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RESUMO: A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, materializada em sua Matriz, traduz através de sua arquitetura 
monumental seu papel na consolidação e ramificação do município de Pau dos Ferros/RN, evidenciando sua 
importância histórica, cultural e social através dos séculos. Mas, o seu papel político, também expresso nas linhas de 
sua estrutura secular e nas suas posses de terra, é menos perceptível. Este trabalho busca entender a participação de 
aspectos da religiosidade na constituição do território do município de Pau dos Ferros e a contribuição de elementos da 
identidade da população e do contexto político-territorial da cidade na manutenção do poder da Igreja. Parte-se, então, 
de uma investigação histórica acerca da ocupação, sacralização e secularização do território de Pau dos Ferros com 
foco no século XVIII, discutindo povoação e parcelamento do solo. Ao mesmo tempo em que é um poder intangível, a 
instituição católica está materializada através de seus marcos centenários. Suas ações se manifestam durante toda a 
história do município e ficaram marcadas tanto pelos seus impactos materiais como imateriais. 
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ABSTRACT: The “Paróquia de Nossa Senhora da Conceição”, materialized in its mother church, translates through its 
monumental architecture its role in the consolidation and in the ramification of the city of Pau dos Ferros/RN, highlighting 
its historical, cultural and social importance over the centuries. But its political role, also expressed in the lines of its 
secular structure and in its land holdings, is less noticeable. This paper seeks to understand the aspects of religion in the 
constitution of the territory of Pau dos Ferros and the contribution of elements of the people’s identity and of the political 
and territorial context of the city in the Church power maintenance. Then, we propose a historical investigation about the 
occupation, sacralization and secularization of the territory of Pau dos Ferros focused in the eighteenth century, 
discussing settlement and land parceling. While it is an intangible power, the Catholic institution is materialized through 
their centuries-old landmarks. Its actions manifest throughout the history of the city and are marked by their material and 
immaterial impact. 

Keywords: Religiosity. Catholic Church. Land holdings. Secularization. Northeast/Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar da aliança entre o poder político e a Igreja Católica ser amplamente estudada no Brasil, pouco se 
sabe como esse processo ocorreu no estado do Rio Grande do Norte (RN), Nordeste do Brasil, e, menos 
ainda, no Alto Oeste Potiguar. A participação da instituição eclesiástica na esfera política influenciou 
profundamente a configuração física e as características próprias das cidades que hoje conformam a região, 
em especial o município de Pau dos Ferros, universo de estudo deste trabalho. 

A cidade está localizada na microrregião de Pau dos Ferros no extremo oeste do RN, próximo às divisas com 
o Ceará e a Paraíba, assumindo a função de “Pólo Territorial” da região em que está enquadrada, o Alto 
Oeste Potiguar, pelo seu protagonismo como centro comercial, de serviços e financeiros (BRASIL, 2010). 
Com população estimada de 30.206 pessoas para 2016, distribuídas numa área de 259,959 km², sua 
povoação data nos registros oficiais do século XVIII. O nome da cidade vem de uma árvore, uma frondosa 
oiticica, cujos vaqueiros ao passarem deixavam gravados os ferros e sinais usados na marcação de seus 
animais. É aos arredores dessa árvore, hoje marcada por um Obelisco, onde se concentram os principais 
edifícios institucionais, de comércio e serviços da cidade. Desde 1759, três anos após Pau dos Ferros se 
tornar freguesia com a conclusão da construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, sua 
Paróquia se tornou uma das maiores donas de terras da cidade por doação, se não a maior, tendo controle 
de quase todo o seu centro comercial e governamental. Hoje, esses terrenos de localização privilegiada no 
centro geram renda para a Igreja, seja pelo comércio imobiliário ou pelo laudêmio cobrado da população. 

O município passa por um processo de expansão horizontal e desenvolvimento econômico como várias 
cidades do mundo. Todavia, a maioria dessas cidades se encaminham a uma completa separação entre 
Igreja e Estado, uns mais avançados que os outros, num processo de secularização experimentado no 
mundo todo como consequência da modernização dos meios e dos espaços. Na contramão, Pau dos Ferros 
ainda tem essa relação Igreja-Estado pouco definida e compreendida, guardando traços “medievais” até os 
dias atuais, como o laudêmio cobrado anualmente à população e, na aquisição de qualquer terreno, o 
interessado ter que o comprar duas vezes, à Paróquia e à Prefeitura. Popularmente chamadas de as “terras 
da santa”, esses terrenos aumentaram, apesar das vendas, trocas e doações ao setor público, graças a uma 
cultura de doação que se aprofundou na história da cidade, virando tradição entre as grandes famílias e 
tornando a instituição um dos grandes poderes políticos e, possivelmente, econômicos, do município. 
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O objetivo geral desse estudo, logo, é buscar entender os aspectos da participação da religiosidade na 
constituição territorial e identitária de Pau dos Ferros a partir do século XVIII, para servir de respaldo teórico 
ao seu primeiro Plano Diretor, já em processo de elaboração, e fomentar mais estudos na região. 

Como respaldo teórico, partiu-se de autores como Murilo Marx e Rubenilson Teixeira que já possuem vasta 
bibliografia acerca da relação Igreja-Estado, o primeiro em aspectos gerais e conceituais, como em “Nosso 
Chão: do Sagrado ao Profano” (1989), e o segundo mais regional, com estudos em várias cidades do RN, 
desenvolvendo inclusive uma metodologia de análise baseada na secularização e no Uso, na Forma e na 
Função em “Da Cidade de Deus à Cidade dos Homens” (2003), que será seguida por este trabalho apenas 
em seus aspectos mais importantes. Além destes, adota-se o caminho de análise proposto por Mateus 
Rosada em sua tese de mestrado “Sob o signo da cruz: Igreja, Estado e secularização (Campinas e Limeira 
1774-1939)” de 2010 em que compara o processo de secularização em cidades do interior do estado de São 
Paulo, observando em especial aspectos da análise arquitetônica e dos efeitos da modernização. Sendo 
assim, a partir de Rosada, propõe-se a compreensão do processo de secularização em Pau dos Ferros a 
partir do método proposto. 

Por fim, foram realizadas visitas in loco às cidades de Pau dos Ferros e Portalegre em busca de seus 
arquivos mais antigos. De Portalegre, visitou-se o Cartório Único da cidade. Em Pau dos Ferros, foram 
percorridos todos os principais órgãos da cidade arquivos da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, da 
Secretaria da Cultura e da Educação e do 1º Cartório de Imóveis; além de entrevista ao ex-prefeito José 
Edmilson de Holanda[1]. A Paróquia, detentora de grande parte da história da cidade, contabilizada em seus 
livros, não permitiu nosso acesso a seus arquivos. 

O artigo está dividido em dois itens. No primeiro, busca-se contextualizar os aspectos político-territoriais do 
município e os identitários, referentes ao espaço físico e à população, onde o problema se configura. Em 
seguida, uma discussão acerca da ocupação, sacralização e secularização do território de Pau dos Ferros. 

2. ASPECTOS POLÍTICO-TERRITORIAIS E IDENTITÁRIOS DE PAU DOS FERROS 

Para compreender essa intrínseca relação entre a Igreja e a cidade no sertão, mais especificamente o caso 
de Pau dos Ferros, é preciso interpretá-la a partir de dois aspectos principais, o político-territorial e o 
identitário, não de forma isolada, mas como aspectos complementares à sua constituição. Ao legitimar o 
poder político do governante frente à população, a Igreja, respaldada por o todo arcabouço simbólico que 
representa para a população, garantiria ainda influência nos assuntos de Estado. 
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Figura 1: Centro político, comercial e de serviços de Pau dos Ferros 

 
FONTE: Google Maps, 2016. Nota: Editado pelo autor. 

2.1. IDENTIDADE RELIGIOSA 

Da identidade pessoal, passamos para a identidade cultural, que seria a partilha de uma 
mesma essência entre diferentes indivíduos. (MENEZES, 2013, pág. 04)[2] 

Como grandes espetáculos de devoção e fé, marcam presença no calendário anual das cidades do Alto 
Oeste Potiguar procissões, festas de padroeiras e novenas, atraindo milhares de pessoas a essa região 
periodicamente. Por detrás do caráter festivo, dão esperança na renovação de votos e refletem gratidão no 
pagamento das promessas já realizadas, seja financeiramente, por meio de quantias ou terras doadas, ou 
fisicamente, com pessoas andando de joelho e até com pedra na cabeça3 por graças relativas a casamentos, 
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cura de doenças, pela salvação de algum animal e até pela chegada da chuva. Para entender isso, primeiro 
é preciso compreender que o “semiárido brasileiro não é apenas clima, vegetação, solo, sol ou água. É povo, 
música, festa, arte, religião, política, história” (MALVEZZI, 2007, p. 9) e é nesse ponto que entra o aspecto 
identitário, fortemente ligado à religiosidade da população pelas mazelas meteorológicas da região. Estando 
enquadrada no Polígono das Secas, conforme Manual de Preenchimento da DITR junto a grande parte do 
Nordeste brasileiro geoeconômico (BRASIL, 2010), Pau dos Ferros e todo o Alto Oeste sofreram com 
prolongadas crises de estiagem, algumas históricas e que dificultaram bastante a vida do sertanejo comum, 
que viam na fé a esperança de garantir chuvas durante o ano, já que tiravam inteiramente da terra e/ou do 
gado o sustento de sua família. Na verdade, na visão do sertanejo potiguar, em seu “inconsciente religioso”, 
a chuva é “dom de Deus” e, “quando não chove, é também por vontade de Deus” (MALVEZZI, 2007, p. 9). 

Contudo, o pluralismo religioso, como parâmetro de diversidade e globalização, se intensifica junto com a 
modernização dos espaços e das relações. Religiões antes restritas por limites geográficos hoje percorrem o 
mundo, ganhando cada vez mais devotos. Na contramão, de censo a censo, percebe-se a perda de 
influência da Igreja Católica no Brasil para o grupo de religiões evangélicas, impulsionadas pelas 
pentecostais, e para os que se declaram “sem religião”. A porcentagem de brasileiros considerados católicos 
caiu de 91,8% em 1970 para 64,6% em 2010, enquanto os evangélicos pularam de 5,2% da população para 
22,2%. A tendência de crescimento das cidades para a periferia e a dificuldade burocrática da instituição 
católica e do Estado de chegar a esses lugares, abriu espaço para a instalação dessas estruturas menores. 
Na esteira das migrações internas, na ausência de Estado e da Igreja Católica, os evangélicos assumiram o 
papel de guias espirituais com mensagens adaptadas a diversos públicos (RITTO, 2012). Houve uma 
mudança na distribuição espacial das pessoas. A Igreja Católica é como um transatlântico, que demora muito 
para mudar um pouquinho a rota, devido ao tamanho de sua estrutura burocrática. Já os evangélicos são 
como pequenas embarcações (JACOB apud RITTO, 2012). 

Todavia, apesar desse fenômeno ser observado em todo o país, ele ainda é pouco perceptível no sertão do 
Rio Grande do Norte. No Alto Oeste Potiguar, 15 das 30 cidades da região tem mais de 90% da população 
declarada católica. Paraná chega a ter 97%, outras como Água Nova e Venha Ver têm 96%, com média de 
88% na região, valores semelhantes aos da década de 1970, quando as igrejas evangélicas ainda eram 
pouco disseminadas (IBGE, 2010). Seguindo a analogia proposta por Jacob (apud RITTO, 2012), a Igreja 
Católica vista como um transatlântico está ancorada no coração das cidades do Alto Oeste e estende-se até 
as profundezas de suas histórias, como símbolos que os sintetizam e como parte vivente no dia-a-dia urbano 
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e rural, sempre atuante nos momentos políticos mais significativos dessas cidades aos quais foi co-
fundadora. 

Figura 2: Porcentagem de pessoas declaradas católicas no Alto Oeste Potiguar 

 
FONTE: BRASIL, 2010. Nota: Editado pelo Autor 

Nesse sentido, as embarcações evangélicas têm pouco espaço frente à hegemonia católica, considerando 
que essas cidades ainda possuem núcleos urbanos restritos e identidade muito marcada pela instituição. 
Essas embarcações já estão ancoradas, é inegável, mas a soberania católica torna difícil sua expansão. A 
influência da instituição católica na história é perceptível ainda durante todo o desenvolvimento da cidade: 
pela construção das primeiras casas de parto da cidade, com destaque para a Maternidade Santa Luzia de 
Marilac, criando em seguida a Liga de Assistência Social da Paróquia de Pau dos Ferros para administrá-los; 
pela criação do primeiro Círculo Operário da cidade em 1951, por iniciativa do Cônego Manoel Caminha 
(LIMA, 1956), que defendia que “ao falar-se de trabalho e de progresso, não pode prescindir-se, não deve 
prescindir-se da crença; porque quem não crê não trabalha, e quem não trabalha não progride” (LIMA, 1956, 
p. 107); pela idealização e fundação do Patronato Alfredo Fernandes também por Caminha, inaugurado em 
1953, e dirigido pelas irmãs de São Vicente de Paula (DEODATO & MEDEIROS NETA, 2012). 
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2.2. ASPECTOS POLÍTICOS-TERRITORIAIS 

Todos os territórios enquadrados atualmente como parte do Alto Oeste Potiguar pertenciam a uma única 
jurisdição, a da Vila de Portalegre, a época do surgimento dos núcleos populacionais no sertão da Capitania. 
Terceira vila a ser criada no estado do Rio Grande do Norte, sendo a primeira na região interiorana. 
Oficialmente erguida em 08 de dezembro de 1761, a Vila de Portalegre englobava desde os municípios de 
Apodi, Caraúbas e Janduís, atualmente partes da região do Sertão do Apodi, até São Miguel à oeste, limite 
com o Ceará (CAVALCANTE et al., 2010), compreendendo toda a região denominada hoje de “tromba do 
elefante”. 

A povoação do território de Pau dos Ferros, data nos registros oficiais do século XVIII, entretanto, para 
Manoel Jácome de Lima (1956), isso é prova evidente que o território fora descoberto no século anterior. É 
em 1733, com a fundação de uma fazenda de gado por Francisco Marçal no local que posteriormente seria a 
vila, que ocorreu considerável aumento da população pela centralidade como ponto de convergência, 
ajuntamento e consultas entre os vaqueiros da região (AQUINO, 1956), sendo “preciso construir uma capela 
para atender às necessidades espirituais dos habitantes da localidade” (LIMA, 1956, p. 19). Acredita-se que a 
construção da capela tenha sido iniciada em 1738 a pedido do Francisco Marçal e por iniciativa do 
Reverendo José da Fonte, sendo concluída em 1756, tornando-se Matriz e elevando a povoação à freguesia. 

Em consulta ao 1º Cartório de Imóveis de Pau dos Ferros, no livro 3-C de Transmissões das Transcrições, 
sob número de ordem de 3.363, fls. 273 e 274, em 28 de junho de 1963, averiguou-se que, após a conclusão 
da construção da matriz em 1756, a igreja recebeu as primeiras doações de terras do Capitão-Mor Francisco 
Soares de Andrade e de Simão da Fonseca Pitta em 1759 com 800 braças de frente por 1800 braças de 
fundo, o equivalente a 696,96 hectares de área no centro da cidade. Destaca-se que não há estudos a 
respeito da motivação que os levaram a doar tamanha parcela de terra à Igreja. Entretanto, há um 
requerimento no nome de Francisco Soares de Andrade, ao Rei D. José I, de 07 de outubro de 1753, 
pedindo permissão para se transferir da capitania de Pernambuco para Portugal com sua família (PROJETO 
RESGATE, 1753), o que justificaria a doação de suas terras alguns anos mais tarde. Porém, não se sabe se 
é o mesmo dos registros da cidade. Quanto ao Simão da Fonseca, nos registros da Plataforma de Sesmarias 
do Império Luso-Brasileiro (SILB) de referências PB 0485 e PB 0492, há dois requerimentos, um de 11 de 
janeiro e outro de 19 de fevereiro de 1759, em que pedia nova carta a Sua Majestade “para obter justo título 
e poder” sobre terras herdadas de seu irmão, Luiz da Rocha Pitta Deus Dará, no sertão de Piranhas, 
povoadas com seu gado por muitos anos, focando seus esforços na região ou utilizando posteriormente a 
doação como um argumento a mais para o seu requerimento à Coroa. 
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Complementarmente, em 1850, entra em vigor a Lei 601, origem do Registro Imobiliário no Brasil, conhecida 
como o “Registro do Vigário”, quando o Vigário da Igreja Católica fica a cargo de reconhecer e validar 
oficialmente as posses de terra (AQUINO et al., 2014), cabendo a eles ou aos párocos das igrejas 
subscreverem, além das certidões, os registros de terras: era a união entre igreja e Estado em caráter oficial 
(CAVALCANTE et al, 2010)). Considerando que a emancipação de Pau dos Ferros da Vila de Portalegre se 
dá em 1856, 100 anos após sua elevação à freguesia e do recebimento das doações de terra, a Igreja já teria 
fortalecido sua importância na cidade, consolidando seu poder político e simbólico. 

Ademais, em entrevista realizada no dia 29 de junho de 2016, o ex-prefeito José Edmilson de Holanda 
destacou o importante papel da Igreja na história da cidade, tanto com iniciativas visando à população, bem 
como sua interferência política, ao tomarem partido nas campanhas eleitorais, atribuindo caráter divino às 
campanhas que apoiavam. Mais comum nas gestões anteriores, o ex-prefeito frisa que não teve tal problema 
em suas gestões, ressaltando sua boa relação com o Cônego Manoel Caminha e a facilidade de conseguir 
os terrenos que necessitava para obras públicas por doação da Paróquia. Nesse sentido, no início e durante 
todo o povoamento de Pau dos Ferros, a Igreja teve papel determinante para a fixação das bases de uma 
estrutura urbana na cidade, capaz de garantir unidade e identidade para o seu desenvolvimento. 

3. OCUPAÇÃO, SACRALIZAÇÃO E SECULARIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

Quando se fala na conformação, surgimento e características das cidades do Brasil, é praticamente inevitável 
não falar do papel da Igreja Católica como elemento fundante, cujo poder moldou a sociedade e o urbanismo 
até o advento da República, como a mais influente instituição na constituição desses núcleos urbanos. Os 
traços de um poder religioso na malha urbana construída vão se sobrepondo em várias camadas de 
intervenções e influências desde sua origem, muitas vezes se sobrepondo ao Estado na organização das 
povoações, considerando que na Igreja eram realizados os registros de batismo, matrimônio e a propriedade 
dos cemitérios, comandando a vida pública dos cidadãos. “O homem vinha ao mundo pela Igreja, formava 
família com seu aval e era sepultado em terras da Igreja” (ROSADA, 2010, p. 02). 

Desse modo, quando da emancipação e formação da freguesia, por razão de subordinação do planejamento 
inicial da cidade à Igreja, a instituição já ocupava o centro geográfico e econômico da povoação, uma vez 
que a principal rua ou praça se localizava à sua frente. Isso acontecia até mesmo no período republicano, 
devido à tradição, a Igreja era posicionada da mesma forma que nas cidades imperiais, posicionando os 
prédios públicos em áreas menos nobres. “A igreja era o centro definidor do traçado urbano e a praça 
eclesiástica era o centro e o coração da cidade” (ROSADA, 2010, p. 05). Contudo, com o efeito da laicização 
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da sociedade e das instituições, centros comerciais e financeiros se afastam das igrejas, a praça da 
Prefeitura ou a do mercado tomam o posto de praça cívica da praça da matriz, como é o caso das cidades de 
Campinas, Limeira, Rio Claro e São Carlos. Em 1854, com a implantação oficial do registro de Imóveis no 
Brasil com o decreto 1.237/1854, que regulamentou a Lei 1.237/1854, determinando a instalação das 
comarcas, a forma de parcelamento do solo se desvincula do poder católico ou do Estado, surgindo a figura 
do loteador (AQUINO et al., 2014). 

Para Teixeira (2003), os integrantes principais da Igreja Católica eram praticamente considerados 
funcionários do Estado, considerando que a aristocracia urbana e rural foi “por muito tempo formada pelos 
mesmos indivíduos, que constituem igualmente os principais representantes da Igreja e do Estado” 
(TEIXEIRA, 2003, p. 40). Mas, a partir de meados do século XVIII, destaca o papel da própria igreja, do 
Estado e dos agentes socioeconômicos como agentes da secularização, quando os comerciantes ganham 
importância na constituição do poder. Com a modernização do país, acentuada nos anos 30, ocorre um 
grande crescimento demográfico, cujas rápidas urbanizações transformam a paisagem das cidades, 
iniciando-se a verticalização urbana com o surgimento dos arranha-céus, onde antes apenas se destacavam 
as torres das igrejas. Vale ressaltar que esse lento processo de secularização tem como marco importante a 
Proclamação da República no fim do século XIX, estabelecendo um corte oficial da relação Igreja-Estado 
(ROSADA, 2010). 

No entanto em Pau dos Ferros, o processo de secularização e modernização da cidade distingue-se do 
destacado por Rosada (2010) e por Teixeira (2003), o que explica em parte a manutenção da hegemonia da 
Igreja até o presente, em contradição com outras cidades de secularização bem mais avançada. Seu 
processo de secularização, diferenciado em comparação às outras cidades de fundação semelhante, é 
respaldada pela forte religiosidade e alimentada pela consistente e constante atuação da instituição na 
história, através de suas obras e protagonismo político. Entre os pontos que podem ser destacados estão: a 
manutenção de um mesmo centro desde os primórdios até a atualidade, tornando-a sempre central; sua 
monumentalidade arquitetônica e a simbologia de sua história marcada em seus traços e em suas reformas, 
que a engrandece perante a população; e à sua constante renovação para atender aos anseios de 
modernidade da população, quando foi construída sem torre alguma e hoje possui duas, completamente 
remodelada para se tornar acessível e de acabamento mais sofisticado. Seu altar, já elogiado por Cascudo 
(2009) passou por sucessivas reformas, assim como sua estrutura, sempre com apoio e recursos populares. 

Em termos de preservação do patrimônio, sua estética, de tão remodelada, apenas guarda traços e uma 
forma geral do que foi um dia, sendo uma perda para o estilo chão que era tão representante. Contudo, pode 
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ser compreendida em termos de estratégia de modernização para captar novos fiéis, a mesma do Vaticano 
com seu novo pontífice, que melhor representa os anseios dessa sociedade moderna, globalizada e 
multicultural (CHADE, 2016). É possível que, na verdade, esteja revelando sua preocupação em manter sua 
hegemonia religiosa, política e até territorial, longe de ser apenas história, mas como parte vivente e atuante 
da cidade como um organismo vivo e ainda em transformação na manutenção de sua influência de mais de 
250 anos e ainda contando. 

Figura 3: Transformações da fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Pau dos Ferros 

 
FONTE: LIMA, 1956; Foto por Vincente A. Queiroz, 2009; Foto por Marcos Elias, 2016 

Atualmente, sua arquitetura monumental no coração da cidade, recém-reformada e completamente 
revitalizada – ganhando uma segunda torre, prevista desde sua construção em 1756 – vê de cima a Câmara 
Municipal e a Prefeitura devido à sua localização estratégica no ponto mais alto da cidade e à sua 
monumentalidade, sensação ampliada pelo grande largo à frente e a praça ao lado, a praça da Matriz, 
remodelada recentemente, onde está o marco de fundação da cidade, o Obelisco. Sua posição não poderia 
ser melhor. Município em pleno desenvolvimento e crescimento, com estrutura policial, hospitalar e de 
bombeiros, uma universidade e um instituto federal, a UFERSA e o IFRN, uma universidade estadual, a 
UERN, universidades e cursos técnicos particulares, mas até o gabarito de seus edifícios respeitam as torres 
da Igreja, em parte impedidos de crescer verticalmente até recentemente pela falta de corpo de bombeiros 
como também pela ampla possibilidade de crescimento horizontal disponível. Ou seja, até hoje as torres da 
Igreja ainda são o principal marco vertical da cidade. 

De forma auxiliar, a intangibilidade das “terras da santa”, talvez pelo caráter divino adquirido, garante a elas 
um ar de “intocáveis” até hoje. Apesar da renda que recebe dessas terras, não há cobrança nem tributação à 
paróquia, sendo de difícil compreensão como é tratado juridicamente em Pau dos Ferros. Mas, é importante 
ressaltar que a paróquia é bastante organizada em suas documentações, inclusive na elaboração dos 
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contratos e na sua contabilização, mantendo os registros da história da cidade em seus arquivos. De acesso 
restrito, são registros que nem órgãos públicos dispõe, perdidos ao longo das administrações, garantindo à 
Igreja o monopólio dessas informações e da história da cidade. Nessa era da globalização e do 
conhecimento, o poder está no controle das informações, pois "o conhecimento é em si mesmo um poder”[4]. 

Além do mais, com a recém-publicada estatística do Vaticano, referente ao período de 2005 a 2014, 
comprovou-se que a Igreja está voltando a ganhar adeptos num ritmo superior ao crescimento da população 
mundial (CHADE, 2016). Devem isso em parte à posse em 2013 de um líder mais carismático e moderno, 
com pensamentos mais progressistas que os demais. Esses números, apesar de não tão significativos se 
comparados com as perdas das últimas décadas, podem representar um novo ciclo de mudanças no Velho e 
no Novo Mundo pela Igreja Católica, adicionando mais gás nas discussões que envolvem diversidade, 
identidade e pluralismo religioso. Numa região como a do Alto Oeste, em que a Igreja ainda mantém sua 
influência, esses números podem ser potencializados, tornando clara a importância de estudos mais 
aprofundados a respeito, principalmente considerando o momento chave: a elaboração de seu primeiro Plano 
Diretor que ditará o crescimento da cidade para os próximos anos. 

4. CONCLUSÃO 

Tanto em Portugal quanto na Espanha, como uma tentativa de diminuir a influência do clero sobre a 
sociedade, ocorreram processos de desamortização, representando a necessidade do Estado em obter mais 
recursos e a ruptura da histórica aliança. Como a maior parte dos bens desamortizados se localizava nas 
cidades, e especialmente nas grandes como Madrid e Barcelona, essas ações provocaram alterações tanto 
no tratamento do solo urbano como no uso das edificações. Já no Brasil, não se pode dizer que a 
desamortização foi um processo marcante, mesmo com a preocupação pelo fortalecimento do Estado 
através da ruptura entre as duas instituições. Ainda é possível encontrar concessões de recursos públicos no 
país para construções de capelas, seminários e igrejas nos registros de Decisões e de Decretos. Como é o 
caso de Pau dos Ferros.  

Especificamente no município potiguar, um processo de secularização diferenciado prolongou, ainda, a 
influência da Igreja Católica na cidade. Combinado ao seu domínio territorial, com posse de todo o centro 
econômico e político da cidade e à forte identidade religiosa coletiva da população, garantiu a hegemonia 
católica na cidade apesar da vertiginosa queda de fiéis observada no mundo todo. Caracterizada pela 
acumulação material e de símbolos, mesmo em constante crescimento e transformação, o processo histórico 



 
 
 
 

centralidades periféricas  l  periferias centrais 
 

de estruturação da cidade é fortemente marcada pela paróquia, seja como instituição ou como parte vivente, 
cujas atuações estão refletidas na malha e urbanidade de Pau dos Ferros. 
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