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RESUMO 
A Igreja Católica é um importante elemento modificador do espaço, utilizando 

seus próprios recursos, fazendo parcerias ou com apóio da comunidade onde está 

instalada. No Brasil, operou durante um longo período como única religião permitida 

e como religião oficial, o que se perpetuou até a separação dos poderes do Estado-

Nação de seus poderes, o que aconteceu com a constituição de 1891. Este fato foi 

preponderante para a ampliação da Igreja, do número de Dioceses e a conseqüente 

implantação das Escolas Católicas de ensino fundamental e médio, e nos últimos 17 

anos (1990-2007), as instituições de ensino superior. 

Devido às mudanças promovidas a partir de 1996, com a entrada em vigor da 

“nova” LDB, a Igreja teve de modificar suas estratégias. Este novo direcionamento, 

visando um determinado público alvo e com ações previamente planejadas, são 

semelhantes às de qualquer empreendimento empresarial, reproduzindo no espaço 

as estruturas necessárias à sua fixação, configurando uma relação entre espaço e 

poder.  

   A Diocese de Quixadá em convênio com uma associação de fiéis, 

fundou a Faculdade Católica Rainha do Sertão. Os cursos ofertados são um grande 

atrativo, posto que alguns cursos dispõem de pequena oferta de vagas no estado e 

até mesmo na região Nordeste. Estes cursos promovem, inclusive, atração e fixação 

de investimentos e de população. Com isso, a Igreja Católica, indiretamente, utiliza 
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seus equipamentos para promover modificação espacial, econômica e até cultural 

em Quixadá. 

Como maior investimento na área instrucional da Igreja no Ceará, tornou-se o 

centro de nossa atenção. Por trata-se de um projeto de dissertação de mestrado, em 

fase inicial, encontra-se ainda em fase de pesquisa bibliográfica, que foi a 

metodologia utilizada na produção deste artigo, conseqüentemente os resultados 

obtidos estão na esfera histórica e na revisão teórica dos conceitos geográficos que 

poderão ser aplicados durante a análise. 

 
Palavras-chave: Educação. Religião. Territorialidades. Sertão Central. 

 
 
GEOGRAPHY OF EDUCATION: The power of the Catholic Church and the 
production of space in Quixadá, Ceará, Brazil. 
 
ABSTRACT 

The Catholic Church is an important element modifier of space, using its own 

resources, making partnerships with or support of the community where it is installed. 

In Brazil, operated for a long period as the only permitted religion and official religion, 

which is perpetuated by the separation of powers of the nation state of their powers, 

what happened with the constitution of 1891. This fact has been predominant for the 

expansion of the church, the number of dioceses and the consequent deployment of 

Catholic Schools of primary and secondary education, and the last 17 years (1990-

2007), institutions of higher education. 

Due to the changes promoted in 1996, with the entry into force of the "new" 

LDB, the church had to change their strategies. This new direction, targeting a 

specific audience and with previously planned actions, are similar to those of any 

business venture, playing in space structures necessary for its establishment, setting 

a relationship between space and power. 

The Diocese of Quixadá in agreement with an association of believers, 

founded the Catholic School Queen of the Hinterland. The courses offered are a 

great attraction, since some courses have a small supply of places in the state and 

even in the northeastern region. These courses promote inclusive, attraction and 

attachment of investment and population. With this, the Catholic Church, indirectly, 
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using their equipment to promote change spatial, economic and even cultural in 

Quixadá. 

As more investment in the area of instructional church in Quebec, became the 

centre of our attention. It is a project of a master's dissertation, in the initial phase, is 

still undergoing literature search, which was the methodology used in the production 

of this article, therefore the results are in the sphere historic and review of theoretical 

concepts geography that could be applied during the analysis 

 
Key-Words: Education. Religion. Territory. Sertão Central. 

 
1. CONTEXTO HISTÓRICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL E NO CEARÁ.  

Analisar o poder da Igreja Católica na produção do espaço no Ceará, tendo 

como espaço de pesquisa o Município de Quixadá é de fundamental importância 

para o entendimento de processos que se territorializam e que se relacionam com 

estudos recentes da Geografia Cultural. O Período de nossa análise se inicia na 

criação da Diocese de Quixadá em 1971 e vai até 2005, quando a Faculdade 

Católica Rainha do Sertão recebeu do MEC (Ministério da Educação) sua 

certificação definitiva enquanto instituição de ensino superior.  

Neste período, ocorreram mudanças espaciais relacionadas à mobilidade 

humana e concentração de serviços que necessariamente tinham como atrativo à 

expansão do ensino superior na sede do município, como foi o caso da construção 

civil. O crescimento do setor de informática, livraria e papelaria, restaurantes e 

lanchonetes e o de reprodução xerográfica, todos sem exceção beneficiados pelo 

primeiro investimento realizado pela Igreja Católica. 

É necessário, que se faça também uma retrospectiva da história da Igreja 

Católica no Brasil e em especial no Ceará, a partir da quebra do Regime do 

Padroado4 que teve como conseqüência a profunda reestruturação institucional da 

Igreja Católica. Agora vinculada estreitamente aos desígnios da Cúria Romana e ao 

                                                 
4 O padroado foi, durante o colonialismo, o consenso mais visível da relação entre o poder temporal e 
eclesiástico para a formação de um projeto colonizador da monarquia portuguesa e o projeto 
missionário da Igreja Católica no Novo Mundo. Por conta do Padroado cabia ao Rei de Portugal 
recolher os dízimos, apresentar os postulantes aos cargos eclesiásticos e prover as condições para o 
culto, ao mesmo tempo em que enquanto reis conservar o direito de propor a criação de novos 
bispados e seus titulares. Com a Independência do país, o mesmo direito foi colocado nas mãos do 
Imperador brasileiro pelo Papa. 
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Episcopado Brasileiro, processo este denominado de romanização. 5 Esta se 

estenderá até as inovações advindas da Nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996) que culminaram com 

a reforma do ensino no Brasil em 1996. 

Neste período, foram sedimentadas as bases estruturais de uma Igreja 

preocupada com o tipo de catolicismo cultuado no país e, é claro, enquanto 

instituição, com a sua sustentabilidade financeira. Esta realidade gerou uma política 

de investimentos da Santa Sé e do episcopado brasileiro na estruturação de uma 

rede de escolas católicas e seminários no território nacional.  

No Ceará, o processo de romanização foi, por excelência, o grande 

dinamizador dos projetos da Igreja Católica, antes mesmo da Proclamação da 

República. A criação em 1860 da Diocese do Ceará e a nomeação do seu primeiro 

Bispo Dom Luís Antonio já eram reflexos destes “novos tempos” da fé romanizadora 

no Estado. Dom Luís logo no início, em 1863, organiza um Seminário diocesano, o 

nosso Seminário da Prainha. 

Dessa forma, os meios indispensáveis à formação de um clero confiável, 

moldado pela Santa Sé, estavam sendo implantados além, é claro, da influência que 

o seminário efetivaria na cultura e na elite intelectual cearense. Esta elite 

intelectualizada teve um peso significativo nos grandes embates políticos e culturais, 

sempre defendendo os ideais católicos, especialmente após a proclamação da 

República e as reformas constitucionais nos anos 1930 do século XX. 

No Ceará, como no restante do país, as dioceses foram sendo constituídas 

nas regiões de maior importância econômica. Foi assim, na elevação da diocese do 

Ceará à categoria de arquidiocese em 1914, quando o primeiro Arcebispo Dom 

Manoel da Silva Gomes criaria com a autorização de Roma a Diocese do Crato. No 

ano seguinte foi à vez da região Norte do Estado, com a criação da Diocese de 

Sobral. Com esta ação, a Igreja garantia a sua inserção nesta nova sociedade civil, 

atuando como força espiritual dominante e influenciando, principalmente por meio da 

educação, os centros econômicos regionais. 

Dom Manoel continuou intensificando a territorialização da Igreja no Ceará, 

com a criação de novas dioceses. Este fenômeno continuou a cada novo despertar 
                                                 
5 O antropólogo Roger Batisde chamou de romanização – o processo de tornar a Igreja Católica da 
América Latina cada vez mais administrada por Roma, principalmente após o Concílio do Vaticano I 
em 1870, que procurou traçar o caminho a ser seguido pela Igreja no mundo dos ideais liberalizantes 
(PARENTE, 2000, P.78).  
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econômico de uma região cearense, era constituída uma nova diocese. Em 1961 foi 

à vez de Iguatu, em 1964 era elevada a diocese à cidade de Crateús e, finalmente 

em 1971, a criação das dioceses de Quixadá, Tianguá e Itapipoca.  

Se a criação de dioceses foi um fundamento logístico da Igreja em defesa dos 

seus interesses no Ceará, o seu projeto maior, que seria o de educar, tornava-se o 

centro das atenções em cada nova diocese. Assim se desenvolvia um projeto de 

montagem de uma estrutura instrucional capaz, de formar um clero “confiável” e uma 

elite aliada e por isso defensora dos interesses da Igreja Católica. 

Para Rosendahl e Corrêa, “o território, como um conceito-chave na geografia, 

é um instrumento de existência e reprodução do agente social que o criou e o 

controla” (ROSENDAHL, 2006, p.65). Dessa forma, a rede de escolas católicas que 

foi sendo tecida no território cearense pode ser vista nesta perspectiva espacial, 

como um símbolo do poder que este agente social, no caso a Igreja Católica, visa 

imprimir em um determinado território. 

“Territorialidade religiosa, na abordagem da geografia cultural significa o 

conjunto de práticas desenvolvidas por instituições ou grupos religiosos no sentido 

de controlar um dado território. É fortalecida pelas experiências religiosas coletivas 

ou individuais que o grupo mantém no lugar sagrado e nos itinerários que constituem 

seu território. É uma ação para manter e legitimar a fé” (ROSENDAHL, 2005, p.191-

226). 

Essa tarefa, decisiva para o futuro da Igreja após a Proclamação da 

República, foi liderada por bispos e padres, mas contou com a decisiva colaboração 

das congregações religiosas e do laicato católico. No entanto, o que chama a 

atenção, tanto na escolha das sedes das futuras dioceses, como do espaço das 

futuras escolas católicas é a seletividade espacial por qual passaram, fator decisivo 

no processo avaliativo das regiões. 

Segundo Corrêa, “no processo de organização de seu espaço o Homem age 

seletivamente. Decide sobre um determinado lugar segundo este apresente atributos 

julgados de interesse de acordo com os diversos projetos estabelecidos”. Portanto, a 

seletividade espacial é uma prática amplamente adotada no processo de decisões 

locacionais, as quais estão associadas ao processo de difusão espacial. A 

seletividade, no entanto, deriva de uma combinação entre atributos das localizações, 

mutáveis ao longo do tempo, e, neste caso, das necessidades e possibilidades da 

Igreja Católica de construir, reconstruir e controlar territórios religiosos. 
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2. PEQUENA HISTÓRIA DA DIOCESE DE QUIXADÁ E DA FACULADADE 
CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO. 

A Diocese de Quixadá é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no 

estado do Ceará sufragânea da Arquidiocese de Fortaleza. A diocese foi criada em 

16 de março de 1971 pela bula pontifícia Qui Summopere do Papa Paulo VI sendo 

desmembrada da Arquidiocese de Fortaleza e solenemente instalada 20 de agosto 

de 1971.  

Está situada no centro do estado do Ceará, fazendo limites com as seguintes 

circunscrições eclesiásticas: Arquidiocese de Fortaleza, Diocese de Limoeiro do 

Norte, Diocese de Iguatu, Diocese de Crateús e Diocese de Sobral, abrangendo 

uma superfície de 13.874,2 km², abrangendo os municípios de Quixadá, 

Quixeramobim, Itatira, Boa Viagem, Madalena, Choró, Itapiúna, Capistrano, 

Ibaretama e Banabuiú com uma população de mais de trezentos mil habitantes.     

A pedido da Santa Sé o 1º bispo dessa igreja seria Dom Joaquim Rufino do 

Rêgo, que ficaria a frente desta igreja por 15 anos tendo sido indicado no dia 21 de 

abril de 1971, sendo ordenado bispo no dia 04 de julho deste mesmo ano a partir 

daí, Dom Rufino começa a missão árdua de desbravar esse chão de muitos 

monólitos e muito castigado pelas secas, mas feito de um povo lutador e conhecido 

por sua forte devoção e fé a nossa senhora imaculada rainha do sertão. 

Já com Dom Rufino, funcionava na diocese o Instituto Teológico Catequético 

para a formação de lideranças cristãs para as diversas paróquias que compunha a 

diocese. Com o fortalecimento do trabalho vocacional já existente no centro 

vocacional Pio XII, e com o crescimento do número de seminaristas criou-se o 

Instituto Filosófico Catequético para a formação filosófica dos seminaristas, 

mantendo ainda o objetivo inicial da formação catequética para lideranças leigas.  

A pedido da Santa Sé, Dom Rufino, no dia 25 de março de 1986, é indicado a 

assumir a Diocese de Parnaíba, no Piauí. Com sua saída, Dom Adélio Tomasin toma 

posse como 2º bispo da Diocese de Quixadá e atual bispo dessa Igreja. Dom Adélio 

chega com o firme propósito de dar à diocese uma estrutura espiritual e física apta 

para o bem estar dos diocesanos buscam também criar no seio da diocese um 

ambiente favorável para a formação dos sacerdotes.  

Quando a primeira turma de filosofia concluiu o biênio, inicialmente proposto 

pela diocese, viu-se a necessidade de dar continuidade à formação dos seminaristas 
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começada no instituto. Por isso, em 08 de dezembro de 1999, pelo Decreto n. 45, foi 

criado o curso de teologia apenas como formação fundamental. Assim, o Instituto 

passou a ser chamado Instituto Filosófico Teológico Nossa Senhora Imaculada 

Rainha do Sertão.  Este curso foi credenciado pelo MEC pela Portaria n. 1271 de 25 

de abril de 2002. Em seguida, o curso de filosofia foi autorizado através da portaria 

nº. 160, de 12 de janeiro de 2004. Neste mesmo ano, também foram autorizados os 

cursos de bacharelado em Filosofia, Ciências Contábeis, Administração de 

Empresas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia.  

No ano seguinte, pela portaria do MEC nº. 521, de 18 de fevereiro, teve início 

o curso de Psicologia e com a portaria de nº. 279 de 27 de janeiro, o curso de 

Direito. Atualmente além dos cursos citados acima, funcionam os cursos de 

Biomedicina, Educação Física e Odontologia. Em dezembro de 2003, como 

extensão do Instituto Filosófico Teológico Nossa Senhora Imaculada Rainha do 

Sertão, nasce a Faculdade Católica Rainha do Sertão, instalada na antiga Escola 

Artesanal, administrada pela comunidade católica Shalom, que é uma associação 

privada de fiéis que através de seus recursos tornou possível a implantação desta 

Faculdade. 

Com a implantação do ProUni (Programa Universidade para Todos), 

promovido pelo Governo Federal , surge um novo panorama para as Faculdades 

particulares brasileiras, dentre elas a Faculdade Católica Rainha do Sertão, que 

utiliza  esta nova fonte de recursos para se manter e expandir o número de cursos e 

conseqüentemente o número de alunos. 

Dom Ângelo Pignoli, atual Bispo da Diocese de Quixadá, assumiu em 2007, 

após a transferência de Dom Adélio Tomasin. Dom Ângelo dá continuidade aos 

trabalhos realizados e aos projetos encaminhados por seu antecessor.  

 
3. AS PRÁTICAS ESPACIAIS RELACIONADAS AOS PROJETOS 
ECLESIÁSTICOS-EDUCATIVOS. 

A Cúria Romana e o Episcopado Brasileiro promoveram uma política de 

investimentos voltados para expansão da Igreja. Estes também se encontravam 

baseados nas determinações do Concílio do Vaticano I (1870) e do Concílio Plenário 

da América Latina (1900), documentos de clara a preocupação da Cúria Romana 

com a educação dos jovens. Roma via no Brasil es na América Latina como todo, a 

formação da juventude como investimento na formação de um clero confiável e de 
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uma elite intelectualizada cristã, atuante nos campos político e cultural sempre em 

defesa dos ideais católicos. 

As reflexões e determinações desta conferência episcopal foram 

condensadas no texto oficial intitulado Decreta Concilii Planari Americae Latinae, 

publicado solenemente em 01/01/1900, que se tornou o documento fundante da 

romanização do catolicismo mestiço da América Latina. O 2º título aborda os 

impedimentos e perigos da fé, condenando as escolas acatólicas e neutras.  E o 9º 

título intitulado A educação católica da juventude, tratando especificamente das 

escolas confessionais primárias, secundárias e universitárias (DALLABRIDA, 2005). 

A educação católica dos jovens brasileiros teve a frente congregações 

religiosas, em sua maioria de origem européia, que estruturaram uma rede de 

escolas católicas que incluíam escolas de ensino fundamental, médio e superior. A 

escolha da localização destas escolas, assim como dos seminários e conventos na 

maioria dos casos era feita pelas dioceses, mas baseadas em critérios determinados 

pela Igreja Católica e nas Diretrizes Tridentinas.6 A educação promovida pela Igreja 

Católica em muitas regiões era a única educação de qualidade ofertada a 

população. 

Para Vasconcelos Júnior (2006), Igreja Católica no Ceará possuía uma 

estratégia determinada por alguns pontos específicos na construção de uma 

seletividade espacial. O primeiro seria recatolicizar o povo, através de uma Igreja 

moldada no modelo romano, e não mais no catolicismo mestiço brasileiro. Este 

ponto era importante no Ceará, devido à presença mística de Padre Cícero em 

Juazeiro do Norte. Portanto, é de se supor que este problema que envolveu a Igreja 

durante décadas e, de certa forma, ainda a envolve, teve relevância na escolha da 

localização dos seminários e escolas no território cearense. 

O Segundo ponto diz respeito a laicidade do sistema público de ensino, que 

de certa forma esteve presente em nível nacional entre 1891 e 1931, quando houve 

a permissão de ensinar a doutrina católica nas escolas públicas. É claro que alguns 

estados brasileiros aceitaram e, até legalizaram ainda na Primeira República o 

ensino religioso, mesmo assim, a Igreja Católica no Ceará, como no resto do Brasil, 

                                                 
6 A educação, segundo diretrizes tridentinas, era entendida como cultivo da inteligência e de virtudes, 
promovendo uma educação integral que compreende a vigilância sobre os costumes e o cuidado com 
o adequado desenvolvimento das faculdades da alma. Tal proposta educativa tem seus fundamentos 
na tradição cristã, nos preceitos do Concílio de Trento que culminam na presença de uma concepção 
de ser humano como pessoa e da educação como percurso evolutivo. 



 9

investiu para formar e consolidar uma rede de escolas católicas, como parte 

integrante de sua reestruturação institucional. O Catolicismo buscou atuar de forma 

mais eficaz no ensino, tendo em vista que “a Igreja Católica no Ceará, como no resto 

do Brasil, investiu para formar e consolidar uma rede de escolas católicas, como 

parte integrante de sua reestruturação instrucional” (VASCONCELOS JÚNIOR, 

2006, p. 119).  

No Brasil e no Ceará, a cada nova Diocese criada, normalmente em regiões 

economicamente promissoras, de forma concomitantemente, instituíam-se 

estabelecimentos de ensino na finalidade de suprir as necessidades educacionais 

daquela região e da própria Igreja ao estabelecer sua presença e influência nas 

adjacências destes espaços. 

O processo de organização do espaço estabeleceu um conjunto de práticas 

dinâmicas, interativas, que delimitam, criam, fazem e refazem o espaço, resultado 

dos padrões culturais de cada sociedade em determinado tempo histórico e que 

viabilizam e reproduzem as condições de existência de uma determinada atividade. 

Para o referido autor, as práticas espaciais refletem o manancial de conhecimento 

da sociedade humana em diferenciar espaços numa apreciação contínua em relação 

aos interesses e fins concebidos para uma determinada territorialidade. (CORRÊA 

2003, p. 35). 

A Igreja Católica enquanto instituição fundamentada no poder religioso, 

representante espiritual da maioria do povo brasileiro, desenvolve em múltiplas 

direções ações que se territorializam, entre elas a sua ação instrucional, 

especialmente nos últimos dezessete anos aquela voltada para o ensino superior. 

Este novo direcionamento era destinado público alvo; tinha ações previamente 

estudadas e planejadas, como qualquer empreendimento empresarial capitalista, 

relacionadas ao espaço e ao poder e, de certa forma, asseguram uma territorialidade 

como estratégia a serviço de fins previamente estabelecidos, são o norte desta 

análise. 

Assim, a Igreja Católica vem utilizando-se das práticas espaciais para garantir 

o sucesso dos seus diversos projetos, notadamente no que tange a educação 

superior. O conhecimento prévio dos lugares onde seriam localizadas as várias 

ações dá conta desta afirmativa. Os melhores exemplos ficariam com a instalação 

da Faculdade Católica Rainha do Sertão em Quixadá, município do Sertão Central 
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do Estado, a Faculdade Católica dos Irmãos Maristas em Fortaleza e o Projeto em 

fase de desenvolvimento da Faculdade Católica do Cariri, no sul do Ceará. 

Os projetos educacionais de ensino superior relacionados acima foram 

sediados em dioceses de peso no Estado, como a de Quixadá criada em 1971, 

historicamente mais recente que as outras dioceses co-irmãs. A rapidez com que se 

efetivou e se desenvolveu toda uma estrutura indispensável a uma diocese denota 

naquele bispado, o peso político e religioso dos bispos que estiveram a sua frente, 

em especial Dom Adélio Tomasin, criador da Faculdade Católica Rainha do Sertão 

em 2003. Em relação às práticas espaciais, o que se deu no Ceará, quando da 

criação e instalação das Faculdades Católicas, foi uma seletividade espacial, neste 

caso, a escolha de um lugar em detrimento de outros. Para Corrêa o homem decide 

sobre um determinado lugar por conta de fatores que se apresentam positivos em 

relação ao projeto estabelecido. (CORRÊA, 2003, p.36). 

Para Vasconcelos Júnior “A seletividade espacial foi crucial para o sucesso 

desta empreitada, pois, já havia nos referidos lugares toda uma estrutura de imóveis 

que já funcionavam como instituições escolares, muitas delas, embrião das 

faculdades”. 

A esta prática espacial se vê em Quixadá com a Faculdade Católica, que foi 

instalada na antiga Escola Artesanal, esta que por um longo período foi administrada 

pelas Irmãs da Congregação Pobres Servas da Divina Providência e transformou-se 

em faculdade católica sob administração da Comunidade Católica Shalom. A antiga 

escola torna-se defasada dadas as oportunidades que surgiam de novos cursos 

profissionalizantes, mais interessantes numa economia mais tecnológica, prestou-se 

adequadamente ao projeto. O que demonstra a consciência de uma ação planejada, 

onde os riscos econômicos tiveram um peso fundamental nas decisões de 

localização denominada de seletividade espacial.  

Outra prática espacial que seguramente foi aqui seguida pela Igreja Católica 

denomina-se de antecipação espacial. Para Corrêa, esta prática espacial está 

associada a investimentos em futuras ofertas, o mercado pode até não necessitar da 

implantação ou do aumento de determinado serviço, mas as projeções podem 

apontar para o aumento satisfatório do mercado. A Forma de assegurá-lo é 

antecipando-se. (CORRÊA, 2003, p.39). Neste caso, podemos entender da seguinte 

forma: de um lado a melhoria do ensino público com o aumento na oferta de vagas 
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no ensino médio, e de outro, a expansão do PROUNI, podem ter contribuído para a 

implantação de mais faculdades católicas espalhadas por todo o território cearense.  

Outra prática espacial tão importante quanto as outras duas aqui 

mencionadas é a da reprodução da região produtora. Mais uma vez é Corrêa que 

nos fundamenta, relacionando esta prática espacial com a necessidade intermitente 

de se viabilizar de forma constante e ininterrupta às condições de continuidade da 

atividade. (CORRÊA, 2003, p.42). Um exemplo efetivo desta prática espacial é a 

propaganda da qualidade do ensino, a exclusividade regional de oferta de alguns 

cursos singulares e a possibilidade de estrutura curricular modular, que facilitam o 

ingresso de alunos que trabalham e que por isso não tem muito tempo disponível. 

O outro exemplo seria a exclusividade de oferta na região do Sertão Central 

de cursos como Biomedicina, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia pela Faculdade 

Católica Rainha do Sertão. Diante da possibilidade do desenvolvimento cada vez 

maior de projetos na área de saúde relacionados ao Programa Saúde da Família do 

Governo Federal em parceria com estados e municípios a procura pelos referidos 

cursos é cada vez maior. Outro fator relacionado com a prática espacial denominada 

reprodução da região produtora é a diminuição gradativa da migração de jovens 

para centros mais dinâmicos a procura de cursos não oferecidos em sua região de 

origem. Neste caso a Faculdade Católica Rainha do Sertão tem conseguido com 

êxito a permanência de jovens, filhos da região e, já se observa também, uma 

mobilidade de jovens da capital cearense e de municípios vizinhos à procura dos 

cursos desta Faculdade Católica. 

Dessa forma entendemos ser importante uma análise das ações da Igreja 

Católica no Sertão Central, principalmente aquelas voltadas para o desenvolvimento 

de uma estrutura de ensino que se territorializa e assim produz mudanças no espaço 

geográfico. A Faculdade Católica Rainha do Sertão foi e ainda é a principal ação que 

se desenvolveu naquele espaço e sem dúvida tornou-se o centro das atenções de 

nossa análise. Se já existia uma educação pública superior em Quixadá com cursos 

relacionados à qualificação de mão-de-obra voltada ao magistério, com a Faculdade 

Católica, as opções se diversificam. Dessa forma a centralidade tem a possibilidade 

de sua continuidade, oferecendo novos serviços que atraem população e novos 

projetos empresariais sempre relacionados de forma direta e ou indireta com os 

projetos educacionais e suas necessidades. 
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A nossa pretensão nesta análise é dar visibilidade a uma prática que está 

associada a intenções, que envolve elaboração de projetos e programas de ações 

planejadas, capazes, a partir de suas implementações, da delimitação e apropriação 

de espaços, fornecendo assim, uma base teórica de estudo sobre a dimensão 

espacial da ação instrucional da Igreja Católica no Ceará, mais especificamente na 

Diocese de Quixadá, e dessa forma, buscar compreender nesta perspectiva 

espacial, como um símbolo do poder que este agente social, no caso a Igreja 

Católica, visa imprimir em um determinado território. 

Portanto, a seletividade espacial é uma prática amplamente adotada no 

processo de decisões locacionais, as quais estão associadas ao processo de 

difusão espacial. A seletividade, no entanto, deriva de uma combinação entre 

atributos das localizações, mutáveis ao longo do tempo, e, neste caso, das 

necessidades e possibilidades da Igreja Católica de construir, reconstruir e controlar 

territórios religiosos que serão estudados e avaliados durante a nossa pesquisa. 

Dessa forma, buscamos compreender, numa perspectiva espacial, como os 

elementos simbólicos do poder da Igreja são utilizados como possibilidades de 

construir, reconstruir e controlar territórios religiosos. 

 
4. FINALIZANDO 
 

Esta análise, ainda em fase preliminar, busca discutir é dar visibilidade à ação 

da Igreja Católica, associada às intenções, que envolvem elaboração de projetos e 

programas de ações planejadas, capazes, a partir de suas implementações, da 

delimitação e apropriação de espaços, fornecendo, assim, uma base teórica de 

estudo sobre a dimensão espacial da ação instrucional da Igreja Católica. 

Podemos enfim dizer que as práticas espaciais aqui relacionadas e 

exemplificadas pelas ações instrucionais da Igreja Católica não podem ser vistas de 

forma individual, ou como Corrêa nos aponta, “elas não se excluem, elas se 

associam, se complementam para um melhor entendimento do espaço estudado 

(CORRÊA, 2003, p.36)”. 

Portanto, a análise espacial, mesmo que de forma superficial, sobre as ações 

da Igreja Católica, aqui relacionadas com o ensino superior confessional católico no 

Município de Quixadá, visam enriquecer o entendimento de como se dão e de como 

se organizam as relações entre poder e espaço na produção espacial e territorial. 
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