovar. (EFAJ02). 

Desde o tempo que eu nasci tinha a igreja católica e crente foi depois 
que inventaram. Então eu acho que Jesus sacramentado tá lá e é lá 
que devemos estar. (EFFN04). 

É, eu acho que é a fé mesmo da população que faz, (...) assim, pode 
escolher o que quer seguir, o que quer ser, então eu acho que não 
tem uma obrigação, que antigamente até que ainda tinha, mas hoje é 
cada um por si e deus por todos. (...) é eu acho que é a fé. 
(EFCSF03). 

Bom eu não sei, (...) No interior o pessoal gosta de conservar. 
(EFCR02). 

Eu acho que pela fé que cada um tem deles, né. (EFCB01). 

Acho que é a catequese, entendeu? a formação, a assistência que 
os padres passam pras pessoas, entendeu? aí eu acho que isso 
ajuda muito a fortalecer, entendeu? Aquele padre que tá ali 
ajudando, perseverante, orando catequizando seus fiéis eu acho que 
isso ajuda muito. (EFIT04). 

É a pregação da palavra de uma maneira mais clara, hoje em dia 
Deus está, graças a Deus, dando assim sabedoria para uma 
pregação mais bonita que outra. (EFNSD06). 

O dom dos padres/bispos e etc., etc., para cantar e pregar a palavra 
nas missas, cantando e ensinando pela música a religião. (...) É bom 
diverte a gente e a gente cria mais gosto pela missa. (EFAQ03). 

Os sacramentos, a consciência do povo. Eu ando na igreja, mas não 
me apego a santo não. (...) foi feito pela mão do homem. (...) Pra 
mim é a foto de uma pessoa. (...) Eu tenho dois, acendo vela, rezo 
ali, mas não é por ele que a igreja continua, é pelas pessoas. 
(EFCB03). 

Por que ela tem um povo fiel, (...) é tradição do povo fiel que não 
acabou. (EFNSS03). 

Tem os ensinamentos sagrados, que os bispos e padres declaram 
para a população (...) ainda ensinam como Jesus ensinou. 
(EFPN04). 

A pessoa é católica e assim, não pode deixar, né! (EFPN05). 

É a graça de Deus, a luz de Deus que é grande e nos coloca essa 
segurança, (...) e aquele que confia, que ama segue firme. (...) as 
missões, as orações dos antepassados, pois eles viveram na 
religiosidade e (...) hoje tem que continuar. (EFPR03). 

É por causa de Deus, é um Deus tão bom, tão misericordioso, me 
deu tudo, pra mim e pra todos. (EFMAS02). 

É a bíblia que faz tudo, tem as passagens, a história da vida de 
Jesus, o católico honra a bíblia, né! (EFIT11). 

Pelos mandamentos e sacramentos, (...) pelo batismo, pela 
comunhão. (...) E quem conhece eles tem que fazer tudo certo. 
(EFTG03). 
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O sofrimento faz as pessoas seguirem a Igreja Católica, ela acolhe 
todos, não importa o que aconteceu (...). Jesus disse: Quando 
estiverem cansados venha a mim que eu darei conforto as vossas 
almas. (EFPV01). 

Por que tem os cristãos que conhecem a Deus, que sem ele. (...) 
Santo não bebe e não come, mas a Igreja precisa [sinal de dinheiro]. 
E precisa de pessoas de boa vontade para manter ela em pé, forte, 
que trabalhe com o reino de Deus. (EFLJ07). 

 
 

Nas falas dos fiéis que reconhecem o poder que a Igreja Católica tem de 

influenciar na identidade e tradição, o discurso demonstra a forte influencia da 

instituição para estabelecer o poder. Esse poder perpassa pela continuidade dos 

costumes, da tradição de ser católico passado como herança de pai para filho; pela 

fé que emanam nos frequentadores; etc. Além disso, atribuem a signos a afirmação 

do poder católico, pois para alguns fiéis a Igreja se mantém pela continuidade da 

força dos símbolos. 

Eu acho que a Igreja católica ela conserva sua tradição. O que faz as 
pessoas serem católicos é a tradição católica. Na minha opinião, né! 
Por exemplo, um dia acabou-se as imagens na igreja, muitas 
pessoas vão deixar de frequentar, as pessoas veem as imagens não 
como sinônimo de adoração, mas a representação do sagrado, que 
faz parte do contexto religioso. Então o que eu acho que a igreja faz 
para manter seu poder é não mudar a base de sua tradição, sua 
pedagogia, ter uma linha única. (EFDP03). 

Uma vez eu cheguei pro Padre e disse assim: Padre o senhor acha 
que essa ruma de imagem aqui dentro da igreja tá certo? Ele disse 
não. E eu: Não foi o próprio Deus que mandou quebrar os ídolos, que 
era feito de ouro, que era feito disso e daquilo outro? Ele disse foi. E 
[aqui, as imagens] isso tá certo? Não. E porque que não tira essas 
imagens de dentro? (...) Aí ele disse: no dia que se tirar as imagens 
da igreja ela se acaba, entendeu? Quer dizer criou do povo já aquilo 
ali, por exemplo, você está na missa na hora da elevação que é o 
momento supremo da missa o cara entra na igreja passa e vai lá 
numa imagem que tá ali no canto que ele é devoto, daquele santo, 
entendeu? Então eu acho que é por aí, as imagens é que sustenta a 
fé cristã, católica. [a igreja usa pra manter o seu poder] em toda 
procissão uma ruma de imagem todo mundo segurando, disputando 
pra por a mão (...). (EFAJ01). 

Por que foi a primeira igreja fundada por Jesus Cristo, (...) e depois 
as outras religiões surgiram. (EFNSD04). 

 

Diante disso, verifica-se que a paisagem católica é reconhecida e identificada 

pelos símbolos, e entendida pelo significado e significante que compõe os signos. O 

fim dos símbolos, para os fiéis, é o começo do fim do catolicismo. Tanto que, nas 
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entrevistas realizadas verificou-se que 83% dos fiéis afirmaram 

gostar/necessitar/precisar ter uma igreja perto do local de moradia, mesmo os que 

não frequentam gostam dessa proximidade, pois transmite paz, fé e os faz lembrar a 

infância. A Igreja é tão necessária que as novas comunidades constroem segundo 

informou um pároco para marcar o espaço, para demonstrar quem são os 

moradores do local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 

A Geografia da Religião dedica atenção especial às manifestações e marcas 

da religião sobre o espaço, pois investiga a interação entre a cultura e o espaço, 

concentrando a sua atenção no componente religioso da cultura (SOPHER, 1967). 

Essas manifestações religiosas podem ser observadas nos homens pré-históricos, 

intensificando-se nas sociedades históricas, como com o homem religioso cristão-

católico, que imprimiu no espaço, há aproximadamente dois mil anos, sua marca e 

se identificou em espaços que continham os símbolos cristãos.  

Essa premissa resume o núcleo propulsor da Igreja Católica e a origem de 

seu poder, pois a válvula motivadora desse poder é a manutenção da tradição e da 

identidade. Nessa afirmação, observa-se que, desde sua criação como credo 

religioso, o cristianismo e depois o catolicismo imprimem na paisagem seu 

simbolismo, atuando para dominá-lo e, assim, possibilitando à Geografia analisar 

esse sistema religioso.  

O poder da Igreja também continua visível, na atualidade, no território católico 

do Estado de Sergipe, onde é extenso e forma uma paisagem homogênea e repleta 

de símbolos que deixam a territorialidade marcada e delimitada, perceptiva e 

representativa, interagindo com o dia a dia da população. Nesse cenário, é difícil a 

população esquecer-se do catolicismo, das suas celebrações, dos seus símbolos e, 

enfim, das suas manifestações religiosas. O dia a dia dessa população é marcado 

por uma paisagem própria do homem religioso, do seguidor do catolicismo. Mesmo 

os acatólicos vivem essa realidade, respeitando os feriados, as festas, 

manifestações culturais, etc., pois a tradição católica está arraigada no cerne do 

brasileiro e, consequentemente, no sergipano. 

Este estudo revelou o poder da Igreja Católica de se perpetuar como religião 

dominante em Sergipe, consequentemente como Patrimônio Cultural, formado pela 

sua tradição histórica; pela organização e administração do território material, repleto 

de símbolos de que a Igreja dispunha (tanto dos primeiros territórios quanto dos 

novos locais) e seus discursos; pela cultura atrelada à religião, seja de cunho 

tradicional com festas e grupos da própria igreja, seja de cunho popular, com as 
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festas de rua, manifestações diversas e ressignificadas. Dessa forma, o poder da 

Igreja Católica em Sergipe pode ser vislumbrado em três vertentes: pela sua história, 

que mostra o enraizamento da tradição; pelo seu comportamento no território, que 

esclarece seu posicionamento, sua organização e expansão simbólica; pelas suas 

manifestações, que confirmam como ela mantém suas territorialidades. Essas faces 

identificadas ajudam a entender suas redes de poder, o sistema de manutenção do 

território e identidade e como, após ter suas teias de poder enfraquecidas pela 

separação Igreja-Estado, consegue manter seu poder junto à sociedade. 

A tese inicial desta pesquisa era que a Igreja Católica em Sergipe é muito 

visível e conforma paisagens e territórios em função das manifestações católicas 

que guiam a identidade das pessoas. Após as análises feitas e a finalização da 

pesquisa, evidenciou-se que a Igreja está lutando pelo território e pela dominação da 

paisagem; que a tradição é o que guia a população e que, mesmo na contramão dos 

dados expostos pelo IBGE, a população católica está aumentando, como explicam 

os dados da CERIS (2012), apresentando crescente número de novos templos e 

presbíteros. 

No período da História, principalmente após a secularização do Estado, 

também ocorreu um esvaziamento das igrejas católicas, pelo distanciamento com a 

população desmotivada para frequentar o catolicismo. Para suprir esses problemas, 

as pessoas praticavam um catolicismo distante dos desígnios romanos e próximo ao 

popular, tradicional, adotado nas comunidades, o que facilitada à migração religiosa 

e mesmo a não frequência à Igreja. Quando a instituição católica entendeu que o fiel 

precisava ser re-evangelizado, da mesma forma que no início da propagação do 

catolicismo, começou a estimular e educar o clero secular para evangelizar e criar, 

na medida do possível, novos espaços sagrados. Com esse ato, os católicos que já 

tinham a tradição religiosa de frequentar os templos, viram-se dispostos a voltar, 

principalmente, como afirmaram os fiéis, pela fé que tinham em Deus, em Jesus e 

em Maria, entidades próprias do catolicismo. De acordo com Eliade (1983), o 

homem é um ser religioso, necessita acreditar em algo para sobreviver e viver e 

esse algo é a religião ou a não religião. E pela necessidade, ele se aproxima de 

núcleos que o identificam para viver a tradição da qual se originou.  

Em Sergipe, essa identidade atrai a população para a Igreja Católica, 

ocasiona a volta dos católicos que apenas se declaravam como tal. A explicação do 

exato porquê desse movimento/corrida dos fiéis para a Igreja extrapola o limite desta 
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tese, mas a expansão dos territórios e paisagens criados pela Igreja e a 

necessidade de esses fiéis voltarem são nítidas e comprovado pela luta de 

comunidades para construir o templo católico, de organizar as festas e 

manifestações relacionadas à religião. Na atualidade, acontece, em Sergipe, com 

esse retorno e expansão, uma maior atuação dos católicos que realmente 

frequentam os templos, que participam tanto de movimentos evangelizadores quanto 

de pastorais sociais, que costuma ir ao templo rezar, assistir às missas e participar 

das festas. E a instituição, aproveitando-se desse momento, expande-se a tão 

grande velocidade que esta pesquisa demorou a compreender. 

Desse modo, a história da Igreja Católica, determinante para a história da 

humanidade Ocidental, nesses 2014 anos de existência, foi pouco a pouco 

construindo o território e a paisagem característicos que se inserem no 

comportamento e representação social. Nesse percurso muitas transformações 

aconteceram, mas a instituição a cada processo foi consolidando-se junto à 

população Ocidental. Tornou-se a instituição que mais ocupa espaço e que tem a 

maior estrutura visível da terra, como afirma Sopher (1967), instalada, 

principalmente, na área ocidental colonizada pelos europeus, onde é mais visível e 

recorrente. A sociedade brasileira faz parte dessa história, pois está inserida na zona 

de expansão da Igreja. No Brasil, a Igreja é um resíduo da cultura colonial e de sua 

missão de evangelizar os hereges94, de passar os ensinamentos cristãos para os 

que não conhecem o cristianismo.  

Ao colonizar o Brasil, os portugueses aportavam nas novas terras com o 

catolicismo, na época formador de identidade, pois a instituição católica já era uma 

instituição poderosa e uma eficiente organizadora de território. Assim, a Igreja 

primeiramente começou a evangelizar, criando nos novos colonizados a 

necessidade de estar próxima, de se inserir na dinâmica do espaço sagrado, além 

de reforçar a tradição e dinâmica já existentes nos portugueses que habitavam o 

Brasil. Esse é o início da construção do território no país e da implantação das 

relações de poder da religião.  

Desde a institucionalização da Igreja Católica como unidade religiosa do 

Estado, ela cria, ao se estabelecer em um local, um sistema de organização 

territorial que comanda toda a estrutura religiosa, da microestrutura à 

                                                             
94

 Os hereges eram os não cristianizados, que os europeus cristãos afirmavam estar vivendo em 
pecado. 
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macroestrutura. Dessa forma, na organização territorial, a Igreja criou vínculos entre 

os territórios e as redes de poder, instalando a primeira paróquia no país e, 

subsequentemente, a primeira diocese, estabelecendo os fluxos de dominação pela 

apropriação do espaço, transformado em território religioso representativo para a 

sociedade. A organização e dominação formaram ao longo das décadas os 

territórios concretos, que se fazem com a presença da hierofania sagrada, ou seja, 

do monumento igreja católica. O católico sempre teve a necessidade de estar 

próximo ao sagrado e por isso estabelece áreas para construir uma representação 

do sagrado no espaço, a hierofania, a sede material dos sentimentos de pertencer 

ao local, e desenvolve um comportamento específico em locais marcados com essas 

representações na sociedade.  

Por representar a base da territorialidade concreta, ela é necessária para as 

comunidades e também para áreas afastadas, como as fazendas, no sentido de 

aproximar os moradores da religião e do sagrado. A instituição, devido a essa 

necessidade da população beneficia-se, pois vê sua organização territorial 

desenvolver, crescer e ramificar. E por estar na base da organização e do 

pertencimento, o território abstrato se materializa, torna-se visível em um espaço 

temporal específico, principalmente nas comemorações festivas relacionadas à vida 

social (pelos batizados, casamentos, bodas, rezas e missas), à vida espiritual (festas 

de padroeiros das comunidades, das famílias, das fazendas, bem como Natal, Reis, 

Páscoa, Corpus Christi, etc.). Esse arcabouço, na atualidade, é o território histórico 

que se fixou na tradição dos lugares e que necessita ser reproduzido pelas 

comunidades. 

O Brasil tem resíduos dessa cultura, que ainda existe, banida para áreas 

periféricas, para comunidades menores. Um desses redutos, Sergipe, ao ser 

estudado à luz da formação do território e da paisagem do catolicismo, mostra 

singularidades que fazem do catolicismo parte da paisagem dominante.  

Dessa forma, a Igreja Católica deve ser classificada como parte da paisagem 

da cultura residual, pois as sociedades modernas têm outro foco de organização e 

desenvolvimento que excluem o catolicismo. Além disso, no período atual, as 

transformações culturais decorrentes da dinâmica global lançam modelos que 

rapidamente se espalham, fazendo com que os grupos sociais se assemelhem. 

Esse processo bane o catolicismo da paisagem identitária da cultura dominante. 

Entretanto, em Sergipe, observa-se que a cultura dominante ainda é baseada no 
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catolicismo, podendo ser classificada como identidade legitimadora, e paisagem e 

território da cultura dominante. O local é uma área periférica, às margens da 

dinâmica moderna, em que o catolicismo tradicional ainda sobrevive e por isso 

participa e rege a vida social. Nesse sentido, a religião católica e, consequentemente 

seus signos, permanecem como paisagem da cultura dominante sergipana. Com 

grande organização espacial a Igreja Católica forma o território e a paisagem dos 

quais emana a identidade para a população.  

A identidade territorial é estruturada a partir da valorização simbólica do 

espaço, visto que a sociedade tem o sentimento de pertença com as paisagens que 

possuem representações do catolicismo, elas o reproduzem e necessitam desse 

simbolismo para manterem a identidade. Essas territorialidades, como discutido na 

terceira e quarta parte, são os grupos, as missas, orações que movimentam muitas 

vezes diariamente os templos, as festas, etc. Os grupos desenvolvem trabalhos com 

as comunidades como de evangelização e/ou de ajuda social, as missas e orações 

que reúnem no templo físico fiéis da comunidade identificáveis pelos terços, 

medalhas representativas dos grupos, camisetas; sendo as territorialidades de maior 

destaque, como evidenciado, as festividades e as relacionadas com os santos 

padroeiros as mais celebradas. 

Portanto o poder que emana da Igreja Católica em Sergipe é, pelas pesquisas 

realizadas, o mesmo praticado na maioria dos locais do Brasil. Sergipe é uma 

unidade evangelizadora que, pela história territorial, teve símbolos transformados em 

paisagens culturais. Para manter-se precisou, além de atuar com o social, 

evangelizar a população para a expansão, permitindo a construção e criação de 

novos territórios e paisagens, principalmente, para o retorno dos frequentadores 

frente à expansão. Dessa forma, a Igreja, expandindo seu espaço sagrado, 

necessita dos fiéis para sustentá-la, num caminho de ação e reação. Nesse sentido, 

o espaço sagrado católico é constantemente expandido com a construção de igrejas 

em novas comunidades que se incorporaram na rede de poder das paróquias, 

territórios diocesanos e Províncias Eclesiásticas. Esse poder revelou em Sergipe no 

poder de luta das Dioceses, que revelaram duas vertentes da Igreja em um mesmo 

território católico: a instituição do Sul, que engloba duas dioceses, mais tradicionais 

romanizadas, seguidoras dos preceitos instituídos pelos bispos do Brasil e a do 

Norte, que, pela prática do catolicismo tradicional popular, tem um perfil de maior 

aproximação da Igreja Católica e de seus ideais com os fiéis. E, com a vivência da 
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sociedade sergipana nesse território, as pessoas apresentam um sentimento de 

pertencimento com a Igreja Católica, levando consigo a necessidade de estarem 

próximas aos signos do catolicismo.  

Assim, a expansão do território ocupado pelas comunidades é também a da 

Igreja Católica em Sergipe, cuja identidade territorial é uma das motivações para o 

crescimento religioso, pois, como discutido no decorrer desta tese, é um dos motivos 

que leva a população a construir igrejas. E, retomando aos questionamentos sobre o 

peso da paisagem religiosa na vida das pessoas, observa-se que, em Sergipe, a 

Igreja Católica é a grande motivadora para que também o fiel aumente o espaço 

sagrado. Identificado com o território e com a paisagem dominados pela religião é 

possível o fiel reproduzir os signos que fazem parte de seu cotidiano, nos quais 

deposita seus sentimentos de pertencimento. Destarte, ao recriar em novos locais 

signos representativos do antigo, o fiel sente-se pertencente ao novo espaço 

ocupado. Contudo, ao reproduzir o simbólico, a população enraíza, além das 

representações de poder da Igreja (organização e administração territorial), tanto as 

territorialidades cotidianas como as temporais, manifestações que formam o território 

abstrato. São elas que movem a identidade da sociedade e representam um campo 

de força para as demais, principalmente para a representação da Igreja Católica 

como Patrimônio Cultural. Com essas territorialidades, surge a identificação da 

população com Igreja Católica, levando também à contribuição das instâncias 

públicas para a idealização das territorialidades, reconhecidas nas ações realizadas 

pela e para a Igreja, como Patrimônio Cultural da sociedade. 

Dessa maneira, o papel da instituição católica, enquanto criadora de territórios 

e legitimadora dos mesmos, é o estabelecimento de territorialidades para que essas 

ações possam participar da identidade das sociedades e perpetuar a cultura 

católica. O Brasil, como país de maioria católica, apresenta regiões com uma 

concentração de fé, rituais religiosos, maior que outras, um exemplo é a fé que 

emana de Sergipe. A identidade cultural do sergipano dá sentido ao território e à 

paisagem. Mesmo que atualmente essa região esteja com o território laico, com os 

costumes modernizados, os resquícios dessa religiosidade em várias 

representações culturais ainda acontecem. Essas ressignificações culturais trazem a 

riqueza da identidade sergipana e suas singulares. 

A identidade dos fiéis com a Igreja Católica evidencia que a instituição é um 

Patrimônio Cultural sergipano. Também nesta pesquisa, observou-se que a 
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religiosidade popular continua crescente, englobando os devotos. Assim, o 

catolicismo tende a manter, pelas vias da tradição, a religiosidade popular marginal, 

praticada nas casas e nas festas que nem sempre afetam aos ditames da liturgia de 

um lado e, de outro, mantém uma massa de seguidores não praticantes. Os 

levantamentos do IBGE apresentam, por isso, uma realidade que, desde o primeiro 

recenseamento, ilude. De outra forma, como explicar a expansão das igrejas e a 

existência de fiéis para sustentar cada uma delas?  

Nesse cenário, a Igreja continua viva, vai até o fiel, utiliza a história a seu 

favor e a identidade dos párocos para consolidar seu poder. O sacerdote ocupa o 

centro dessa gestão territorial, motivando a população, promovendo a união, 

reproduzindo simbolismos e representações próprias da Igreja, sempre aproximando 

e submetendo as práticas aos ritos oficiais dos romanos. Porém o ser católico 

tradicional, em um ambiente urbano, é mais uma simples prática cultural; já no 

ambiente rural ou mesmo em áreas urbanas, com um fluxo de informações menos 

intenso, o ser católico é mais simbólico. Nesses locais, o impacto da paisagem 

cultural na tradição dos fiéis é importante para a manutenção do catolicismo e para a 

existência das territorialidades, visto que a religião só se mantém se sua 

territorialidade for preservada.  

Enfim, por esta análise da Igreja Católica, confirma-se que a instituição 

católica é um Patrimônio Cultural sergipano, que move a identidade social e se 

mantém visível no poder. Essa representatividade é resultado tanto das ações da 

Igreja quanto da tradição engendrada pela sua história e pela sua cultura católica 

que se estabeleceu ao longo dos séculos em Sergipe.  
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A – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
 
 
DATA: ____________ LOCAL: __________________________ 
 
 

OBSERVAR A PAISAGEM CULTURAL 
 
Santo Padroeiro da Igreja Local.  
Paisagem ao redor da Igreja (como é o local? Tem casas? Ruas? Sítios? O que?) 
Amostragem da população do local. 
Festa mais importante do local, maior? Menor? Visibilidade dos símbolos católicos. 
Manifestações existentes no local. 
Estilo do templo/Igreja – quando foi construído. 
Situação da Igreja e dos símbolos católicos na cidade (relevo, centralidade, com 
praça ou não, se urbano, se paróquia). 
Locais que podem ser identificados como espaço sagrado = visível e invisível, 
permanente e temporário. Ver tempo sagrado também. 
Posição da porta principal (N/S/E/W) e também se voltada para que: praça, rio rua, 
prefeitura, órgão público, etc. 
Símbolos católicos na paisagem da cidade (bairro) – permanente (nomes de rua, 
monumentos, etc.). Onde está o espírito, os valores católico no local? 
Na praça principal tem algum símbolo (ex: uma cruz)? 
No local tem frases católicas (tipo “Volte Sempre e que Deus o acompanhe”). Ou 
frase de algum político que tenha mistura com o religioso? 
Os moradores são os mesmos da época da formação da comunidade? 
Influência da Igreja Católica hoje. 
Como foi a seleção para a formação da comunidade? Era obrigatório ser católico? 
(assentamentos) 
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B – ROTEIRO DE ENTREVISTA – Bispos 
 
PERFIL 
Nome:  Idade: 
Formação: 
Naturalidade: 
Tempo de residência no Estado: 
Tempo de ordenação: 
Tempo como Arcebispo/Bispo: 
 
 
Qual é a hierarquia da Igreja Católica? Como esta funciona? Qual é o contato? 
Como ele acontece? Quais são as diretrizes discutidas? 
Qual a relação desta Arquidiocese/Diocese com as/a Dioceses/Arquidiocese? E a 
dependência de padres, vicários para com o senhor? 
Existem reuniões com os representantes das paróquias? Qual a � requência? Quais 
os assuntos abordados? 
Qual o parâmetro utilizado na hora de escolher os párocos das comunidades? 
Por que algumas paróquias têm mais de um padre? Existe hierarquia? 
Como os padres são alocados? Existe um rodízio? Por que? 
Existe algum tipo de controle/direcionamento sobre os grupos religiosos das 
paróquias? Como são criados? É necessário autorização? 
Quais as ordens religiosas em Sergipe? Como se organizam? Todos estes religiosos 
são padres? 
A Arquidiocese/Diocese tem controle sobre o número de fiéis das paróquias e/ou da 
Arquidiocese/diocese? E do número de hóstias consumidas? Quem compra? De 
onde vem? Quem faz? E do número de bancos uma Igreja? 
No momento da construção de um novo templo, quem decide o tamanho, o projeto, 
o “lado” do altar e porta principal? Existe algum padrão? 
Quais são os afazeres de um arcebispo? 
Com relação ao simbólico: qual o principal símbolo da Igreja? E para o senhor? 
O que representa a Igreja-instituição para o senhor? E a Igreja-monumento? 
Como a Igreja faz para manter sua identidade, seu poder perante a população? 
O senhor vem de uma família católica praticante? 
Como foi a decisão do senhor de seguir a vida religiosa? 
Como são pensados os sermões? Quem escolhe as leituras? 
Os folhetos da missa são feitos para o Brasil todo? De onde vem? Quem elabora? 
Quem imprime? 
Quais as orientações/direcionamentos da Arquidiocese/Diocese para os padres em 
relação aos sermões? 
Os discursos são adaptados para a comunidade? O que representam? 
Qual o envolvimento da Arquidiocese/Diocese nas questões Sociais? 
Numa pesquisa constatamos que a Igreja comprou terras para serem doadas 
(distribuídas) para agricultores sem terra na época de Dom Luciano. Ainda 
acontece? É uma prática comum? Como são selecionadas as pessoas? Qual o atual 
envolvimento da Igreja com estas pessoas beneficiadas? 
Quais movimentos sociais que a Arquidiocese/Diocese participa? (Pastoral da Terra, 
Cáritas, Sopões Comunitários, Alcoólatras Anônimos, Fazenda Esperança, etc.). 
Como são organizadas as festividades da Igreja? Quem organiza? 
Cite as principais festas religiosas da Arquidiocese/Diocese. Qual o objetivo destas? 
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Quem patrocina? Existe patrocínio por parte do governo/prefeitura? Como é 
estabelecido o contato? 
Qual a relação da Igreja com a Prefeitura e o Estado? 
O que remete para o senhor a frase: A igreja é um Patrimônio Cultural?  
O que significa para o senhor uma Igreja patrimonializada? Tem valor? Como a 
Igreja vê os tombamentos? Estes bens são importantes para a Igreja-instituição? 
Quem deve cuidar dos patrimônios tombados da Igreja? 
O senhor gostaria que esta Igreja fosse tombada? Por quê? 
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C - ROTEIRO DE ENTREVISTA - Párocos 
 
 
PERFIL 
Nome: 
Idade: 
Formação: 
Naturalidade: 
Tempo de residência no Estado: 
Tempo de ordenação: 
Tempo nesta paróquia: 
 
Qual a rotina de atividades – dia a dia 
Quais são os grupos, movimentos, pastorais desta paróquia? Quais as ações 
destes? 
Existe algum tipo de controle/direcionamento sobre os grupos religiosos das 
paróquias? Como são criados? É necessário autorização?  
Quais congregações religiosas têm na paróquia? 
O senhor tem controle sobre o número de fiéis das capelas e/ou da Paróquia? E do 
número de hóstias, vinho e incenso consumidos? Quem compra? De onde vem? 
Quem faz? 
Quando é construída uma nova Igreja? Como é a formação de uma nova 
comunidade? Como o padroeiro é escolhido? Como o terreno é adquirido? Quem 
constrói? Quem mantém? 
No momento da construção de um novo templo, quem decide o tamanho, o projeto, 
o “lado” do altar e porta principal? Existe algum padrão? 
Qual a frequência de missas e atendimento nas capelas? 
Os padroeiros das capelas e das comunidades sem capelas são comemorados? 
Como foi a história de formação da igreja matriz e da paróquia? E o ano de criação?  
Os fiéis buscam frequentar o templo mais próximo às suas residências? 
Qual o perfil do fiel frequentador? (escolaridade, renda, trabalho...) 
O que esses participantes buscam quando participam das atividades da igreja? 
Quais meios utilizam para chegar aos fiéis? (campanhas, rádio, TV...) 
Com relação ao simbólico: qual o principal símbolo da Igreja para o senhor? E desta 
paróquia? E para os fiéis qual o simbolismo da Igreja? 
O Senhor vem de uma família católica praticante? 
Como foi a decisão do senhor de seguir a vida religiosa? E qual a reação da sua 
família? 
Na sua opinião o que a Igreja faz para manter sua identidade, seu poder perante a 
população nesses dois mil anos de existência? 
Particularidas e singularidades da paróquia 
Os discursos são adaptados para a comunidade? 
Esta igreja como instituição, realiza algum trabalho de assistência aos seus 
membros ou à sociedade em geral? 
Quais ações desta Igreja para os Idosos, alcoólatras, mães solteiras, indigentes? 
Existe atendimento aos doentes e necessitados? Como e quando acontece? Quem 
organiza? 
Como são organizadas as festividades da Igreja? Quem organiza? 
Cite as principais festas religiosas da Paróquia. Qual o objetivo destas? Grifar a mais 
importante. 
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Quem patrocina? Existe patrocínio por parte do governo/prefeitura? Como é 
estabelecido o contato? 
Qual a relação da Igreja com a Prefeitura e o Estado?  
O que remete para o senhor a frase: A igreja é um Patrimônio Cultural? 
Como a Igreja vê os tombamentos? Estes bens são importantes para a Igreja-
instituição? 
Quem deve cuidar dos patrimônios tombados da Igreja? O senhor gostaria que as 
Igrejas da sua paróquia fossem tombadas? Por quê? 
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D - ROTEIRO DE ENTREVISTA - FIEL 
 
PERFIL 
Nome: 
Idade: 
Formação: 
Naturalidade: 
Religião:  
 
Se você fosse desenhar a paisagem de sua cidade, quais elementos não poderiam 
faltar? Cite símbolos. Quantas igrejas católicas têm na cidade? Alguma preservada? 
Conhece algo sobre ela? 
Qual a festa mais importante da cidade/povoado/comunidade? Por que? 
Você frequenta a Igreja Católica? Quantas vezes? É a mais próxima de sua casa? 
Conhece o padre? Qual sua relação com ele? 
Quais são as atividades praticadas por meio da religião? Participa de algum grupo 
religioso? 
Faz promessas, participa de procissões, romarias e peregrinações? Já recebeu 
alguma graça e/ou milagre? 
Assiste a TV católica? Qual canal? Qual programa? Por que assiste? 
Onde é o sagrado na cidade? 
Quais são os símbolos sagrados do catolicismo na cidade/povoado? 
O que representa a Igreja Católica para você? O que o senhor busca ao frequentar a 
Igreja?  
Tem na família algum nome de santo? E nomes familiares escolhidos por causa da 
Igreja? Por quê? 
Faz alguma comida especial nos dias santos? Por quê? 
Sabe informar se esta igreja realiza algum trabalho de assistência aos seus 
membros ou à sociedade em geral?  
Tem conhecimento de algum tipo de reza feita para proteger ou aumentar sua 
produção no trabalho? Qual? 
Quais as características e diferenças da Igreja que o Senhor (a) conheceu e a que 
frequenta hoje? Qual sua opinião sobre as mudanças? 
No seu município tem alguma Igreja Tombada? Sabe informar o que significa uma 
Igreja tombada? Qual sua opinião sobre isso? O senhor contribui com a 
manutenção?  Quem deve manter a Igreja tombada, este patrimônio? 
Em sua opinião como a Igreja faz para manter sua identidade, seu poder perante a 
população? 


