
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

PARÓQUIAS COMO TERRITÓRIOS DE OCUPAÇÃO DA 
IGREJA CATÓLICA NO RIO GRANDE DO SUL: PRIMEIRAS 
CONSIDERAÇÕES 

 
 

Lidiane Mota de Andrade1

 
 

Apresentação 

Esse estudo consiste em uma breve reflexão acerca das estratégias e 

práticas adotadas pela Igreja Católica no estado do Rio Grande do Sul, ano 2000. 

Desta forma, buscará analisar sob o viés da geografia da religião, a ação da igreja 

católica na organização de seus territórios e, por conseguinte, a expressão de suas 

territorialidades na área de estudo. Assim, o estudo primará pela interpretação do 

fenômeno religioso a partir das relações estabelecidas entre homem e território. 

A pesquisa faz parte de um projeto maior desenvolvido pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura –NEPEC- intitulado “A Territorialidade 

da Igreja Católica no Brasil e sua Dinâmica” que “intenta-se contribuir para tornar 

inteligível a dimensão espacial de uma prática simultaneamente política e cultural, 

que resultou em amplos territórios vazios ou superficialmente administrados por 

profissionais da religião”. (ROSENDAHL, Z. & CORRÊA, R.L. 2003:1). 

A preocupação principal do estudo é analisar a forma como a Igreja Católica 

se apropria do espaço e como suas estratégias, na constituição de seus territórios e 

na expressão de suas territorialidades, interferem na organização espacial do estado. 

O referente artigo apresenta uma breve síntese dos resultados obtidos na 

fase inicial da pesquisa que tem se preocupado em fazer um levantamento empírico 

das singularidades existentes em cada localidade, considerando a conjuntura 

histórica da estrutura episcopal presente no estado, buscando relacioná-los aos 

conceitos geográficos de sagrado, território, territorialidade. 

Matrizes Teóricas 

Analisar a expansão e a apropriação espacial de uma religião, neste caso a 

católica, consiste em entender as interações existentes entre a sociedade eas 

práticas religiosas que como conseqüência promovem a existência de dois espaços 

qualitativamente diferentes: o sagrado e o profano. 

                                                 
1 UERJ, lidiane_rio@superig.com.br 
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 Segundo Rosendahl (1996), o primeiro distingue-se do segundo a medida 

que este significa separação e definição, sugerindo sentido de ordem totalidade e 

força, constituindo espaços expressos pela manifestação do sagrado. Apesar de 

serem completamente diferentes, antagônicos, eles estabelecem diversas relações 

de interdependência que são primordialmente expressas pela separação simbólica 

entre o saber sagrado, resultado da ação dos produtores do sagrado, e a ignorância 

profana, representada pelos que consomem este sagrado. Mais uma vez recorre-se 

a Rosendahl (2004) ao estabelecer analogias entre sagrado – cosmo - e profano – 

caos -, aos lugares do cosmo entende-se como o domínio estabelecido pelo sagrado, 

representando ordenação, rico em signos e significados a seus adeptos, e aos 

lugares de caos, os presentes nas realidades não divinas. 

Desta forma, essas distinções espaciais constituem o estudo da motivação 

religiosa na criação e na transformação da paisagem e do território cultural pelo 

homem. Isto posto, é importante enfatizar que estas relações existentes, entre o 

sagrado e o profano, apresentam diversas dimensões de análise, a exemplo 

podemos citar a dimensão econômica – marcada pelos bens simbólicos, pela 

constituição de mercados e redes -, a dimensão do lugar – marcada pela existência 

de hierofanias, hierópolis unida a questão da percepção, da vivência e do simbolismo 

religioso – e a dimensão política - onde são remarcados os conceitos de território e 

territorialidade religiosa. 

É importante ressaltar que existem outros ângulos de análise porém será 

concedida atenção especial a estas três dimensões que vem sendo estudadas 

analiticamente objetivando uma melhor analise. Estas dimensões são 

interdependentes e se relacionam entre si remarcando a diferenciação existente 

entre o sagrado e o profano. 

Esta pesquisa tende ao enfoque presente na terceira vertente proposta. Tem, 

portanto, como objetivo analisar a religião sob a temática da inter-relação existente 

entre sociedade e as práticas religiosas, que interferem no surgimento de território e 

nas expressões de territorialidades, é seu objetivo, então, reconhecer quais as 

lógicas territoriais adotadas pela Igreja Católica na constituição de suas dioceses. 

É a partir da compreensão destes conceitos que a Igreja Católica é entendida 

como um agente modelador do espaço que se utiliza estratégias e práticas em 

escalas espaço-temporal que variam de acordo com o grau de intensionalidade de 

suas ações. 

A Igreja, enquanto uma organização institucionalizada, é produto da ação da 

sociedade, provida de normas de conduta, práticas que as diferenciam das demais e 
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uma hierarquia que apresenta sua grande organização e, sobretudo, seu poder. Para 

Durkheim (1959), tais ações são responsáveis pela existência de um lugar religioso2 

e, também, de territórios religiosos3. Tal fenômeno concede um reconhecimento 

deste espaço que pode trazer repulsa ou afinidade. Weber (1964) defende uma ação 

racional do sagrado, enquanto instituição, que é guiada por homens detentores de 

um carisma que promovem uma verdadeira divisão do trabalho, através da existência 

do profeta, que detém o carisma individual, do sacerdote, que atua como um 

funcionário, a serviço do profeta e dos leigos, que exercem o papel de consumidor do 

sagrado. Completando este entendimento, revisamos Eliade (1962), no que tange as 

materializações do sagrado, as hierofanias, que tendem a originar lugares sagrados, 

considerados qualitativamente fortes, diferenciados e demarcados pelos fiéis. 

Para compreender este fenômeno é premente determinar os conceitos de 

território e territorialidade que são a cerne de nossa pesquisa. 

Inicialmente, busca-se uma contraposição entre os conceitos de espaço e 

território. Deste modo, considera-se o espaço geográfico como um abrangente 

campo da geografia, um megaconceito, que abarca as múltiplas dimensões do 

espaço, englobando o viés social, político e econômico, além dos conceitos de 

paisagem, lugar, espaço e região. Por território, avalia-se como sendo uma categoria 

particular de espaço, onde são estabelecidas as relações de poder tendo, portanto, 

caráter puramente político. Souza (2003: 78) o aborda como sendo “o espaço 

definido e delimitado por e a partir de relações de poder existindo”, portanto, uma 

relação de dominação e submissão reconhecida pelos agentes participantes. É 

interessante remarcar que estes territórios possuem um caráter instável a medida 

que estes “existem e são construídos e (desconstruídos) nas mais diversas escalas”, 

consideram-se, portanto, as variações espaço-temporal e o grau de intensionalidade 

das estratégias adotadas. 

É marcante considerar que o conceito de espaço pode ser entendido como 

anterior a formação de um território. Em Souza tal afirmação é constatada a medida 

que “sempre que houver homens em interações com um espaço, primeiramente 

transformando a natureza (espaço natural) através do trabalho , e depois criando 

continuamente valor ao modificar e retrabalhar o espaço social, estar-se-á também 

diante de um território e não só de um espaço econômico” (Souza, 2003:96). 

                                                 
2 Espaço em que o homem se reconhece através de símbolos e signos comuns traduzindo um 
sentimento de afinidade e uma relação de domínio do saber religioso. Rosendahl (2004) defende que 
sua manutenção favorece a noção de que comunidade partilha uma identidade comum, um 
sentimento de integração e de comunidade religiosa. 
3 Domínio do poder político-religioso em um dado território, seu acesso é controlado e a autoridade é 
exercida por um profissional da fé. 
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No que tange a territorialidade, abordamos Sack (1986), que a define como 

sendo a ação - estratégia - de determinados grupos para manter-se no poder, 

através da apropriação e controle de um dado território. São constituídas, portanto, 

pelo comportamento espaço-territorial de grupos sociais diversos, empresas e 

instituições, na tentativa consolidar seu poder. 

A Igreja Católica, uma instituição religiosa antiga e de atuação espacial, ainda 

que desigual, que se faz em escala planetária, constitui-se em exemplo significativo 

para o estudo da territorialidade. (Sack, 1986). 

Desta forma, os dois conceitos supracitados relacionam-se perfeitamente as 

práticas e estratégias da Igreja Católica, seja na constituição de seus territórios - 

paróquias, dioceses – ou na distribuição destes. Tais ações representam a 

constituição e legitimação de seus domínios considerando, é claro, os seus objetivos 

e práticas na constituição da sua escala espacial. 

È neste sentido que se faz a aproximação com a dimensão política presente 

na religião a partir da existência de um território religioso. Tal território, denominado 

território religioso, é demarcado pela presença dos lugares sagrados, dos edifícios da 

igreja católica e da estrutura administrativa que unidos às estratégias adotadas pela 

instituição católica – territorialidade religiosa – legitimam e asseguram o controle, a 

vivência e a vigilância dos profissionais da fé sobre os ditos consumidores do 

sagrado. 

Outras apropriações conceituais a serem mencionadas são os conceitos da 

difusão espacial e constituição de redes geográficas. 

Para Hägerstrand, “A análise do processo de difusão no espaço busca 

entender as mudanças de distribuição entre pontos (lugares), ao longo do tempo”. 

Deste modo, é objetivo primordial o uso da teoria da difusão para a análise da 

dispersão de um fenômeno espacialmente. 

Tal apreciação teórica é entendida também como a expansão de inovações. 

Em Silva (1995), contamos com a colaboração de Shoemaker e Rogers que 

apresentam a inovação como uma idéia, prática ou objeto percebidos como novos 

pelo indivíduo que a adotou, podemos constatar, por conseguinte, que a teoria da 

difusão surge a partir da aceitação de novos modos de comportamento ou novas 

maneiras de fazer as coisas. 

Deste modo, é interessante aproximar o entendimento da teoria da difusão 

aos padrões de expansão da Igreja Católica. É interessante descortinar as 

heterogêneas estratégias adotadas por esta instituição na difusão das inovações, 
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neste caso a criação de dioceses, que faz com que ela não ocorra de forma uniforme 

espaço-temporalmente. 

Oliveira (1978) nos aponta Hägerstrand e Brown como importantes ícones ao 

entendimento da teoria da difusão. O primeiro sob a o enfoque da informação baseia 

suas análises a dependência do contato entre os transmissores e receptores da 

inovação. Já Brown a partir do viés do mercado e da infra-estrutura propõe que a 

dinâmica das instituições sobrepõe as interações interpessoais existentes entre 

transmissores e receptores, ressalta que os fatores determinantes dos padrões 

espaciais da difusão (estrutura e propagação) e não pelos potenciais adeptos. A 

partir destas proposições podemos considerar que o processo de difusão é composto 

por seis elementos: origem, itinerário, barreiras, focos secundários, tempo de difusão 

e agentes da difusão. 

Entende-se por origem como sendo o foco inicial, ou seja, o ponto que 

primeiramente recebe uma inovação. É interessante ressaltar que este ponto não é 

um lugar qualquer, ele é escolhido em função de suas potencialidades como foco 

receptor e possível irradiador de uma idéia. 

Outra proposição conveniente é o itinerário, a irradiação de idéias, que é 

pensado a partir da tríade – estratégias, objetivos e meio – estando diretamente 

vinculada a intensionalidade da instituição, a variação espaço-temporal e as 

possibilidades técnicas. 

As barreiras apresentam-se como uma resistência ao fenômeno da inovação, 

podem ser resultados de fatores sociais, naturais, econômicos e culturais, estes 

tendem frear ou retardar o fenômeno da difusão. Uma vez superada esta barreira é 

retomada a difusão a partir do estabelecimento de um foco secundário que dá 

continuidade ao processo de expansão. 

Outros dois elementos a serem elencados são tempo de difusão, intervalo de 

tempo necessário para a difusão de uma inovação, e o papel do agente da difusão, 

que é aquele que exerce o controle sobre um determinado espaço, condicionando 

processo de difusão. 

No que tange ao estabelecimento de redes geográficas recorre-se a Corrêa 

(2001:107) que as define como “um conjunto de localizações geográficas 

interconectadas entre si por um certo número de ligações”. As redes existem a partir 

da heterogeneidade das relações, é marcante e necessário que elas ocorram a partir 

do estabelecimento de relações hierarquizadas ou de complementaridade, portanto, 

a rede pode ser lida enquanto dimensão de poder, a rede responde a lógica de quem 
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“domina” as relações entre espaço , tempo e organização e tendem a ser pensadas 

pelo núcleo maior, foco inicial, origem do processo de difusão. 

Sendo assim, no bojo das práticas da igreja católica este conceito suscita 

uma análise mais aprofundada das estruturações, re-estruturações e das 

organizações sucessivas que a igreja desenvolve numa escala espaço-temporal 

variada dependente da estratégia adotada. 

Deste modo, há um estabelecimento de uma rede própria, através de 

conexões, que tendem a moldar seus territórios, que ora tendem a avançar ora a 

recuar, sendo, portanto, dependente do grau de intensionalidade da instituição. A 

ação na constituição de territórios só é perfeitamente possível a partir de uma grande 

organização institucional, que neste caso, é conseguida pelo alto grau de 

hierarquização clerical, tanto espacial quanto funcional. São esses sucessivos 

arranjos espaciais que são determinantes à manutenção de sua unidade político-

espacial. É claro neste sentido a ação das práticas desenvolvidas pela igreja católica 

no sentido de reconhecer e controlar seus territórios religiosos. 

No tocante a hierarquia presente nos lugares sagrados e edifícios da Igreja há 

um primeiro nível hierárquico expresso pela centralidade exercida, em escala 

mundial, pelo Vaticano, em Roma. Em outro prisma, uma centralidade nacional, 

representada pela Congregação dos Bispos do Brasil (CNBB), estabelecida em 

Brasília, onde atuam diretamente no controle regional das centralidades 

estabelecidas pelas arquidioceses4 e dioceses5. Essas unidades são responsáveis 

por um outro nível hierárquico: a paróquia6, que se constitui como o lugar mais 

próximo às comunidades locais. A critério de comparação, a primeira unidade citada 

representa o poder em escala mundial, as segundas representam a interface entre o 

mundial e o local, logo um poder regional e as terceiras unidades constituem-se 

como reguladores locais, estando diretamente ligados as comunidades locais 

(Rosendhl, 2003). 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: UM ESTUDO DE CASO 

                                                 
4 Territórios da Igreja Católica localizados na sede metropolitana dos estados cujo poder é exercido 
pelo Arcebispo. Suas funções são as mesmas desempenhadas pela Diocese. 
5 Territórios católicos cujo poder é exercido pelo bispo e cuja localização é estabelecida na sede 
municipal. Lecoccuierre e Steck apud Rosendahl (2004) apontam que a diocese é a única e verdadeira 
unidade territorial base da Igreja Católica. É, portanto, o território religioso verdadeiramente presente 
e atuante no processo de regulação da religiosidade católica consistindo como entreposto da ação 
regional e universal.  
6 Territórios religiosos que formam uma diocese, seu poder é exercido pelo pároco. A paróquia é um 
território religioso que estabelece seu poder sobre as comunidades locais, controle do cotidiano, 
presente na vida social de seus adeptos. Aproximação, portanto, entre o local, o regional e o 
universal. 
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Partindo do entendimento da base conceitual, da hierarquia presente na 

instituição católica e da análise empírica de dados é possível desenvolver algumas 

considerações preliminares referentes a distribuição das dioceses no recorte espacial 

determinado, o estado do Rio Grande do Sul. 

Deste modo é perceptível que a criação das dioceses no Estado estão 

relacionadas aos processos de difusão e constituição de redes e que a difusão da 

Igreja Católica e a constituição das redes diocesanas podem ser vistas como uma 

tentativa de compatibilizar as dimensões organizacional, espacial e temporal. 

É importante considerar que tais desmembramentos tendem a ser 

influenciados por processos de povoamento, evolução urbana e por estratégias 

adotas pela Igreja com objetivo de aumentar sua área de influência e, por 

conseguinte, seu poder. Deste modo, no decorrer da pesquisa, serão tecidas 

considerações acerca da organização espacial do Estado do Rio Grande do Sul 

buscando verificar se a expansão da rede de dioceses, em função de suas 

estratégias e objetivos acompanhou e está portanto inserida no estabelecimento e 

avanço da rede urbana gaúcha. Por agora, estas considerações estão em fase 

embrionária e não serão consideradas, pois ainda não apresentam resultados 

elucidativos à pesquisa. 

Faremos a seguir um breve panorama do comportamento dos territórios 

religiosos atuais constituídos por sua Arquidiocese e 16 dioceses que estão 

presentes e organizadas no estado. 

Como forma de otimizar a pesquisa propõe-se o estabelecimento de um 

recorte temporal que tem seu início a partir de 1848, com a criação do centro de 

difusão inicial, a Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual Arquidiocese de 

Porto Alegre. 

A partir deste momento inicial são criados outros cinco tempos de difusão que 

correspondem ao tempo de difusão um (T1) correspondendo a criação de Dioceses 

no ano de 1910, T2 correspondendo as Dioceses criadas em 1934, T3 as criadas 

entre os anos de 1951 e 1961, T4 relacionada as Dioceses criadas entre 1971 e 

1980 e T5 para as Dioceses criadas entre 1991 e 1999. Estes tempos de difusão 

foram pensados a partir da intenção de tornar inteligível a lógica da difusão da Igreja 

Católica no estado do Rio Grande do Sul traçando as suas redes a partir de uma 

periodização pré-estabelecida pelo pesquisador. 

Primeiramente, consideraremos a criação da Arquidiocese de Porto Alegre, 

em 1910. Localizada na sede metropolitana do estado ela surge da elevação da 
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então Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul, anteriormente desmembrada, 

em 1848, da então Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

Juntamente a Arquidiocese de Porto Alegre é criada a Diocese de Pelotas, 

resultado do desmembramento da então Diocese de Porto Alegre, a Diocese de 

Santa Maria, fragmentada da então Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul e a 

Diocese de Uruguaiana, resultado do desmembramento da Arquidiocese de Porto 

Alegre. 

Em 1934, são criadas a Diocese de Caxias do Sul e a Prelazia de Vacaria 

ambas originadas a partir da Arquidiocese de Porto Alegre. 

No ano de 1951 a Diocese de Santa Maria sofreu uma fragmentação 

originando a Diocese de Passo Fundo. Na mesma década, em 1957, surge a 

Diocese de Vacaria, resultado da elevação da então prelazia7 de Vacaria. Em 1959, 

a Arquidiocese de Porto Alegre origina a Diocese de Santa Cruz do Sul. 

Em 1960 é criada a Diocese de Bagé, a partir do desmembramento das 

Dioceses de Pelotas e Uruguaiana. Em 1961 surgem mais duas dioceses, a de 

Frederico Westphalen e a de Santo Ângelo, a primeira é resultado da fragmentação 

de duas dioceses: a de Passo Fundo e a de Santa Maria, a segunda é originada do 

desmembramento da Diocese de Uruguaiana. 

No ano de 1971 surgem mais três dioceses: Cruz Alta, desmembrada da 

Diocese de Santa Maria, Erexim, resultado da fragmentação da Diocese de Passo 

Fundo e, a Diocese de Rio Grande cuja origem advém da Diocese de Pelotas. 

Em 1980 é criada a Diocese de Novo Hamburgo, originada a partir da 

Arquidiocese de Porto Alegre. 

A década de 1990 marca a criação das duas últimas dioceses. Em 1991, a 

criação da Diocese de Cachoeira do Sul, como desmembramento da Diocese de 

Santa Maria. E, em 1999 a Diocese de Osório criada pelo desmembramento da 

Arquidiocese de Porto Alegre e da Diocese de Caxias do Sul. 

É importante salientar que tais desmembramentos e fragmentações ocorrem 

no bojo de uma melhor organização territorial e, também, como resultado da 

necessidade de regular e administrar melhor as áreas onde são estabelecidas as 

territorialidades católicas. 

                                                 
7 Estrutura de caráter experimental, dotada de um corpo profissional qualificado, consiste em uma 
estratégia da Igreja de avaliar se o território é passível ou não de atuação. Deste modo, em alguns 
casos, atua como uma prévia a criação de dioceses. 
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Analisar o histórico da evolução e criação destas dioceses dispostas no 

estado do Rio Grande do Sul nos faz atentar para o fato de que a atuação na 

constituição destas unidades de poder é muito recente, datando, em sua maioria, de 

meados do século XX. Tais constatações suscitam várias questões que serão o fio 

condutor de nossa pesquisa: Por que a difusão do catolicismo, via introdução de 

dioceses ou prelazias, não foi preocupação inicial à instituição católica? E, quais os 

fatores responsáveis pela inserção de dioceses em determinados espaços? Muito 

trabalho ainda tem que ser feito no intuito de descortinar as práticas e estratégias 

presentes na constituição de dioceses e, posteriormente, no estabelecimento de 

suas respectivas paróquias. 

Objetivando analisar a distribuição espacial das unidades pertencentes a 

Igreja Católica no estado do Rio Grande do Sul são utilizados dados provenientes do 

Anuário Católico do Brasil, 2000 organizado pelo CERIS – Centro de Estatística 

Religiosa e Investigações Sociais – e do Censo 2000 promovido pelo IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística -. Além da utilização, de leituras básicas acerca 

do tema, de conceitos elementares à geografia, a exemplo: espaço, território, 

territorialidade e de uma bibliografia específica ao estudo da geografia da religião, 

como: sagrado, profano, em sua abordagem geográfica, entre outros. Tais leituras 

serão de fundamental importância. Assim, leituras de autores como Waibel (1949), 

Sack (1986), Santos (1991), Rosendahl (1996) Bernardes (1997), Corrêa (2001) 

permitirão um estudo profundo e atual, além de auxiliar na formulação e elucidação 

das questões propostas anteriormente. 

Considerações Finais 

Desta forma, a referente pesquisa tentará desvendar os territórios católicos 

presentes no estado do Rio grande do Sul objetivando, principalmente, reconhecer 

as diferentes territorialidades desenvolvidas no espaço. 

O estudo tem apresentado seus resultados iniciais e considera-se que há 

muito a ser feito no intuito de estudar plenamente a difusão da religião católica, no 

recorte espacial delimitado. Futuramente, considerações mais aprimoradas serão 

formuladas no que tange a constituição dos territórios, a expressão das 

territorialidades e as estratégias e práticas que são adotadas por esta entidade, a 

Igreja Católica, no estado do Rio Grande do Sul no ano 2000. 
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