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RESUMO 

A tese discute a contribuição do ensino religioso para a formação cidadã nos anos 60, 70 e 80, 
no Colégio Erasto Gaertner. Para tanto, foi apresentado o contexto histórico e social da 
educação paranaense, em especial em Curitiba, no final do século XIX e início do XX. Além 
disso, foi apresentada a estrutura, a forma de funcionamento e a caracterização do Colégio 
Erasto Gaertner, como resultado de uma pesquisa de campo em relação ao Ensino Religioso, 
objeto de investigação desse trabalho.  O problema que norteou a investigação foi o seguinte: 
Como o Ensino Religioso ministrado no Colégio Erasto Gaertner, escola confessional 
protestante de origem alemã de Curitiba, contribuiu para a formação da/o cidadã/ão no que se 
refere aos aspectos: ético, político, cultural e social dos alunos e alunas da educação básica 
que frequentaram a escola nas décadas de 1960, 1970 e 1980? Sendo o objeto de investigação 
o Ensino Religioso no contexto de uma Instituição Educacional, a metodologia utilizada foi a 
pesquisa de campo de ordem qualitativa. Para delinear melhor o processo metodológico, a 
denominada pesquisa ex-post-facto também foi escolhida, por ser adequada à proposta desta 
investigação. Para a coleta de dados na pesquisa social, foi utilizada a entrevista informal, 
com a equipe técnica e pedagógica do Colégio, e a aplicação de um questionário para ex-
alunos. Vários autores da área de educação, religião e teologia fizeram parte da 
fundamentação teórica permitindo assim argumentações e análises. Os resultados revelaram 
que o Ensino Religioso trabalhado no Colégio nas décadas pesquisadas, ainda que diferente 
do que se considera atualmente uma formação ideal de cidadania, com participação ativa em 
variados setores da sociedade, contribuiu para uma boa formação do ser humano, no sentido 
humanitário da prática do serviço social, baseado no amor de Cristo, o mestre dos cristãos. 
 
 
Palavras Chave: Ensino. Ensino Religioso. Cidadania. Formação. Escola Confessional. 
 





ABSTRACT 

The dissertation discusses the contribution of religious education toward citizen formation in 
the years of the 60s, 70s and 80s, at the Erasto Gaertner High School. Toward this end the 
historical and social context of the Paraná education, especially in Curitiba, at the end of the 
19th century and beginning of the 20th century was presented. Besides this the structure, the 
form in which it functions and the characterization of the Erasto Gaertner High School were 
presented, as a result of a field research with regard to Religious Education, the object of 
investigation of this paper. The problem that guided the investigation was the following: How 
did the religious education administered at the Erasto Gaertner High School, a Protestant 
confessional schoolof German origin in Curitiba, contribute to the formation of the citizen 
with regard to the ethical, political, cultural and social aspects of the basic education students 
who frequented the school in the decades of 1960, 1970 and 1980? Since the object of 
investigation was Religious Education in the context of an Educational Institution, the 
methodology used was that of field research of the qualitative order. To better delineate the 
methodological process, the research called ex-post-facto research was also chosen as it was 
adequate for the proposal of this investigation. For the collection of data in the social research, 
an informal interview was used with the technical and pedagogical team of the School as well 
as a questionnaire for the alumni. Various authors in the area of education, religion and 
theology made up the theoretical foundation thus permitting argumentations and analyses. 
The results revealed that the religious education working at the College in the surveyed 
decades, although different from what is currently considered an ideal training citizenship, 
active participation in various sectors of society, contributed to a good formation of the 
human being in the humanitarian sense of practice of social service, based on the love of 
Christ, the master of Christians. 
 
 
Keywords: Teaching. Religious Education. Citizenship. Formation. Confessional School. 
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INTRODUÇÃO 

O surgimento de escolas protestantes em Curitiba/PR foi um acontecimento 

importante no período da imigração, a partir da metade do Século XIX e início do XX, época 

em que o ensino público no Brasil era muito precário e não atendia às demandas da 

população. Para tentar suprir a necessidade de alfabetização das crianças pertencentes às 

comunidades de imigrantes protestantes, denominações religiosas deste ramo cuidaram de 

resolver o problema abrindo espaços educativos em suas igrejas. Com poucos recursos, essas 

escolas se organizaram e contribuíram para a formação educacional de muitos imigrantes e 

seus descendentes e, por que não dizer, para a própria formação da sociedade curitibana. 

A educação é um dos aspectos mais importantes no desenvolvimento de uma nação. 

Está inserida em um processo histórico que é dinâmico, vivo, sempre em transformação. Hoje, 

para entender as questões que envolvem a educação nos seus diferentes aspectos, é preciso 

resgatar o passado, verificar as situações em que o ensino estava inserido e quais mudanças 

ocorreram. Nesse sentido, estudos vêm sendo realizados no campo educacional, porém, no 

que se refere à educação protestante, ainda é uma área restrita. Daí a necessidade de maior 

investigação, pois algumas destas instituições foram bem sucedidas e continuam funcionando 

muito bem. 

Um assunto como este apresenta relevância científica, pois existe pouco material ou 

estudo em relação a ele, principalmente no caso específico que aqui será estudado. Serão 

apresentados neste trabalho à organização das escolas no Paraná e a prática pedagógica dessas 

escolas, no que se refere ao Ensino Religioso, e os elementos que o compõe. Para tanto, a 

pesquisa foi realizada com o seguinte tema “A Contribuição do Ensino Religioso na Escola 

Confessional Menonita de Curitiba para a Formação do/a Cidadão/ã em Diferentes Gerações”. 

Esse assunto tem como objetivo principal analisar a contribuição do Ensino Religioso 

ministrado numa escola étnica e confessional protestante de Curitiba, Colégio Erasto 

Gaertner, tendo em vista a formação integral e cidadã dos egressos de diferentes gerações. 

Nesse sentido, foram abordados assuntos de ordem histórica, legal e metodológica. Como o 

estudo está relacionado com uma instituição de ensino confessional, a Denominação 

Menonita, a investigação foi feita apontando dados educacionais e, também, doutrinários. 

A pergunta que norteou o processo de investigação foi esta: Como o Ensino 

Religioso ministrado no Colégio Erasto Gaertner, escola confessional protestante de origem 

alemã de Curitiba, contribuiu para a formação da/o cidadã/ão no que se refere aos aspectos: 

ético, político, cultural e social dos alunos e alunas da educação básica que frequentaram a 
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escola nas décadas de 1960, 1970 e 1980? Em decorrência dessa questão outras também 

surgiram para dar direcionamento à pesquisa, as quais serão tratadas no decorrer dos 

capítulos. 

As hipóteses elencadas em relação aos questionamentos são essas: a) O Ensino 

Religioso era parte integrante do currículo escolar e levava em conta a formação moral e 

espiritual de seus estudantes; b) O Ensino Religioso, como componente curricular, fortalecia 

ações éticas e valores humanos; e c) O Ensino Religioso na escola era ministrado pelos 

professores ou pessoas religiosas da comunidade. Estas hipóteses são tratadas, evidenciadas e 

analisadas nos resultados da pesquisa social que é utilizada no corpo do trabalho. 

O Colégio Erasto Gaertner, campo da pesquisa, apresenta uma cultura escolar 

própria. Para entender a questão da cultura escolar, Dominique Julia contribui apontando 

quatro eixos importantes. Em seu artigo A Cultura Escolar como Objeto Histórico, ela mostra 

que é preciso: 1) Conhecer as normas da escola; 2) Identificar o papel do educador; 3) 

Analisar os conteúdos; e 4) Verificar as práticas escolares.1 Esses eixos foram utilizados para 

verificar a cultura escolar que norteia as práticas pedagógicas dessa escola, na Disciplina2 de 

Ensino Religioso. O aprofundamento do estudo sobre as instituições escolares, aliado aos 

eixos acima citados foi fundamental para fazer a análise dos elementos que contribuíram para 

a formação cidadã dos alunos e das alunas da instituição escolar escolhida. 

A respeito da organização e estrutura do trabalho é interessante destacar que ele será 

apresentado em três capítulos, os quais contam com uma fundamentação teórica pautada nas 

ideias de autores que tratam dos assuntos, acrescidas de reflexões e argumentações que 

permitiram o diálogo entre as fontes. Além da fundamentação teórica, o trabalho conta 

também com uma pesquisa social. A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo de ordem 

qualitativa. Para delinear melhor o processo metodológico, a denominada pesquisa ex-post-

facto foi escolhida por ser adequada à proposta desta investigação. 

Para a coleta de dados na pesquisa social, foi utilizada a entrevista informal, com a 

equipe técnica e pedagógica do Colégio. Também foi aplicado um questionário para ex-alunos 

que estudaram nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Os materiais usados nesses procedimentos 

estão anexados no final deste trabalho. 

                                                        
1  JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da Educação, 

n°1 jan./jun. 2001. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/273-846-1-PB%20(2).pdf>. Acesso 
em: 17 jul. 2014. 

2  Não será utilizado, neste trabalho o termo, Componente Curricular, pois Disciplina era a forma de identificar 
as áreas do conhecimento nas décadas pesquisadas. 
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Aspectos culturais e históricos da sociedade paranaense são descritos no primeiro 

capítulo para contextualizar a educação escolar. Este capítulo, com o título “Panorama 

Histórico da Educação Paranaense: Perspectivas Culturais e Religiosas” apresenta parte da 

história da educação paranaense, aponta os principais Regulamentos e Normas para o 

funcionamento das escolas públicas e comunitárias de diferentes épocas e regulamenta os 

direcionamentos para a educação paranaense. Outro assunto importante para o entendimento 

da implantação das escolas protestantes é o “Protestantismo Histórico no Brasil”, também 

tratado nesse capítulo. 

Ainda no capítulo um, foi abordada a questão da Educação Menonita, por dois 

motivos: 1) Por ser parte da conquista de implantação de instituições religiosas protestantes 

no país; e 2) Por apresentar característica da imigração alemã em Curitiba. Aspectos dessa 

educação e principais doutrinas estão descrito facilitando assim a compreensão das práticas 

pedagógicas do Ensino Religioso ministrado nas escolas. As práticas pedagógicas e as 

tendências das décadas de 60, 70 e 80 são apresentadas para mostrar as diferenças entre elas. 

O capítulo dois traz como objeto de estudo o Ensino Religioso. Para compreender e 

contextualizar o assunto em períodos diferentes foi feito o resgate da história da educação 

brasileira, em especial a do Estado do Paraná, mostrando os fundamentos e as práticas 

educativas da Educação Religiosa. Autores como Sérgio R. A. Junqueira, Neidson Rodrigues, 

Lurdes Caron, Lilian Oliveira, Pedro Ruedell e outros permitiram a reflexão dialógica para a 

elaboração da temática. A história do Ensino Religioso no Paraná aponta a ASSINTEC3 como 

a primeira entidade civil criada para apoiar e organizar a proposta curricular da disciplina nas 

escolas públicas. Essa entidade tem um caráter ecumênico e junto com a Secretaria de 

Educação procurou elaborar um plano de ação pedagógica para o Ensino Religioso nas 

escolas públicas. A finalidade dessa entidade é de colaborar com as Secretarias Estadual e 

Municipal de educação na efetivação do Ensino Religioso escolar em conformidade com a 

legislação vigente e a promoção do diálogo inter-religioso. Estes e outros órgãos que apoiam 

o Ensino Religioso nas escolas são apresentados nesse capítulo. 

As questões que envolvem legislação, conteúdo e forma de trabalho da disciplina de 

Ensino Religioso nas escolas do Paraná, as tendências educacionais e as práticas pedagógicas, 

em especial nas décadas de 60, 70 e 80, vigentes nesses períodos, também são abordadas 

neste capítulo. 

                                                        
3  ASSINTEC: Associação Interconfessional de Educação. 
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Para encerrar a parte de fundamentação teórica, o capítulo três apresenta diferentes 

concepções e legislações sobre a seguinte temática: As contribuições do Ensino Religioso na 

formação cidadã: uma amostra do Colégio Erasto Gaertner. Nesse capítulo são apresentados 

os procedimentos da pesquisa social, seguida da descrição da análise dos dados, a qual 

apontou os resultados bem definidos por meio das entrevistas e questionários aplicados aos 

respondentes da pesquisa, os quais foram analisados à luz da fundamentação teórica. 

Em cada capítulo da tese são apresentados resultados parciais da pesquisa como um 

todo, mas o resultado do conjunto fica para as Considerações Finais. Nelas, depois de todo o 

trabalho, são apresentados os resultados a respeito da principal questão que foi levantada, a 

qual pergunta pela contribuição do Ensino Religioso para a formação cidadã dos egressos do 

colégio investigado. 



1 PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PARANAENSE: 

PERSPECTIVAS CULTURAIS E RELIGIOSAS 

Descrever sobre a sociedade paranaense tem sido um dos desafios para entender 

como se deu a implantação das escolas confessionais alemãs em Curitiba. Desta forma, o 

resgate histórico sobre o processo de organização da sociedade, no período colonial e 

sequente, permitirá entender como essas escolas foram organizadas. 

A relevância desta pesquisa dá-se pelo fato de que escolas protestantes étnicas 

alemãs não são tão pesquisadas, porém, também, contribuíram com a educação paranaense. 

Essas escolas tiveram suas origens na época da imigração e ofereciam propostas educacionais 

diferenciadas das demais. Além disso, pelo fato de terem sofrido perseguições no período 

nacionalista, algumas foram fechadas, mas outras permaneceram até hoje, oferecendo 

propostas educacionais e contribuindo para a formação dos cidadãos e cidadãs. 

No processo de organização, estabelecimento e propostas da educação protestante no 

Brasil, assuntos como protestantismo e educação estão ligados e fazem parte do contexto 

social da sociedade em desenvolvimento. Esses assuntos, também, serão analisados à luz da 

história da educação brasileira e do panorama histórico da sociedade para mostrar o contexto 

em que as escolas confessionais foram organizadas. 

1.1 Sociedade Paranaense: caracterizada pela imigração 

O Paraná é um território vasto e privilegiado por ter um clima subtropical e uma 

população diversificada, oriunda do programa de colonização marcado pela imigração. 

Caracteriza-se pela pluralidade cultural. 

No resgate histórico dos registros que mostram sobre a sociedade paranaense e a 

trajetória do crescimento populacional, alguns aspectos se destacaram. Entre eles estão: a) O 

ciclo da mineração, o qual foi uma das primeiras fontes de renda do Estado, abrindo caminho 

para que a economia atingisse outros setores da sociedade paranaense; b) A presença dos 

tropeiros no comércio de mulas, o que possibilitou o surgimento de várias cidades na região 

dos Campos Gerais; e, c) A chegada dos imigrantes no século XIX, os quais fizeram do 

Paraná um estado economicamente voltado para a agricultura. A maioria dos livros que tratam 

desse assunto apontam que o século XX, mais precisamente nos anos de 1960, se caracteriza 

pelo progresso tecnológico, avanço industrial, pelo desenvolvimento social, político e 
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educacional, tendo como base econômica o café, a indústria e a organização dos centros 

urbanos. 

No processo de colonização e desenvolvimento do território paranaense, no período 

imperial, a população sofria com a falta de vários recursos sociais, dentre eles, a necessidade 

de maior número de escolas para dar sólida e geral orientação educacional às crianças. Com a 

vinda dos imigrantes, a situação se agravou ainda mais, pois era preciso dar boas condições de 

vida também para aqueles que estavam chegando para somar e fazer parte do povo brasileiro. 

Além de substituir a mão de obra que estava escassa, eles iriam também ajudar no 

desenvolvimento da sociedade paranaense. Por isso, era preciso resolver logo o problema de 

adaptação dessas famílias. Depois de adaptadas em várias regiões, perceberam, dentre as 

diversas dificuldades, a precariedade do ensino. Tomaram providências criando suas próprias 

escolas. Desta forma, ajudaram não só no desenvolvimento populacional, comercial, mas 

também no educacional da sociedade paranaense. Nos grupos dos imigrantes, havia pessoas 

que eram de origem religiosa protestante e estavam acostumadas com uma cultura onde a 

formação educacional e espiritual caminhavam juntas. Sentindo a falta de instrução para os 

seus filhos e aproveitando o amparo legal que o governo lhes assegurava, conforme o que 

prescrevia a Lei nacional de 15/11/1827 no seu artigo 1o, que determinava a “abertura de 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos” e no artigo XI “escolas de 

meninas em todas as cidades e vilas mais populosas”4, abriram várias escolas paroquiais 

(ligadas a uma igreja) ou particulares em diversas regiões. Muitas vezes tinham que formar, 

por falta de espaço, classes mistas de alunos. Esta situação não era uma prática comum nas 

escolas públicas, pois a classe dos meninos era sempre separada da classe das meninas, 

conforme consta na Lei acima citada. 

As pesquisas em literaturas da época revelaram que a princípio, as escolas 

estrangeiras, como eram chamadas, eram destinadas a filhos de imigrantes, mas aos poucos 

elas foram se adaptando aos moldes da educação brasileira e aberta também para a população 

em geral. 

Ao pesquisar a situação sociocultural da sociedade paranaense que estava em 

processo de organização, verifica-se que a sua caminhada histórica pode ser caracterizada 

pelas constantes transformações políticas e econômicas causadas pelas relações sociais 

existentes no período selecionado para esta pesquisa. Na organização social e educacional, 

surgiram na capital do Estado do Paraná várias instituições de ensino, dentre estas, algumas 

                                                        
4  AZEVEDO, Fernando de. A transmissão da cultura. In: A Cultura Brasileira. Brasília; Rio de Janeiro: 

UNB/UFRJ, 1996. p. 553. 
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escolas confessionais de origem étnica apresentando características peculiares. Serão 

apresentadas, a seguir, algumas situações ocorridas na sociedade paranaense, as quais são 

importantes para a compreensão do desenvolvimento educacional ocorrido no Estado do 

Paraná e a permanência das escolas confessionais. 

1.1.1 Século XIX: organização social e escolar 

No que se refere à organização social da elite paranaense e a formação política e 

cultural do Estado, Wachowicz mostra que esta organização começou a surgir nos Campos 

Gerais, onde o grau de parentesco entre a população era significativo. Porém, no início do 

desenvolvimento habitacional, a elite campeira não tinha muita expressão política e 

econômica, pois a distância entre as vilas e povoados tornava-a isolada do resto da nação e 

região. Wachowicz revela a ideia de como as pessoas viviam em termos de relacionamentos 

sociais. 

As lideranças políticas oligárquicas permaneciam em uma visão externa do mundo 
político-cultural. Acanhados no seu isolamento, fracos no seu poder econômico; a 
política de clientela acirrava-se nesse ambiente fechado sobre si mesmo, e as 
decisões permaneciam no seio das principais famílias e seus agregados, sem que se 
permitisse o acesso dos pequenos proprietários, muito numerosos (inicialmente luso 
brasileiro na região do litoral) e posteriormente também imigrantes europeus, na 
região de Curitiba e do Paraná tradicional em geral.5 

No início do século XIX faziam parte dessa sociedade os grandes proprietários de 

terras, um grupo social intermediário representado pela figura dos agregados (pessoas livres), 

os foreiros, o fazendeiro e o assistente, o qual cuidava da administração das fazendas6. Pelo 

que se evidencia nas leituras é que, no final do século XIX, a vida social já estava mais 

organizada, pois, desde o período imperial até a República, tanto a presença dos imigrantes 

europeus, com suas culturas e estilos de vida, como o povo nato da região, com sua maneira 

simples de viver, contribuíram para o avanço da urbanização e da organização de uma 

sociedade semelhante ao resto do Brasil. 

A estatística apresentada pelo historiador Ruy Wachowicz sobre a população 

paranaense no final do século XIX, em 1890, é a seguinte: “294.491 habitantes, sendo 5,1% 

de negros, uma das menores porcentagens dentre os Estados brasileiros”7. Wachowicz, ao 

abordar a influência da abolição da escravatura e a presença do imigrante no Paraná, cita 

                                                        
5  WACHOWICZ, Lilian. Relação professor x estado no Paraná tradicional. Curitiba: Cortez, 1984. p. 37. 
6  RITTER, Marina Lurdes. A sociedade nos campos de Curitiba na época da independência. BRDE, 1982. p. 

33. [S. l.]. 
7  WACHOWICZ, Ruy. História do Paraná. 2. ed. Curitiba: Editora dos Professores, 1968. p. 107. 
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alguns dados do sociólogo Octávio Ianni para mostrar que na capital houve mudanças em 

várias áreas da sociedade, dentre elas destacam-se: distribuição geográfica dos espaços de 

terras, desvalorização do trabalho escravo em consequência das inovações tecnológicas e do 

preço do cativo, eficácia do trabalho de grupos europeus nas diversas áreas, progresso dos 

imigrantes nas áreas econômicas e sociais da comunidade.8 

A situação da sociedade paranaense mudou em vários aspectos com a chegada dos 

imigrantes europeus. Estes, em grande maioria, possuíam uma bagagem cultural mais 

desenvolvida que a população brasileira, muitos deles já vinham alfabetizados de seus países 

de origem, mas seus filhos necessitavam de instrução formal. Neste processo de integração à 

nova cultura do país, Miguel, fundamentada em fontes históricas, informa que “eles passaram 

a integrar os grupos populacionais que demandavam por escolas e professores. Tanto na zona 

rural como na cidade eles valorizavam escolas e professores.”9 Desta forma, o interesse da 

população, principalmente dos imigrantes, pelo estudo tornou-se mais significativo e 

necessário. O povo precisava de trabalho, não só na área agrícola, como também na área 

burocrática ligada ao comércio e à indústria; esta última era mais solicitada nas zonas urbanas. 

Porém, a dificuldade causada pela falta de educação gerava problemas para a indústria e para 

o comércio, havia o problema do analfabetismo. O governo precisou, então, adaptar o novo 

sistema de vida à instrução pública e oferecer oportunidade para a sociedade se desenvolver 

culturalmente. Foram criadas algumas escolas públicas e particulares, dentre estas as escolas 

de estrangeiros.10 

Na virada do novo século, um terço do território paranaense já estava ocupado, 

formando as cidades de Paranaguá, Curitiba, Castro, Lapa e Guarapuava. A população dessas 

regiões era composta por brasileiros natos e por indivíduos de várias etnias, dentre elas, 

alemães, italianos, poloneses e outros que chegaram mais tarde. Eles chegavam pelo porto de 

Paranaguá e se espalhavam pelas regiões do Sul do país. Existiam dois grupos distintos na 

composição da sociedade: um grupo pequeno que vivia nas cidades e outro maior que vivia 

nas colônias, nos arredores e no interior. O grupo das cidades tentava se integrar aos costumes 

e à língua da nação adotada para poderem obter uma melhor comunicação com os brasileiros, 

porém procuravam manter a identidade de origem através dos clubes, escolas, associações, 

igrejas e estabelecimentos comerciais.  Já os colonos que viviam mais isolados nos arredores e 

no interior, preservavam a cultura, os costumes e a língua de origem. Uma das dificuldades 
                                                        
8  IANNI apud WACHOWICZ, 1968, p. 108. 
9  MIGUEL, Maria Elisabeth Blanck. A formação do professor e a organização social do trabalho. Curitiba: 

Editora UFPR, 1997. p. 20. 
10  MIGUEL, 1997, p. 21. 
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que enfrentavam, como já foi dito, estava relacionada aos seus filhos, que em idade escolar 

não sabiam ainda falar o português, tendo que os próprios imigrantes cuidar da instrução 

escolar. Nas colônias, por exemplo, elegiam alguém mais experiente da comunidade para ser 

o professor. Nos relatos em boletins de igreja e documentos avulsos há comentários de que na 

cidade, o padre, o pastor e as irmãs religiosas eram encarregados de ministrar a instrução 

escolar das crianças. Outra dificuldade para as crianças estudarem, conforme já visto era a 

distância entre as cidades e os povoados, a qual dificultava o acesso às poucas escolas 

públicas que existiam na época. A falta de estrutura nas vias de acesso de uma região para 

outra prejudicava a população isolando-a em suas comunidades. Knechtel afirma: “Até 1939 

não havia nenhuma estrada de rodagem ligando o norte do Paraná ao porto de Paranaguá”. O 

isolamento das regiões por falta de recursos dificultava a vida das comunidades e a integração 

com os grandes centros.11 

As modificações nas estruturas: física, social, política e cultural, que surgiram no 

final do século XIX causadas pela modernização tecnológica da indústria do mate, da 

madeira, da pecuária e do comércio, em especial na cidade de Curitiba, capital do Paraná, fez 

com que a partir de 1900 a vida social passasse a ser mais agrária, mais comercial, pois até 

1940 o Paraná desenvolvia suas atividades econômicas através da industrialização da erva 

mate e da pecuária.12 Diante disso, entende-se que só a partir da década de 40, o progresso das 

cidades atingiu o auge do desenvolvimento com a lavoura de café, a qual se tornou a principal 

fonte de renda, gerando migrações que aos poucos foram se estabelecendo no território 

paranaense, provocando transformações em várias áreas da sociedade, inclusive a 

educacional. 

1.1.2 Século XX: progressos estruturais na educação 

Tendo em vista as questões educacionais, os estudos nesta área revelaram que, no 

início do século XX, a partir de uma sociedade econômica e politicamente mais estruturada e 

de uma maior procura da população por melhores condições de ensino, foi possível organizar 

um sistema educacional para melhor atender as necessidades da população que caminhava 

rumo ao desenvolvimento. Sendo assim, o governo passou a se interessar mais pela política 

educacional e a fazê-la funcionar mais efetivamente. Até então, a instrução era considerada 

                                                        
11  KNECHTEL, Maria do Rosário. Problema da educação brasileira e paranaense. Curitiba: Paraná, 1970. p. 

17. 
12  MACHADO, Pinheiro. Brasil: A economia provincial. In: História do Paraná, no.I, Curitiba: Grafipar, 1969. 

p. 112. 
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fraca e deixava muito a desejar devido à falta de interesse e de recursos do governo destinados 

à área educacional. Como desde o início da instrução na Província, a educação escolar das 

crianças era precária, o professor tinha autoridade para agir conforme as suas possibilidades. 

Somente mais tarde, conforme pode ser visto nos estudos de Wachowicz sobre a relação 

Professor – Estado, a situação do professor mudou com a nova fase, a de um Estado 

republicano, em que o governo, ao perceber o desempenho e o trabalho dos professores, com 

a finalidade de melhorar o ensino, passa a tratá-los como funcionários, assumindo, desta 

forma, o papel de patrão enquanto os professores assumiam o de empregados. O ensino passa 

a ser centralizado e hierarquizado.13 

No processo de desenvolvimento educacional do Estado, no período em que Curitiba 

ainda era comarca, para tentar melhorar a educação, foi implantado o ensino secundário, e na 

ocasião criou-se o Liceu Paranaense, em 1846, pela Lei no 33 de 13/8/1846.14 Mas este 

estabelecimento de ensino, por falta de alunos, logo fechou, demonstrando, dentre os motivos 

de ordem política, a desvalorização e o desinteresse da população pelo ensino, pois esta ainda 

não conseguia perceber a sua importância para o desenvolvimento cultural. Desta forma a 

educação escolar continuava precária e limitada.15 

A necessidade de mais escolas para atender à demanda da sociedade vem desde 

1869, com o crescimento da população. O governo propôs, então, a criação de colégios 

particulares. Baseado na “Lei provincial no 176 de 7/4/1868 expediu um regulamento que 

autorizava a subvenção da Província a um colégio particular na capital. A exigência para a 

abertura desse colégio era a seguinte: o professor deverá ser brasileiro, de religião católica.”16 

Condições estas que demonstravam o domínio da religião oficial na sociedade e a 

preocupação com a nacionalidade brasileira. Havia, também, a necessidade de melhorias na 

qualificação dos professores. Para tentar solucionar algumas dificuldades, em 1870, o governo 

autorizava a criação de Escolas Normais no Estado. Desta forma, não seria mais permitido 

contratar professores sem a devida formação pedagógica, a qual deveria ser obtida nas 

Escolas Normais. Isto demonstra que os professores que estavam atuando não tinham 

qualificação suficiente. Por falta de alunos, em 1883, a única Escola Normal que existia no 

Estado fechou, pois ainda não havia, por parte tanto da sociedade como dos professores 

(leigos), a conscientização da necessidade de qualificação para o exercício do magistério. 

                                                        
13  WACHOWICZ, 1984, p. 15. 
14  WACHOWICZ, 1984, p. 185. 
15  WACHOWICZ, 1984, p. 18. 
16  WACHOWICZ, 1984, p. 191. 
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Devido ao grande número de analfabetos no final do século XIX, preocupado com as 

questões políticas, o governo divulga o Decreto Federal de no. 3.029 de 9/1/81, o qual 

descreve que a partir de setembro de 1882 sejam aptos a votar somente pessoas que sabem ler 

e escrever. Foram criadas, neste ano, 15 escolas para adultos, todas noturnas.17 Era mais um 

tipo de escola que surgia no cenário paranaense, essa, sobretudo, com fins políticos. Mais uma 

vez as questões educacionais ficavam a desejar, principalmente no que se refere à organização 

do ensino público e à qualificação de professores. Diante dessa situação, entende-se que saber 

escrever para assinar o nome nas épocas de eleições, como pensavam os partidos políticos, 

não significava que a população estivesse alfabetizada. Era preciso mais instrução e reflexão 

sobre a realidade social. Como foi mencionado, isso não era tido como prioridade. 

Com o apoio da legislação federal para a abertura de escolas particulares, foram 

criadas, em várias regiões do Brasil e também no Paraná, instituições de ensino particulares, a 

maioria de ordens confessionais. Segundo Wachowicz: 

A primeira referência aos diferentes tipos de escolas existentes no Paraná aparece 
em 1878, quando o relatório do Diretor Geral apresenta as 93 escolas que estão em 
funcionamento, dividindo-as em: 75 propriamente provinciais, 4 gerais, 12 
particulares e 2 subvencionadas. As primeiras eram as escolas públicas mantidas 
pelo governo provincial, as escolas gerais eram as subvencionadas pelo governo 
federal, remanescentes da gratificação dada pelo governo federal a professores que 
se dispusessem a lecionar nas colônias fundadas também pelo governo federal, as 
particulares eram mantidas apenas pela iniciativa privada, sem auxílio do governo; e 
as subvencionadas eram particulares que obtinham auxílio do governo provincial.18 

O regulamento orgânico da instrução pública, de 1876, apoiava este tipo de 

convênio, como pode ser observado no seguinte artigo: Art. 60 - A instrução será difundida: 

primeiro pelas escolas públicas dos três graus; segundo por colégios e escolas particulares 

subvencionadas, ou por colégios e escolas particulares não subvencionadas.19 

Apesar de constatar a abertura de várias instituições de ensino público, particulares e 

subvencionadas, em vários lugares do estado, o governo não construía prédios destinados ao 

ensino. Não havia nenhum prédio do governo destinado ao ensino. Era o professor ou o 

diretor quem se encarregava de alugar o imóvel e de administrá-lo. O primeiro edifício 

público escolar, em Curitiba, foi construído em 1881 através de doação de particulares; estava 

localizado na Rua Aquidabam.20 Essa situação era devido ao fato de que o número de alunos 

matriculados não era tão grande; por isso, um imóvel “tipo casa” era suficiente para abrigar os 
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alunos. E também porque o governo não investia em benefícios para a expansão do ensino 

público. A legislação estadual, conforme citada, apoiava as instituições privadas para abrirem 

escolas. Nesta época o ensino público ainda era precário. Tendo como base os estudos feitos 

por Wachowicz sobre esta situação, fica evidente que as principais dificuldades encontradas 

eram devidas “à falta de pessoal habilitado para o magistério, disseminação de pouca 

população por um vasto território, falta de meios materiais, dos pais e das escolas, pouca 

importância que a população atribuía à cultura da inteligência.”21 

Em 1892 surge a primeira reforma para a instrução pública com base na Lei no 2 de 

24/8/1892, mostrando a necessidade de se valorizar o trabalho do professor, exigindo deste a 

formação profissional na Escola Normal e dos municípios assumirem a instrução pública 

elementar. Até então, o Curso Normal funcionava junto ao Ginásio Paranaense. Para melhorar 

o nível de ensino e equipará-lo ao nível do Colégio D. Pedro II (parâmetro nacional), saiu em 

1906 o Decreto no 170 de 24/4/1906, que oficializava a separação do Curso Normal do 

Ginásio Paranaense. Também nesta época, as ideias nacionalistas continuavam a se 

intensificar na sociedade. Anos mais tarde, em 1908, surge um novo Regulamento de Ensino 

para apoiar o movimento nacionalista. Conforme o relatório do inspetor escolar da capital, era 

necessário melhorar o ensino público de acordo com os hábitos e modo de vida de cada 

povo.22 

No processo de organização e estrutura do ensino público no Paraná, um dos 

relatórios da instrução pública mostra que o governo do Estado procurou, desde os tempos 

provinciais, obedecer aos regulamentos da Lei Orgânica da instrução nacional de 15/11/1827. 

Mas a partir de 1899 a situação do ensino escolar sofre algumas alterações. Pela Lei no 291 de 

14/3/1899 foi concedido ao governo fazer modificações no ensino: 

Art. 1o. - Fica o Governador do Estado autorizado a rever a legislação relativa à 
Instrução Pública para adaptá-la a que regula o ensino no Gymnásio da Capital 
Federal, bem como para melhor providenciar sobre a instrução primária instituindo o 
ensino obrigatório da língua vernácula em todas as escolas mantidas ou 
subvencionadas pelo Estado.23 

Existia ainda, desde o final do século XIX, outro tipo de escola que sofria com a falta 

de apoio do governo. Eram as chamadas escolas estrangeiras. Essas eram criadas pelas 

comunidades de imigrantes europeus, para resolver a falta de instrução de seus filhos, pois 

não havia escolas em todos os lugares. Miguel, ao apresentar a situação da falta de escolas, 
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diz que, conforme relatório do Professor César P. Martinez, no Paraná, havia falta de escolas 

por toda a parte e, de um modo particular, nos núcleos onde não havia população estrangeira. 

O colono, em geral, e principalmente o polaco, o russo e o alemão, compreendia a vantagem 

de uma boa casa escolar, razão por que cuidava de construí-la, mediante subscrição.24 Quando 

precisavam de pessoas para lecionar em suas escolas, pediam ao governo que ajudasse com a 

presença de um professor. A concessão do governo para o funcionamento dessas escolas só 

era dada se o professor lecionasse em língua portuguesa e prestasse exames de habilitação 

para provar que dominava a língua da nação. Porém, na maioria das escolas, o interesse em 

preservar a língua e a cultura de origem era mais forte, demonstrando não haver necessidade 

em aprender a língua portuguesa. O governo, para contornar a situação, procurava fazer 

remoções de professores, mas mesmo assim não conseguia solucionar o problema, pois os 

colonos estrangeiros deixavam de enviar seus filhos às escolas públicas, quando o professor 

não ensinava na língua de origem, preferindo mandá-los para as escolas particulares.25 

O impasse dessas escolas com o governo era de que algumas escolas estrangeiras 

eram bem mais organizadas e equipadas, pois os recursos para o funcionamento de muitas 

delas vinham do exterior. Com isso, os imigrantes vindos de uma cultura onde o ensino era 

mais valorizado, as questões das tecnologias industriais e comerciais eram mais 

desenvolvidas, faziam comparações entre as escolas particulares, públicas e as estrangeiras. 

As autoridades de ensino público, ainda que contrariadas com essa situação, pois também 

percebiam a diferença entre as escolas, não procuravam equipará-las; pois não tinham nem 

verbas nem prioridade para investir na educação. O discurso das autoridades públicas nas 

campanhas políticas nem sempre correspondia à realidade vivida nas escolas; eles diziam em 

jornais da época: “há escolas para todos”, mas, na realidade, havia falta de escolas e 

professores para suprir a demanda da sociedade. Era um discurso ilusório, porém, transmitia 

certa esperança para a população mais carente. 

No final da década de 90, aconteceu uma sucessão de mudanças e medidas para a 

estruturação do ensino. Porém, elas muitas vezes ficavam apenas no papel. Na prática elas não 

aconteciam como deveriam. Por exemplo, a situação do ensino secundário em 1894 e 1895 

era crítica, uma vez que, conforme o Decreto Federal no 1.389/91, só teria validade a 

matrícula no ensino superior do aluno que tivesse prestado exame nos estabelecimentos de 

ensino secundário dos estados que seguissem o programa do Ginásio Nacional. Mas o ensino 

secundário nesta época estava em decadência, o Liceu já não existia mais. Questões como 
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indisciplina, falta de alunos, de equipamentos, ensino fraco, prejudicavam a imagem deste 

estabelecimento de ensino.26 

A falta de instrução no nível secundário era outra dificuldade para a sequência dos 

estudos, principalmente dos alunos que tinham interesse em continuar na escola.  Para tentar 

solucionar este problema, fez-se necessária a reorganização do Instituto Paranaense, o que 

ocorreu em 1892. Conforme já visto, uniu-se o Ginásio Paranaense à Escola Normal.27 Com a 

Constituição da República, houve a descentralização do ensino, conforme consta no artigo 35 

itens 3o e 4o: 

Ela reservou à União o direito de criar instituições de ensino superior e secundário 
nos estados e prover a instrução secundária no Distrito Federal, o que 
consequentemente, delegava aos Estados competência para prover e legislar sobre a 
educação primária. A prática, porém, acabou gerando o seguinte sistema: à União 
cabia criar e controlar a instrução superior em toda a nação, bem como criar e 
controlar o ensino secundário acadêmico e a instrução em todos os níveis do Distrito 
Federal, e aos Estados cabia criar e controlar o ensino primário e o ensino 
profissional, que na época, compreendia principalmente escolas normais (de nível 
médio) para moças e escolas técnicas para rapazes.28 

Em 1894, não havia muitos estabelecimentos de ensino público nas regiões do 

Estado, também não havia uma boa orientação quanto à estrutura e à forma do ensino. O 

professor continuava a tomar providências para acolher melhor os alunos nas escolas. Para 

regularizar a criação de mais escolas e a frequência dos alunos nas já existentes, a Lei no 136 

de 31/12/1894 assegurava a criação de escolas, a obrigatoriedade do ensino, a remuneração 

dos professores e a fiscalização dos distritos.29 Também o Regulamento Geral para Escolas de 

Instrução Primária, traz no Capítulo I, Art. 1o, o seguinte: 

O ensino primário na província será dado em escolas públicas e particulares, as 
primeiras serão fundadas pelo Governo gratuitamente para todos, salvo a criação de 
casas de asilo que só serão gratuitos para os indigentes, as segundas por pessoas 
particulares ou associações com prévia verificação de habilitação e conduta; umas e 
outras funcionarão debaixo da inspeção do Governo criado para a instrução 
pública.30 

Desta forma, baseado no que prescrevia a lei, o ensino formal foi desenvolvido tanto 

nas escolas da capital como nas do interior. Na capital, no ano de 1896, foram abertas várias 

escolas particulares de ordens confessionais, dentre elas: o Colégio Santos Anjos, dirigido por 
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religiosas vindas da Europa, o Seminário Episcopal, o Colégio Bom Jesus da ordem dos 

franciscanos e o Colégio Internacional, sob a direção de missionários adventistas alemães.31 

Conforme o que está apresentado no Almanach do Paraná para 189932, pode-se 

verificar que as reformulações para melhorar a organização do ensino foram baseadas na Lei 

no. 191 de 14/2/1896. No conteúdo desta lei encontram-se os níveis da instrução pública, as 

matérias lecionadas no ensino primário, horário das aulas e período anual, matrícula por sexo 

masculino e feminino, aprovação do Governador para liberar os livros didáticos, 

obrigatoriedade da leitura da Constituição e duração dos Cursos.33 

Apesar destas medidas prescritas na lei, não havia a garantia de que na prática elas 

estivessem sendo aplicadas totalmente; pois em muitas localidades, inclusive no interior, as 

escolas eram precárias. Além das alterações que estavam sendo sugeridas na área educacional, 

havia também um crescimento significativo da população paranaense, ocasionado pelas 

políticas de imigração e pelo avanço do café. Fato este que provocou mais mudanças na 

sociedade e, em consequência disso, o aparecimento de muitas escolas particulares, algumas 

de origem étnico-confessional (escolas administradas por instituições religiosas de origem 

estrangeira). Isso levou o governo a tomar novas medidas quanto às questões educacionais e a 

providenciar outra direção para a organização educacional do estado. 

1.1.3 Conquistas e desafios na educação paranaense 

Com o desenvolvimento social e a organização populacional, vieram também as 

conquistas no âmbito educacional. Já no início do novo século XX, “o ensino começa a se 

organizar em grupos escolares e por série. Em 1901 - Curitiba tinha 28 escolas públicas, a 

maioria regida por mulheres e 22 particulares, com o número de alunos maior do que as 

públicas”.34 

Na expansão do ensino através da abertura de escolas, em 1901 passou a funcionar 

mais um colégio confessional católico em Curitiba, o São José, sob a direção das irmãs da 

Congregação de São José de Tarentai (Sabóia - França). Elas cuidavam do Colégio e Escola 

Técnica de Comércio São José em Curitiba; o Colégio e Escola Normal e Escola Técnica de 

Comércio São José; em Castro; Educandário São José, em São José dos Pinhais.35 O ensino 
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dirigido por particulares estava sempre em evidência. Na sequência, em 1903, mais uma 

instituição de ensino confessional católico foi aberta, o Colégio da Divina Providência, 

destinado à formação de professores, dirigido por irmãs alemãs. Desta forma, havia 

necessidade de melhor organização legal para a educação. 

1.1.4 Destaques da Instrução Pública do Paraná 

As investigações dos discursos oficiais dos diversos relatórios apresentados pelo 

Diretor Geral da Instrução Pública do Paraná revelaram que a situação do ensino no Estado 

era preocupante para o governo, principalmente no que refere ao uso da língua alemã nas 

escolas de origem étnica, conforme expresso nesta citação:  

O ensino particular concorre com um bom contingente, especialmente na capital do 
estado. O que é de lamentar é que, em muitas instituições de ensino particular o 
ensino da língua portuguesa seja muito descurado, sendo os exercícios escolares 
feitos em alemão, italiano e polaco. A nacionalização dos colonos e seus filhos aqui 
nascidos, com perfeita assimilação de nossa nacionalidade é um problema patriótico 
que nos preocupa constantemente.36 

Através dos relatórios expedidos em 1903, foi possível verificar ainda que houve um 

crescimento tanto no número de escolas particulares, como no de escolas públicas no Estado. 

Conforme consta nesses relatórios, as matrículas nas escolas públicas primárias atingiram um 

total de 8.441 alunos; desses, 4.748 eram alunos do sexo masculino e 3.693 do sexo feminino. 

A frequência desses alunos, nas escolas, não era regular, deixava muito a desejar, 

principalmente nas escolas rurais onde, em certas épocas do ano, as crianças ajudavam os pais 

na lavoura e nos engenhos para beneficiamento do mate. O número de matriculados nas 

escolas particulares era de 3.288 alunos em todo o Estado.37 

Apesar de algumas escolas particulares se destacarem na sociedade, devido à sua 

estrutura física e curricular, muitas delas, principalmente as de origem étnica, ainda não 

conseguiam aderir totalmente ao novo sistema de ensino brasileiro. Daí, a necessidade de se 

efetivar o movimento de nacionalização também na área do ensino e melhorar a fiscalização 

dessas escolas. Pois, com a primeira guerra, na opinião de Martins, “pela primeira vez o 

Governo percebe que desleixara criminosamente um setor que deveria ter merecido os seus 

melhores cuidados: o do ensino.”38 
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Na tentativa de organizar melhor o ensino, outra reforma no Regulamento do Ensino 

Público aconteceu em 1907 pela Lei 723 de 3/4/1907, em que o Poder Executivo autorizava a 

reformar a Instrução Pública enfatizando a língua nacional, a subvenção às escolas 

particulares que oferecessem ensino gratuito a 20 alunos, o ensino mantido pelo Estado, a 

fiscalização das escolas particulares, os exames para todos do 5º ano, a permissão para 

abertura de escolas estrangeiras seguindo o Regulamento, a obrigatoriedade da língua 

vernácula e noções de geografia e história do Brasil e penalidades para quem não seguisse o 

regulamento nacional.39 

A investigação relevou que as escolas particulares estavam crescendo. Para 

regulamentar o funcionamento dessas escolas, bem como as demais existentes no Estado, 

havia necessidade de se estabelecer parâmetros legais para o bom desempenho das atividades 

educacionais. Estabeleceram-se através desse regulamento as principais normas para o 

desempenho das atividades educativas. Primou-se pelas seguintes questões: a língua nacional, 

a ajuda do governo para as escolas particulares, a fiscalização, os exames, a estrutura 

organizacional das escolas, as datas nacionais. Desta forma, tanto as escolas particulares como 

públicas poderiam continuar funcionando de forma legal. 

1.1.5 Novos direcionamentos para a educação 

O crescimento de escolas no Estado se deu pelo fato de que a população também 

estava crescendo e exigindo melhores condições de vida. Tendo em vista a formação social e 

cultural do povo brasileiro, o esclarecimento desta questão pode ser vista por Nagle que traz 

questões sobre a sociedade brasileira na Primeira República; ele mostra que a imigração foi 

elemento importante na alteração do mercado de trabalho e das relações trabalhistas e 

representou nova modalidade de força de trabalho. Com isso novas ideias vão aparecendo na 

sociedade brasileira.40 A descrição do quadro social abordado por Nagle possibilita perceber 

que o período republicano foi caracterizado por transformações em várias áreas da vida dos 

brasileiros. Essas modificações tiveram repercussão em todas as regiões do país. “No Paraná a 

política imigratória no último quarto de século abriu espaço para a urbanização, criando 

colônias ao redor dos núcleos urbanos.”41 

A expansão da população provocou urgências em ampliar também os 

estabelecimentos de ensino. Como o governo não conseguia suprir a demanda da população 
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por mais escolas, permitiu que particulares investissem na área educacional criando escolas. 

Surgem, então, mais escolas de diferentes ordens confessionais e escolas de estrangeiros, estas 

por iniciativa dos próprios imigrantes. 

Nos primeiros dez anos do novo século, a sociedade paranaense parecia fervilhar 

com o surgimento de novas ideias, clubes, instituições e interesses políticos. Os pensamentos 

e ideias eram divulgados nos seguintes jornais e revistas que circulavam na época: o 

Dezenove de Dezembro, O Artista, Gazeta de Coritiba, O Paraná, O Paranaense, Diário 

Popular, Echo Paranaense, O Liberal, Folha do Paraná. Ainda tiveram destaque na sociedade 

paranaense os jornais estrangeiros, dentre eles: o “Der Beobachter, redigido por Fernando 

Schneider, Deutsche Zeitung, redigido por Júlio Rask, o L’Italia, redator - Luiz Cantaluppi, 

Der Kompass, redigidos por frades franciscanos e outros.”42 Esses eram os mais importantes 

meios de comunicação pelos quais a população do Estado tinha acesso às notícias e aos 

depoimentos. 

Além da concorrência na divulgação de notícias e novidades, havia também, na 

cidade de Curitiba, nesse início de século, escolas católicas e escolas protestantes de origem 

étnica alemã, que disputavam espaço na sociedade, oferecendo propostas inovadoras na área 

educacional. 

A Deutsche Schule do Pe. Auling, a Evangelische Schule do Sr. Karl Haendler e 
ainda a Internacional, do Pastor Kramer chamando a atenção para sua específica 
identidade de “confessionalose”, isto é, sem religião, mas para não assustar, 
acrescentava que aos sábados haveria instrução bíblica “Privatim”. “Tudo indicava 
que se tratava de uma nova onda da ala esquerda da social democracia ante-religiosa 
e ateia”.43 

A concorrência entre as escolas não era só de ordem educacional, mas também de 

ordem religiosa, pois católicos e protestantes evangélicos conviviam na sociedade paranaense, 

cada qual disputando seus interesses. Havia nesta época vários tipos de escolas que poderiam 

suprir as necessidades culturais, morais e espirituais da população. Caberia ao governo saber 

administrá-las e fiscalizá-las para não fugirem da proposta educacional nacional existente na 

época. 

Na sucessão de acontecimentos na área educacional, em 1904, surgiu em Curitiba 

uma novidade, o Jardim de Infância. Uma escola destinada às crianças menores de famílias 

ricas, preparando-as para serem alfabetizadas na escola primária. A experiência teve êxito e 

logo se percebeu a necessidade de fundar um Jardim de Infância também para os filhos de 
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operários. Foi criado em Curitiba, pelo Dr. Vicente Machado, o Jardim de Infância Emília 

Erichsen, em homenagem à primeira professora. Este era bem equipado e contava com uma 

professora bem formada, pois ela fora buscar qualificação em São Paulo para exercer a função 

e melhor atender as crianças pequenas e prepará-las para as primeiras séries.44 

Em 1907, para oficializar e regulamentar o ensino ministrado nos Jardins de Infância, 

ficou estabelecido que tanto o Jardim de Infância da capital como os demais a serem criados 

no Estado fariam parte do ensino público. Sobre a legalização para os Jardins de Infância, as 

normas só vieram no Código de Ensino do Paraná elaborado em 1917. Nesse Código de 

Ensino foram reservados três capítulos para o ensino infantil, destacando que o objetivo era 

atender as crianças de baixa renda e que a preparação dos professores deveria ser na Escola 

Normal.45 

Ao verificar a questão da frequência dos alunos no período de aulas, percebe-se que, 

apesar da obrigatoriedade do ensino prescrito por lei, no Paraná, a frequência nas escolas era 

muito instável e irregular. A escola, principalmente do interior, era precária, faltava quase 

tudo. Em alguns casos não havia professor, outras vezes não tinha prédios próprios para 

abrigar os alunos. Faltava mobília adequada, material didático e livros em quase todo o 

Estado, demonstrando assim a desorganização da escola pública. Essa situação pode ser 

observada em muitos relatórios encaminhados à Secretaria Geral da Instrução Pública. O 

comentário do Frei Arns confirma que a situação das escolas públicas não era nada boa. A 

falta de verba limitava o desenvolvimento eficiente do ensino. 

Enquanto o ensino do estado se emergia num progressivo estanque, a escola do Pe. 
Auling (fundador do Colégio) ia bem, revelando vitalidade prometedora. O estado 
passava por crise financeira. A estatística revela que em 1901 somente 12.299 
crianças frequentavam a escola; 3.000 frequentavam escolas particulares, as demais, 
escolas estaduais. Em 1902 foram demitidos 4 professoras provisórios, porque o 
Estado não tinha dinheiro para remunerá-las. Somente 66 alunos frequentavam a 
Escola Normal. É preciso contentar-se que as crianças aprendam a ler, escrever e 
conhecer as quatro operações da aritmética. Quem aprender isso deve completar sua 
instrução por conta própria. O Ginásio teve 45 alunos no ano de 1902.46 

O relatório de 1909 mostrou que eram poucos os alunos que tinham acesso à 

instrução pública. Neste relatório, o Dr. Jayme D. dos Reis apresentou as dificuldades 

existentes nas escolas e a real situação do ensino público, a qual continuava precária e 

necessitando de medidas urgentes para melhorar a qualidade do ensino. 
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Todas as salas carecem de luz adequada, cubagem necessária de ar, boa ventilação 
etc... [...] as escolas dos arredores e as das cidades do interior, estão precisando de 
melhorias. Muitas escolas existentes em que na falta de mobiliário adequado, as 
crianças sentam-se em caixotes, tijolos e outros móveis, na ocasião arranjados. [...] 
Na regra geral frequentam as escolas públicas: os filhos dos menos favorecidos, nas 
cidades e no interior os de toda a população que cerca o estabelecimento.47 

Preocupado com a situação precária do ensino público e observando as dificuldades 

na instrução do Estado, o Dr. Cláudio R. Santos apresentou em seu relatório as soluções para 

mudanças na área educacional. Segundo ele, o professor não podia ser visto como peça 

decorativa, mas deve ser visto com mais humanidade. É preciso também investir mais na sua 

formação. Com relação à escola, ele diz que é preciso ter mais edifícios escolares, a escola 

deve ser atraente, empolgante. É necessário mudar a estrutura física da escola. O método 

seriado, distribuído por classes, séries ou anos é melhor. Para tanto, estabeleceu algumas 

reformas, dentre elas: capacitação de professores, praticidade para a escola Normal, ambiente 

escolar prazeroso e métodos modernos; Currículo mais diversificado para Curso Infantil, 

Elementar, Complementar, Secundário no Ginásio e Escola Normal.48 Os conteúdos 

abrangem a formação para o trabalho. Assim, novos direcionamentos foram dados às questões 

educacionais do Estado. 

1.1.6 A Educação Paranaense: Novas Perspectivas 

A pesquisa em documentos sobre a situação do ensino público no Estado do Paraná 

revelou que realmente havia necessidade de modificações em várias áreas do ensino. As 

mudanças poderiam começar com um corpo docente qualificado, conforme a opinião do Dr. 

Carlos R. Santos. Desta forma, estariam mais bem preparados para atender as necessidades 

sociais e propor um ambiente agradável para receber os alunos, bem como uma proposta 

pedagógica moderna. Para tanto, eram precisos interesse e investimento no sistema 

educacional, ações essas que na época não eram muito fáceis de serem concretizadas. 

O Estado, no período republicano, por falta de recursos, continuou seguindo as 

diretrizes das antigas leis do governo central com base no Ato Adicional de 1834, o qual 

delegava poder às províncias para legislar sobre o ensino primário e secundário. Isso perdurou 

até 1917, quando pelo Decreto de 9/1/1917 foi aprovado o novo Código de Ensino, o qual 

sistematizou as atividades educacionais das escolas de todo o Estado paranaense. Esse código 
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determinava a forma de administração do ensino público da época e deveria seguir as regras 

de higiene e escolas para meninos e meninas. No caso da classe ser mista, o professor tinha 

que pedir autorização do Secretário da Instrução Pública para que a classe continuasse 

funcionando e só poderia reunir nessa classe crianças que tivessem no máximo dez anos de 

idade; funcionamento dos estabelecimentos de ensino secundário só era permitido com o 

número mínimo de 30 alunos para as escolas urbanas, 25 para as vilas e 20 para os povoados. 

Não havia aulas nas quintas-feiras, domingos e feriados. Os exames escritos e orais eram 

realizados no final do ano, a idade mínima para matrícula era de sete anos e a formação de 

professores tinha que ser feita na Escola Normal, com ênfase na psicologia da criança nos 

currículos.49 

As crianças em idade escolar poderiam contar com a instrução pública, a qual era 

dividida, principalmente, em ensino primário, com o curso infantil, o curso elementar e o 

curso complementar, e ensino secundário, com os cursos realizados no Ginásio Paranaense e 

na Escola Normal. 

A história da educação paranaense mostra que nos anos de 1913 a 1920 houve 

tentativas de organizar e melhorar a qualidade de ensino de todos os níveis nas escolas. Para 

realizar a organização do ensino público, o Dr. Francisco de Azevedo Macedo colaborou 

bastante, inclusive na elaboração do primeiro Código de Ensino. Sugiram em 1915 algumas 

modificações, dentre elas: a reforma pedagógica, a seriação do ensino no Paraná, a 

organização dos primeiros grupos escolares, a criação dos conselhos estaduais e locais de 

ensino, o regulamento para o Ginásio Paranaense e a ampliação da Biblioteca Pública do 

Paraná.50 Essas medidas foram aos poucos sendo desenvolvidas, contudo, ainda assim não 

supriram todas as necessidades educacionais que dificultavam o desenvolvimento da 

qualidade do ensino. 

Mediante análise feita nos relatórios deste período histórico da educação paranaense, 

constata-se que, segundo os dados neles apresentados: 

 1o. Havia uma preocupação formal do governo em acabar com o analfabetismo em 

todo o Estado. Esta preocupação não se concretizava na realidade, visto que apenas 

um quinto da população tinha estudo. Não havia escolas suficientes para todos. O 

ensino público continuava sendo um privilégio de poucos. Alguns, os que podiam, 

enviavam seus filhos às escolas particulares, enquanto os de pouco poder aquisitivo 
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contavam com a oportunidade de estudos para seus filhos nas poucas escolas públicas 

mais próximas de suas residências. Como não havia escolas suficientes para suprir as 

necessidades educacionais da população, as crianças e os adolescentes que moravam 

em localidades mais distantes de uma escola não podiam levar adiante seus estudos. 

 2o. O total geral de alunos matriculados em 1.914 era de 24.330. Destes, 14.640 

estavam nas escolas públicas, 3.600 nas escolas particulares e 6.090 nas escolas 

subvencionadas. É importante ressaltar que o número de escolas subvencionadas 

aumentou significativamente, conforme nos apresenta o relatório de 1914. Neste o Dr. 

Claudino R.F. dos Santos diz: 

Por Lei o Governo está autorizado a subvencionar escolas particulares em lugares 
não servidos por escolas públicas, desde que o professor respectivo se obrigue a 
ministrar ensino gratuito a 20 alunos pobres. Essa lei fez surgir várias escolas 
pequenas e pedir subvenção ao Governo, aumentando para 174 o número de escolas 
subvencionadas. Os professores subvencionados ensinam sem compromisso de 
ensino, sem programa, cada um faz o que quer.51 

 3o. Já havia nesta ocasião as chamadas escolas “promíscuas”, ou seja, escolas mistas. 

Pelo nome percebe-se que ainda havia certa discriminação entre os sexos. Nestas, a 

professora só poderia lecionar para alunos que tivessem até dez anos. 

 4o. A situação educacional precisava ser revista, tanto que foi aprovada uma reforma 

geral para tentar resolver os problemas (falta de escolas, qualificação de professores 

etc.). A reforma geral prescrevia, além dessas, outras orientações para o 

funcionamento das escolas.52 

A prática pedagógica desenvolvida por algumas escolas subvencionadas mostrou a 

desvalorização do ensino e a falta de preparo técnico-administrativo na direção das mesmas. 

Essa atitude de ministrar um ensino livre tinha seu amparo na Lei Orgânica Rivadávia Correa 

de 1911 (reforma de cunho positivista que durou pouco), que assegurava aos estabelecimentos 

de ensino total liberdade e autonomia. 

Neste período de tentativa de organização do ensino no Estado, situações políticas, 

alheias à educação, surgiram, as quais acabaram interferindo no bom desenvolvimento dessas 

reformas. Por exemplo, nos anos de 1914 a 1918, desencadeou-se a primeira guerra mundial, 

que gerou no país um clima de insegurança devido à indecisão do Governo em romper 

relações com a Alemanha. Ao mesmo tempo, surgiam as ideias nacionalistas, com a ênfase no 

patriotismo e luta contra o analfabetismo. Um dos setores que sofreu as consequências da 
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guerra foi o educacional, mais especificamente as escolas estrangeiras dirigidas por grupos 

alemães. Conforme Wachowicz: “Em outubro de 1917 é divulgado um decreto do Governo 

Federal, mandando fechar as escolas onde não era ensinado português. Principalmente as 

escolas alemãs, as quais eram visadas por causa da primeira guerra mundial”.53 Havia por 

parte do governo o temor de um possível domínio alemão. O Rio Grande do Sul foi a região 

mais visada com esta medida, pelo fato de ter o maior número de escolas de língua alemã. 

Segundo as estatísticas do “Governo Federal, em 1908 havia um total de 1.631 escolas, das 

quais 1.037 estavam sob a responsabilidade do governo do estado, 158 sob o governo 

municipal e 436 particulares”.54 Em 1930 esse número ampliou-se para 787 escolas teuto-

brasileiras, sendo 310 católicas, 365 evangélicas e 112 mistas, caracterizando o Brasil com 

1.500 escolas de imigração alemã, superando a de outros países. Essas escolas estavam 

divididas entre particulares, católicas, protestantes e algumas subvencionadas.55 

1.1.7 O Movimento de Nacionalização e as consequências para as escolas 

estrangeiras 

Com os rumores da guerra e com o movimento de nacionalização se espalhando por 

todo o país, a fiscalização nas escolas estrangeiras tornou-se rigorosa e muitas delas foram 

fechadas no Paraná, por exemplo: o Colégio Bom Jesus (esse colégio fornecia formação 

educacional e religiosa às famílias tradicionais de origem alemã), o Colégio da Divina 

Providência, na capital, e outros nas colônias e no interior. Os professores alemães foram 

proibidos de dar aulas.56 Outro colégio que encerrou suas atividades em Curitiba, durante a 

guerra, foi O Progresso (de ordem luterana alemã). Este só em 1919 pode solicitar licença 

para a sua reabertura. A resposta do governo a esta solicitação foi que aguardasse a ratificação 

do tratado de paz. E, por um longo período, o colégio ficou aguardando a liberação do 

governo para a sua reabertura.57 

A situação das escolas estrangeiras era delicada; elas sofriam com a dura 

fiscalização. Os anais que contam a história do Colégio Progresso, arquivados na secretaria da 

Igreja Luterana de Curitiba, mostram que em 1917 a escola foi vítima da destruição por 

irresponsáveis, que se diziam patriotas. Esses destruíram parte da escola, causando-lhe 

prejuízos e danos materiais. A escola teve até que mudar de nome, pois antes era chamada de 
                                                        
53  WACHOWICZ, 1984, p. 216. 
54  MÜLLER, Telmo Lauro. Nacionalização e imigração alemã. São Leopoldo: UNISINOS, 1994. p. 36. 
55  MÜLLER, 1994, p. 36. 
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Escola Alemã. Acabou tendo seu nome mudado para Colégio Progresso. Segundo consta nos 

históricos da escola, ela parecia ser bem conceituada na cidade, pois tinha um número 

significativo de alunos, em torno de 500 matriculados. Como era dirigida por alemães 

luteranos, também foi vítima de represálias. 

Para não interromper as atividades educacionais, alguns colégios de origem alemã 

tiveram que reformular suas práticas pedagógicas. As consequências foram logo aparecendo e 

os alunos foram os mais prejudicados. As escolas estrangeiras, fechadas durante a primeira 

campanha de nacionalização em 1917, permaneceram sem professores em diversas 

localidades, por terem sido destituídos aqueles que não dominavam o idioma nacional, não 

sendo, entretanto, substituídos.58 Essa situação deixou muitos alunos sem poder continuar 

seus estudos, causando prejuízos na sequência da jornada escolar. Por algum tempo as escolas 

ficaram fechadas e sem professores, pelo menos até conseguirem a qualificação exigida pela 

lei para poderem continuar com as atividades educacionais. 

As campanhas de nacionalização do ensino tinham como objetivo a formação de uma 

consciência nacional. No primeiro momento foram realizadas no sentido preventivo e no 

segundo momento caracterizaram-se pelas fortes represálias contra os estrangeiros. Nagle, ao 

escrever sobre a nacionalização do ensino, mostra que, na tentativa de amenizar a situação das 

escolas alemãs, em 1918 iniciou-se a subvenção federal aos estados para manutenção das 

escolas primárias criadas para substituir as que foram fechadas nos núcleos estrangeiros. 

Diante disso, o Estado adotou outras medidas para impedir a desnacionalização da escola e da 

infância.59 Entende-se que essa desnacionalização era no sentido de impedir que os alunos das 

escolas estrangeiras crescessem sem a formação de cidadão brasileiro. 

A partir de 1920 o governo expandiu escolas da rede pública nos locais onde 

existiam comunidades alemãs. A gratuidade e a possibilidade do aluno aprender melhor o 

português atraía o interesse dos pais pelas escolas públicas; assim, as escolas comunitárias 

ficavam sem condições de continuar funcionando por falta de alunos. 

O sentido nacionalista presente no ensino foi percebido claramente pelo que 

expressam as medidas que passaram a vigorar a partir de 1920; na Lei 3.35660; nos artigos 446 

e seguintes apareceram medidas para que as escolas particulares continuassem a funcionar em 

todo o território nacional. Essas se resumiam da seguinte forma: respeitar os feriados 
                                                        
58  WACHOWICZ, 1984, p. 336. 
59  NAGLE, 1974, p. 232. 
60  DECRETO N. 3.356, DE 31 DE MAIO DE 1921. Regulamenta a Lei n.1750, de 8 de Dezembro de 1920, 

que refôrma a Instrucção Publica. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1921/decreto-3356-31.05.1921.html>. Acesso em: 15 
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nacionais; o ensino deveria ser na língua em vernáculo, salvo o de línguas estrangeiras; incluir 

no programa o que o governo determinar; o ensino de português deveria ser dado por 

professor brasileiro nato e o de geografia e história do Brasil também por professores natos; 

os professores deveriam ter o reconhecimento de competência por parte da Diretoria Geral da 

Instrução Pública; ensinar nas classes infantis cantos nacionais aprovados pela Diretoria Geral 

da Instrução Pública.61 

No Paraná, em 1920, durante o Governo de Caetano Munhoz da Rocha, surgiram 

novas leis. Entre elas a de no 2.005, de 9 de abril de 1920 que prescrevia: 

Art. 1o. - As escolas particulares estrangeiras que funcionam no Estado, são 
obrigadas a ensinar em língua vernácula, história do Brasil, Geografia do Brasil e a 
Língua Portuguesa, de acordo com o programa do ensino oficial. 

Art. 2o. - As aulas dessas matérias devem ter duração pelo menos de três horas por 
dia. 

Art. 3o. - Quando a escola estrangeira solicitar, o governo poderá nomear professor 
normalista para reger a cadeira e lecionar essas matérias, sem ônus para o 
estabelecimento, sendo o professor considerado em função pública.62 

Continuou prevalecendo o ensino na língua portuguesa nas escolas estrangeiras. As 

disciplinas de geografia e história do Brasil e português reforçariam o patriotismo evitando a 

descaracterização nacional. 

Outra lei é a de no 2.157, de 8 de abril de 1922, a qual se referia ao funcionamento 

das escolas particulares, do seu conteúdo destacam-se: É livre aos particulares o exercício do 

magistério no Estado, observadas as condições da presente lei. Parágrafo 1o. - Nenhum 

estabelecimento de ensino particular poderá funcionar sem prévio registro gratuito da 

Inspetoria Geral do Ensino. Incluir as disciplina de Geografia, Cartografia e História três 

vezes por semana.63 

Como visto, o governo sempre tentava regulamentar o ensino realizado pelas escolas 

particulares. Como não conseguia ampliar a rede pública e nem oferecer um ensino de 

qualidade à população, apoiava a rede privada. Os líderes governamentais, ao perceberem a 

necessidade de formar nos brasileiros uma consciência nacionalista para defender e valorizar 

o país, entraram numa campanha acirrada em prol da defesa da nação, atingindo de forma 

dura as escolas consideradas de “estrangeiros”. Apesar do movimento já existir desde o final 

do século XVIII e início do XIX e abranger a Primeira República, foi no Estado Novo, com a 

política de Vargas, que se consolidou de forma mais consciente. 
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As campanhas nacionalistas passaram a entrar em vigor quando os intelectuais do 

século XIX enfrentaram os conservadores tradicionais para transmitir à população brasileira 

ideias e valores de um país rico e produtivo e que poderiam lutar pela liberdade e democracia 

da nação. Leituras revelam que as principais causas que levaram às manifestações 

nacionalistas foram, segundo Nagle, “o desinteresse pela nação, língua estrangeira, Primeira e 

Segunda Guerra, falta de unidade, instrução e indiferença.”64 Essas eram as principais. 

Defendia-se ainda o autoritarismo dos governadores em oposição aos liberais, a não aceitação 

do leigo na escola, a disciplina e a ordem. 

Para atingir seus objetivos, os nacionalistas aderiam a movimentos com a intenção de 

desenvolver na consciência da sociedade brasileira o valor pela nação, pela língua, pela 

religião e pela cultura. Os ideais que os nacionalistas queriam atingir foram realizados através 

da criação de órgãos como, por exemplo, na cidade de São Paulo, em 1915, criaram na 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o Centro Nacionalista. No ano de 1919, no Rio 

de Janeiro, fundaram a Sociedade Nacionalista Cultural e Política denominada Propaganda 

Nativista.65 Muitas outras instituições e movimentos foram criados em outras regiões em 

defesa da nacionalidade brasileira. Os elementos que mais se destacaram nestas campanhas 

foram à saúde e a educação. 

As manifestações nacionalistas atingiram as escolas através das medidas já citadas e 

de uma forma mais efetiva por meio dos livros didáticos enfatizando os conteúdos cívicos, 

patrióticos. Desta forma a consciência nacionalista vinha sendo despertada na sociedade e os 

nacionalistas, intelectuais e partidos políticos disputavam suas ideias democráticas e 

conservadoras contando com o apoio da população. 

No governo de Caetano Munhoz da Rocha, outra Lei, a de no 1.927, deve ser 

mencionada. Por ela, o Estado centralizou as secretarias em uma Secretaria Geral do Estado. 

Com isso, segundo a referida Lei, foi necessário fazer algumas mudanças também no Código 

de Ensino. Essas modificações foram as seguintes: escolas mais independentes, melhor 

formação dos professores e combate ao analfabetismo. Tudo isso já vinha sendo encaminhado 

por decretos e leis anteriores, porém, parecia que ainda não estava dando resultados positivos, 

pois novamente essas reformas entraram no cenário educacional do Estado com o objetivo de 

proporcionar melhoras para a educação escolar da sociedade paranaense. 
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Ao observar os relatórios de 192466, percebe-se que a situação do professor também 

precisava ser melhorada, pois não recebia uma remuneração digna. Muitos dos professores 

não tinham compromisso com o magistério e viam a função de educador como um simples 

auxílio para o seu orçamento e não como um trabalho educativo. Desta forma, o ensino 

deixava muito a desejar. A situação não era animadora para o ensino público, prova disso é o 

que apresenta o relatório deste período, o qual mostra que as aulas iniciavam às 9 horas e 

terminavam às 14 horas. Não havia recursos materiais nos grupos escolares e o número de 

professores dificultava a disciplina das aulas, pois vários professores trabalhavam, 

simultaneamente, na mesma sala dificultando o bom desempenho das atividades. A situação 

era pior no interior, onde havia muitos alunos analfabetos. As escolas isoladas não tinham 

nem horário nem programa de ensino. Cada uma funcionava conforme podia.67 

Com relação ao ensino particular, o que a Lei no. 1.775 de 3/4/1918 prescrevia não 

era suficiente para manter o desempenho legal das atividades exercidas. Desta forma, em 

8/4/1922, a Lei no 2.157 veio dar à Inspetoria Geral poderes para regularizar o funcionamento 

das escolas particulares e das escolas estrangeiras.  Eram elas as que mais necessitavam de 

regulamentação por estarem alheias à língua portuguesa, à geografia, à história e à pátria.68 

Passado o período crítico do país em consequência da Primeira Guerra Mundial, a 

sociedade carregou marcas dessa fase ainda por algum tempo. Os estrangeiros, principalmente 

os alemães, foram os que mais sofreram. Após a primeira guerra mundial, as escolas 

estrangeiras voltaram a funcionar mediante reformulação no programa. Apesar de serem 

muitas as escolas alemãs que existiam naquela época, principalmente na capital, todas se 

caracterizavam por um acentuado brasileirismo, ou seja, procuravam seguir as normas da 

educação nacional, porém, não descuidavam da cultura de origem. A Escola Progresso, antiga 

Escola Alemã, era frequentada por inúmeros filhos de brasileiros. De alemão, a escola tinha 

apenas uma tradição e uma diretoria, que não visava outro fim que não fosse o da educação da 

infância e da mocidade em geral.69 

Sabe-se que esta escola era mantida pela comunidade luterana e que tinha um 

número significativo de alunos, pois desde a sua reabertura vinha crescendo 

progressivamente. Prova disto é que no ano de 1923 foram matriculados nela 340 alunos. Já 

no ano seguinte, em 1924, este número subiu para 360 e, em 1925, este número mudou para 
                                                        
66  Relatórios arquivados na Biblioteca Pública do Paraná. Sala especial de história do Paraná. 
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Martinez, em 1924. p. 9. 
68  Para saber o que mais consta nessas Leis, consultar a Biblioteca Pública do Paraná, onde elas estão 

arquivadas. 
69  PARANÁ, 1924, p. 76. 
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380. Ainda não era o máximo, em 1926 conseguiu 410 alunos e, em 1927, manteve esta 

mesma quantidade. Ainda, em 1928, voltou a subir. Acabou por matricular 414, dos quais 265 

eram meninos e 149 meninas. O número de alunos que falava a língua alemã era de 390. Os 

demais falavam outras línguas. Dentre os alunos matriculados, nesta escola, 166 eram 

católicos e 248 evangélicos.70 

A prática pedagógica desenvolvida na Escola Progresso era a seguinte: 

Desde a fundação, a escola mantinha o programa de ensino baseado nos moldes 
progressivos da exemplar instrução brasileiro-alemã, obedecendo sempre às 
prescrições para o ensino primário no Estado do PR. Cumprido tem sido o seu nobre 
fim de preparar os seus alunos para serem bons cidadãos, dando-lhes também todas 
as possibilidades de alcançar, com aproveitamento, o Ginásio Paranaense, onde 
depois de devidamente examinados, elevado número tem sido admitido. Todas as 
matérias exigidas pelas leis do Ensino do Estado do Paraná, são nesta escola 
cuidadosamente ensinadas e disso são, eloquente prova, as honrosas referências 
deixadas no livro - atas de visitas pelas autoridades escolares deste Estado.71 

Assim como a Escola Progresso, outras escolas protestantes, menores, de origem 

alemã, procuravam desempenhar suas atividades de acordo com o regulamento e as leis 

prescritas pela Secretaria Geral do Estado, acrescentando, em cada uma, algumas atividades 

peculiares conforme suas crenças e propósitos, tendo em vista oferecer um ensino eficiente e 

preservar princípios doutrinários e culturais da sua clientela. 

1.1.8 Década de 30/40: principais mudanças na educação 

Na caminhada histórica dos acontecimentos educacionais que se desenvolveram 

durante o período em foco, encontra-se na década de 30 uma nova fase, em que se 

desencadeiam novas ideias e o surgimento de movimentos que irão atingir a sociedade 

paranaense. Nesse período ocorreram mudanças significativas em diversos setores, inclusive 

na educação. Para uma melhor compreensão desta época, no intuito de verificar as 

modificações ocorridas na área educacional, faz-se necessário ter em mente o panorama geral 

da situação do país. 

No aspecto social do Brasil percebe-se que, nas décadas de 20 e de 30, muitas 

transformações de ordem política, econômica e cultural ocorreram, modificando o modo de 

vida dos brasileiros, principalmente nos grandes centros urbanos. Essas mudanças, segundo 

Nagle, aconteceram devido às questões políticas e econômicas, pela imigração, pela alteração 

no mercado de trabalho e pelas novas ideias que os líderes de movimentos e partidos tentaram 
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implantar na consciência do povo. Dentro desse contexto, “com o novo surto industrial e com 

o desenvolvimento da urbanização, os imigrantes começaram a ser atraídos para os novos 

núcleos urbanos industriais, acelerando a passagem das atividades artesanais para as 

industriais.”72 A população passou a ter necessidades diversas, passou a procurar nos diversos 

setores da sociedade novos caminhos para esta nova fase de desenvolvimento. Intelectuais, 

líderes de movimentos e governo se viram desafiados a lutar para que o Brasil mantivesse a 

posição de um país agroindustrial e continuasse a competir com o mercado externo. A 

sociedade passou a ter mais participação nas questões sociais e políticas da nação. 

O setor econômico foi atingido, principalmente com a crise do capitalismo interno 

gerado pela quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, que afetou a economia de vários 

países. No Brasil a crise atingiu o setor agrícola. Alguns produtos como o açúcar, o cacau, o 

algodão e, principalmente, o café foram duramente atingidos. A queda do café, produto básico 

de exportação, acarretou sérios problemas na economia, impedindo o país de fazer novos 

empréstimos. No auge da exportação, outros países passaram a ser concorrentes do Brasil. 

Isto elevou em muito o estoque das sacas de café acarretando sérias dificuldades na economia 

nacional. A consequência disso foi o aumento da oferta de produtos agroindustriais no 

mercado interno. Diante desta situação, “de início não houve problema para o produtor de 

café, mas causou pontos de estrangulamento na economia nacional” que, mais tarde, 

acabaram afetando os produtores.73 

Com a queda das importações, a economia do país voltou-se para o mercado interno 

e a substituição de produtos importados pelo nacional foi inevitável. Esta situação contribuiu 

para acelerar o desenvolvimento da industrialização. 

Essa substituição foi sendo feita à base de outro tipo de importação: a de 
equipamentos e know-how, tanto mais sofisticados, quanto a produção passou a visar 
ao atendimento dos padrões de consumo da elite, próximos dos padrões de consumo 
das elites dos países industrializados. Só foi possível superar esse modelo quando a 
inelasticidade do mercado interno determinou a sua saturação e uma nova crise 
exigiu a reorientação do processo, para o qual constituiu ponta de lança o 
movimento político-militar de 1964.74 

Ainda no período de 20/30, mudanças ocorreram também no setor político, gerando 

conflitos entre partidos do governo e movimentos liberais que defendiam seus ideais em prol 

de uma nação democrática. A sociedade não estava contente com a política vigente. As 

reivindicações e os movimentos liberais cresciam atingindo desde a classe operária até a 
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burguesia industrial. Surgiram vários movimentos, dentre eles: o Partido Comunista, a 

Semana da Arte Moderna e o Tenentismo. Desses, o que mais se destacou foi o tenentismo, o 

qual almejava implantar uma ordem social e econômica de caráter capitalista e de um governo 

coeso e nacionalista.75 Com a participação efetiva de movimentos contrários à política do 

governo, liderado pela elite, o mesmo foi perdendo as forças, mas continuou na liderança. 

Prova disso é que as eleições de 1930 para Presidente da República deixaram um clima tenso 

com a vitória do partido do governo. Surgiram na ocasião, em oposição à política 

governamental, dois grupos: “os militares superiores, uma parcela dos produtores de café, e os 

revolucionários.”76 No entanto, em caráter provisório, o Presidente Getúlio Vargas conseguiu 

manter-se no poder por muitos anos. Seu mandato marcou época e foi realizado a princípio 

durante um período de instabilidade, o qual abrangeu os anos de 30-37 e outro de ditadura que 

foi de 37-45. Neste último, Getúlio deu o golpe de Estado em 1937, se posicionando contra as 

radicalizações de esquerda e direita. A fase de ditadura terminou com as eleições para 

presidente em 1945. 

Durante a política de Vargas, as modificações ocorridas na sociedade tinham como 

objetivo implantar definitivamente o capitalismo no Brasil e por isso geraram certas 

inquietações nos setores econômicos e sociais. Essas inquietações foram provocadas por 

inúmeras ações, dentre elas: campanhas presidenciais, lutas reivindicatórias dos operários, 

pressões da burguesia industrial, medidas de restrição adotadas na Revisão Constitucional de 

1926, desenvolvimento do movimento revolucionário vitorioso de outubro de 1930.77 Toda 

essa agitação poderia ser vista como uma forma de revolução e reivindicações por parte de 

líderes que, descontentes com a situação, buscavam junto à sociedade desenvolver no Brasil 

uma nação democrática, proporcionando condições dignas para se viver. 

Em complemento às ideias acima mencionadas, Giraldelli menciona que a Revolução 

de 30 promoveu um arranjo na sociedade política, possibilitando o assento de setores sociais 

marginalizados no poder, em diversos setores.78 Sobre esse assunto, Aranha destaca que, após 

a Revolução de 30, começou a era de Vargas, de 1937 a 1945. O Brasil passou pelo Estado 

Novo, com algumas restrições.79 
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O governo de Vargas foi marcado pela política de repressão e de paternalismo e deu 

início ao “populacionismo Getuliano.”80 Getúlio Vargas tentou conquistar vários setores da 

sociedade, procurando transmitir uma imagem de mediador imparcial. Os descontentamentos 

gerados nos vários setores, principalmente no da classe média, eram visíveis. Surgem neste 

clima as greves e as reivindicações em benefício da população trabalhadora, por uma vida 

social mais justa e com liberdade de ideias. 

Este período também teve outros pontos positivos, principalmente no que se refere à 

educação. Foi uma época de expansão do ensino primário e secundário, época em que 

ocorreram várias mudanças no setor educacional. Segundo Aranha, “a partir da década de 30 

a educação alcança níveis de atenção nunca antes atingidos, quer pelos movimentos dos 

educadores, quer pelas iniciativas governamentais, ou pelos resultados concretos.”81 Pois, as 

causas que levaram os líderes educacionais e governamentais a planejarem melhor o ensino 

nesta nova fase foram, principalmente, “devido a crise do modelo agrário exportador e o 

desenvolvimento do novo modelo nacional desenvolvimentista com base na industrialização, 

a qual exigia melhores condições educacionais da população.”82 

O entusiasmo e o interesse pela educação estimularam o surgimento de várias escolas 

particulares e também o desejo de formar o “homem brasileiro”, o qual deveria ser possuidor 

de uma consciência nacionalista e defender a cultura do país. Para tanto, foi preciso 

reformular os programas de ensino. Os conteúdos, as formas e maneira de administração 

sofreram mudanças. A escola passou a desempenhar uma função social. 

Ao relatar o desenvolvimento do ensino no período, Aranha afirma: 

De 1936 a 1951 as escolas primárias dobaram e as secundárias quase 
quadruplicaram, em número, ainda que tal desenvolvimento não seja homogêneo, 
tendo se concentrado nas regiões urbanas dos estados mais desenvolvidos. As 
escolas técnicas se multiplicaram e as escolas de magistério foram reorganizadas.83 

Mas, como mostra Romanelli, assim como a expansão capitalista não ocorreu da 

mesma forma em todo território nacional, a expansão escolar foi mais efetiva nas zonas onde 

houve maior produção industrial, causando desigualdade e defasagem em vários territórios.84 

O ensino no Brasil pode ter sofrido algumas transformações de ordem estrutural, contudo, 

continuou sendo ainda um privilégio de poucos. 
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Dentro deste quadro de expansão e planejamento do ensino, uma das iniciativas para 

atender as necessidades educacionais do país foi a criação do Ministério da Educação e as 

Secretarias de Educação dos Estados. Vários autores mostraram que os principais objetivos 

estabelecidos pelo Governo Federal para o Ministério da Educação foram: ampliar a 

participação da população no desenvolvimento da educação; unificar, disciplinar e integrar os 

sistemas educacionais; promover o relacionamento federal com os diversos sistemas. Nota-se 

que estas medidas foram mais de âmbito estrutural, tornando o ensino mais centralizado e 

limitando o poder dos Estados e Municípios de atuarem conforme suas necessidades. A 

história da educação brasileira, sob diferentes olhares, mostra que a chamada Revolução de 

30, para a educação, foi o início de uma nova fase para o ensino. Foi a época em que se 

começou a traçar normas e diretrizes de um plano nacional de educação para a sociedade 

brasileira. Além das reformas de ordem estrutural, as modificações nos currículos 

privilegiaram a entrada das disciplinas de Educação Moral e Cívica, Educação Física, ênfase 

no ensino técnico-profissional, com objetivos de equiparar a educação dada nas escolas com 

as novas exigências do mercado industrial. 

Após essa iniciativa, a partir da Constituição de 1934, o Governo Federal assumiu 

novas atribuições, tais como: fixar Diretrizes para a educação nacional, oferecer assistência 

técnica e fiscalizar as normas federais. Nesta mesma Constituição, o problema do Ensino 

Religioso nas escolas ficou assim estabelecido: conforme artigo 153, “o Ensino Religioso será 

de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios de confissão religiosa do 

aluno, manifestado pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolas 

públicas primárias, secundárias, profissionais e normais.”85 O Ensino Religioso de caráter 

facultativo foi uma conquista que teve apoio da influência positivista e do movimento 

pioneiro que lutavam pela laicidade da educação; pois desde o início da instrução no país era 

matéria obrigatória nas escolas, uma vez que a religião oficial era a católica e ministrada por 

leigos. 

As modificações que ocorreram no sistema educacional brasileiro durante esta nova 

fase de desenvolvimento político e social se caracterizaram por preservar o ensino secundário 

e superior, tendo em vista o preparo técnico-pedagógico e a organização do sistema escolar. 

Durante a política de Vargas e a manifestação de movimentos contrários agitando a 

sociedade, o país viveu um clima favorável ao autoritarismo. Temendo uma conspiração 

comunista, Vargas apresentou uma nova constituição centralizando todo o poder em suas 
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mãos. Ficou denominada de “polaca”, pois se baseava na constituição polonesa. Através dessa 

constituição, o presidente passou a ter autoridade para dissolver o Congresso, expedir 

decretos–leis e nomear interventores para os Estados; extinguir partidos políticos; abolir a 

liberdade de imprensa, instituir a censura; estabelecer pena de morte; prorrogar o mandato 

presidencial até a realização de um plebiscito. 

A pesquisa realizada dentro desta nova fase de vida política, econômica e social no 

Estado Novo mostra que algumas conquistas democráticas e trabalhistas puderam ser 

alcançadas para o bem da sociedade. Dentre essas se destacam: o voto dos menores de 18 

anos de ambos os sexos, jornada de trabalho de oito horas, férias remuneradas, salário mínimo 

e um plano nacional de educação. 

Após a Revolução de 30, surgiram o Ministério da Educação e da Saúde Pública, a 

Reforma de Francisco Campos, o Estatuto da Universidade e o Manifesto dos Pioneiros86, o 

qual deu abertura para as novas ideias de Escola Nova e contribuiu para a Constituição de 

1934. Na área educacional, o que se percebe é que Vargas tentou controlar duas tendências 

que pairavam na sociedade brasileira, a dos conservadores, com apoio da Igreja Católica, que 

não era a favor da modernização, e a dos liberais, que desejavam mudanças. 

Durante o governo de Getúlio Vargas, procurou-se estabelecer um plano de expansão 

e organização social, econômica e política do país. Estava incluída neste plano a reformulação 

do sistema educacional. O ministro da época, Gustavo Capanema, propôs reformas para o 

ensino, as quais se deram pelos decretos de 1942 a 1946, denominadas de Leis Orgânicas. 

Foram elas: a de no. 4.073/42, Lei Orgânica do Ensino Industrial; a 4.048/42, que criou o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); a 4.244/42, Lei Orgânica do Ensino 

Secundário; a 6.141/43, Lei Orgânica do Ensino Comercial; e, após a queda de Vargas, a 

8.539/46, Lei Orgânica do Ensino Primário; a 8.622/46, que criou o SENAC e a 9.613/46, Lei 

Orgânica do Ensino Agrícola.87 A reformulação do ensino também previa mudanças na 

Escola Normal. “Conforme previsto na Lei Orgânica do Ensino Normal, instituída pelo 

Decreto – Lei 8.350, de 02 de janeiro de 1946.”88 Essa lei prescrevia alterações para o 

currículo das escolas normais com objetivo de preparar melhor os professores para o ensino 

primário. 

                                                        
86  O Manifesto dos Pioneiros é importante na história da educação brasileira porque demonstra as diferenças 
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laico, contra o Ensino Religioso obrigatório. PILETTI, 1994, p. 76. 
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Pela legislação vigente, o ensino nesta época já estava dividido em ensino primário, 

profissional e acadêmico. Essas reformas no ensino duraram até a criação e aprovação da 

nova Lei de Diretrizes e Bases 4024/61, marcando o início de uma nova fase em busca de 

modernização e atualização da educação brasileira, frente a uma sociedade capitalista, 

tecnológica e industrial. 

As modificações sociais ocorridas no país, durante o período em destaque, de certa 

forma, influenciaram nos procedimentos relacionados à educação desenvolvida no Paraná. 

Arns mostra de forma bem sintética a situação do Estado na época da efervescência política. 

Segundo ele: 

O Paraná empolgado pelo movimento revolucionário adere à revolução de 30 sob o 
comando do Governo do Estado General Mário Alves Tourinho. A década de 30 foi 
uma época de turbulência em todos os setores da sociedade paranaense. Para o 
ensino público foi um dos anos mais desastrosos, inúmeros professores 
abandonaram suas cadeiras para ingressar nos campos revolucionários, outros 
fugiram das suas escolas e a maioria as conservou fechadas até que a ordem se 
estabelecesse. Essa situação perdurou até 1932, quando foi designado para assumir o 
cargo de Interventor Federal o Senhor Manoel Ribas.89 

Ao passar a crise política dos anos 30, nas décadas de 40-60, a política educacional 

foi outra.  Houve grande participação da população solicitando mais escolas. Surgiram nesta 

época campanhas em prol da alfabetização de adultos, e várias outras medidas para atender as 

necessidades políticas e educacionais do país. 

Quanto à expansão do ensino no Estado do Paraná, os imigrantes e migrantes 

internos, mineiros e paulistas, contribuíram para o crescimento das populações urbanas e 

consequentemente para a expansão do ensino no território paranaense. Segundo Machado, o 

que marcou nessa época foi a expansão de todos os níveis escolares do Estado paranaense. O 

Estado assumiu a responsabilidade de expandir e desenvolver o ensino, principalmente, o 

primário e o secundário em toda a região.90 

Ao escrever sobre a expansão do ensino no Paraná, mais especificamente em relação 

à organização do ensino médio, Machado mostra que ele surgiu com a iniciativa do Estado, 

deixando as escolas particulares, a princípio, sem ação.91 Da mesma forma, a iniciativa do 

Estado em atender os professores foi sempre mais presente, pois o Estado mantinha maior 

oferta de professores do que as redes particulares, podendo suprir também a necessidade de 

algumas escolas particulares com o sistema de subvenção. A qualificação dos professores não 

era uma exigência legal do governo. Pela estatística apresentada por Machado, em 1940 havia 
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43,1% de normalistas formadas e 56,7% não formadas. Em 1948, havia 40,6% de professores 

qualificados e 59,9% de leigos. Isso demonstra que a metade dos professores atuantes, 

principalmente no ensino primário, não tinha formação profissional.92 Porém, estavam 

exercendo a função de educadores e obtendo o apoio do governo para continuarem na função. 

O desenvolvimento e a organização da educação brasileira no período de 40-61 

foram marcados por reformas e modificações, as quais influenciaram a política educacional 

dos Estados. Durante esse período, o ensino primário no Paraná não cresceu como deveria. A 

educação nas zonas rurais ficou prejudicada com a falta de professores, os quais, ao se 

formarem nas cidades onde existia o Curso Normal, não queriam lecionar no interior. Miguel, 

ao abordar a formação do professor no Paraná, destaca que a partir da década de 46 os cursos 

de formação de professores das escolas normais regionais expandiram-se em função das 

modificações provocadas pelas relações capitalistas. “A formação do professor passou a ser 

considerada fundamental para o êxito de qualquer reforma no ensino primário.”93 Era preciso 

qualificar o professor para poder implantar mudanças no ensino. 

No decorrer da história da educação no Paraná, observa-se que em algumas ocasiões 

havia uma preocupação do governo em organizar melhor o ensino e oferecer algo mais 

eficiente à sociedade paranaense. Mas as questões das migrações internas e as demandas da 

população por mais escolas eram maiores do que os esforços do governo para tentar 

solucionar o problema da educação. Além disso, não existiam verbas suficientes para suprir 

todas as necessidades educacionais. Quem mais sofria com esta situação era a população que 

não podia contar com uma educação de qualidade e para todos. 

Alguns relatórios da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, que se encontram 

na Biblioteca Pública do Paraná, revelam a precária condição da maioria das escolas públicas 

em funcionamento no período de 30 - 40. Os prédios onde elas funcionavam, em muitos 

casos, eram pequenos, de madeira e sem conforto. Seus recursos eram escassos em todos os 

sentidos. Fotos e documentários particulares revelam que algumas escolas particulares, das 

zonas urbanas e das zonas rurais, se apresentavam em melhores condições de receber alunos. 

Funcionavam em prédios de alvenaria e estavam mais equipadas para atender às necessidades 

dos alunos. 

Contudo, as mudanças ocorridas nesses períodos não foram suficientes para resolver 

os problemas educacionais do Estado e Município e os desafios continuaram em prol de uma 

educação de qualidade e para todos. 
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1.2 O Protestantismo Histórico no Brasil: uma oportunidade educacional 

O movimento protestante surgiu primeiramente na Europa, se espalhou para a 

América do Norte e acabou chegando também ao Brasil. Será apresentado, de forma geral, um 

panorama histórico de como foi a implantação do protestantismo no Brasil; em especial no 

Paraná, na cidade de Curitiba, destacando a instalação de escolas protestantes no período que 

abrange o final do século XIX e o início do XX. 

O Dicionário da Língua Portuguesa define o termo “protestante” como: “o que diz do 

partido da Reforma (luteranos, calvinistas, anglicanos etc)”94, ou seja, que vai contra as 

doutrinas da Igreja Católica. Para Welch, é seguir os princípios dos grandes reformadores, a 

saber: a justificação pela fé, o direito e o dever do juízo final em matéria de fé e a autoridade 

das escrituras.95 Significa, também, certas formas de pensamentos e declarações de fé, 

maneira de adorar, grupos de pessoas unidas em certos continentes geográficos.96 

Algumas denominações são realmente consideradas protestantes, como é o caso dos 

luteranos, seguidores de Lutero (protestam contra a Igreja Católica); dos presbiterianos, cujas 

doutrinas estão baseadas na teologia de Calvino (reformador protestante na Suíça); e a Igreja 

Anglicana. As demais são ramificações do protestantismo, denominadas evangélicas. Tomou-

se como definição para este estudo que o termo protestante, será dado a todo aquele cristão 

que se diz “não católico”, ou seja, que não segue as doutrinas da Igreja Católica Apostólica 

Romana. Serão incluídas no grupo de protestantes, as denominações históricas97 que surgiram 

depois da Reforma protestante de Lutero. 

Diante desse esclarecimento segue a fundamentação do assunto com os destaques 

para a implantação, difusão e abertura de escolas comunitárias. 

1.2.1 O Protestantismo: implantação e missões 

O Protestantismo entrou no país, católico, como um movimento religioso apoiado 

por questões econômicas e políticas e se desenvolveu durante o período republicano. Algumas 

tentativas não alcançaram êxito, como por exemplo: a primeira delas foi em 1555, quando 

chegou ao Brasil à expedição de Villegaignon, o qual pretendia fundar a França Antártica e 
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construir um refúgio onde os huguenotes pudessem praticar livremente o culto reformado. 

Mas não obteve sucesso, pois Villegaignon foi expulso da colônia de Guanabara em 1560.98 A 

segunda foi realizada “no período holandês, na Bahia (1624 -30), quando reformadores se 

estabeleceram no nordeste com toda sua organização eclesiástica à moda Genebriana.”99 

Também foi uma tentativa frustrada. 

Com Dom João VI e as novas ideias de mudanças na política do país, a esperança se 

concretizou; os portos “são abertos e os protestantes anglo-saxões começam a chegar e se 

estabelecer no Brasil, com relativa liberdade para suas práticas religiosas.” 100 Foi um período 

que também deu início às imigrações e à obra de colonização de várias províncias, inclusive 

com liberdade para a prática religiosa. “O Tratado do Comércio e Navegação, de 19/2/1810, 

traçou as diretrizes que iriam garantir a todos o direito de praticar a sua religião particular, 

desde que não perturbassem a paz pública ou tentasse fazer proselitismo entre os católicos.”101 

Aproveitando o momento histórico da política de boas relações sociais e econômicas, 

os protestantes chegaram ao Brasil junto com a imigração. Eram, na maioria, de origem norte-

americana e europeia. Isso se deu em meados do século XIX. “Até 1824, ingleses, alemães, 

suecos e americanos foram chegando e vivendo sua fé conforme a situação lhes permitia.”102 

Em 1824 desembarcaram os futuros componentes da primeira colônia de protestantes e, neste 

mesmo ano, realizaram o primeiro culto evangélico em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.103 

Esta colônia era formada por 334 imigrantes, os quais tinham como líder espiritual o Pastor 

Fridrich Oswaldo Sowrbronn. Depois desta, outras se fixaram nas regiões de São Paulo (1827 

- 1829), Santa Catarina (1828 - 1850) e Paraná (1829).104 

Através da Constituição de 1824 os protestantes conseguiram conquistar espaço na 

sociedade. Esta Constituição, no seu art. 5o, assegurava o seguinte: Art. 5o. - A religião 

Católica 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.105 

Até o período da República a norma era essa para os protestantes: eles poderiam se 

reunir em casas para realizar seus cultos, desde que essas casas não tivessem nenhuma 
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aparência de igreja. Não podiam ter cruz, sinos ou qualquer outra característica de igreja. Não 

se importando com a aparência dos locais de culto, mas com o propósito do culto, os 

protestantes realizavam suas práticas religiosas em casas, escolas ou em capelas erguidas 

conforme determinação da lei. 

Como se não bastasse à limitação que tinham para realizar suas práticas religiosas, os 

primeiros protestantes experimentaram a discriminação da sociedade. A Igreja Católica fazia 

a vez dos cartórios, pois para se tornarem válidos os casamentos, nascimentos, trâmites de 

herança, a pessoa teria que comprovar que era batizada na Igreja Católica. Isso sem dúvida 

prejudicava a comunidade protestante, que necessitava dos cartórios para efetivar seus 

registros. A situação foi ficando cada vez mais difícil houve interferência do governo nas leis 

do país para possibilitar a convivência. 

No início os protestantes “ingleses e americanos constituíam comunidades religiosas 

fechadas à sociedade brasileira, já os alemães e suíços, pela falta de assistência religiosa, 

foram sendo absorvidos pela sociedade abrangente, ao ponto de grande parte deles 

abandonarem a antiga fé”.106 Emile diz que, “fora das colônias estrangeiras, não havia 

protestantismo algum. Em 1888, a Igreja Presbiteriana, então a mais desenvolvida no país, 

contava com mais de 50 comunidades para apenas 20 missionários.”107 Nota-se que, a 

princípio, os protestantes não tinham interesse em divulgar suas crenças; estavam interessados 

em apenas suprir as necessidades espirituais de seus grupos. Mas, segundo registros em 

documentos de arquivos das instituições, é provável que, percebendo que teriam aceitação 

fora de suas comunidades, começaram a investir no trabalho de evangelização com a ajuda 

das missões. 

O número de protestantes vindos com a imigração, principalmente americanos e 

europeus para o Brasil, era significativo. Para cuidar da vida espiritual desse povo era preciso 

a presença de um líder espiritual. Como no início não era possível ter a presença de um pastor 

para cada comunidade, eles utilizavam o leigo no trabalho de evangelização. 

Mendonça fornece dados que nos possibilitam traçar uma abordagem cronológica 

sobre a chegada dos primeiros missionários e suas diversas denominações. Em 1836 chegou 

ao Rio de Janeiro o primeiro missionário metodista, o Reverendo Fountain E. Pitts, do Board 

of Mission of the Methodist Episcopal Church in the United States e começou a pregar em 

residências particulares. Outro metodista, o Reverendo Justus Spaulding, também ajudou na 
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organização da Igreja, a qual foi inaugurada com 40 membros. Em 1862, Simonton abriu a 

Primeira Igreja Presbiteriana e começa um trabalho com brasileiros no Rio de janeiro. Em 

1871, os metodistas e os batistas fundaram uma Igreja em Santa Barbara. Em 1876, o 

Reverendo J. J. Ranson fundou definitivamente a Terceira Igreja Metodista no Brasil, com 

seis pessoas, todas estrangeiras. O segundo grupo de protestantes foi o da Igreja 

Congregacional, fundada em 1858, em Pernambuco. Esta realizou trabalhos com brasileiros. 

Em 1889 a América Church Missionary Society enviou dois jovens para o Brasil, os 

Reverendos James Wattson Marris e Luciem Lee Kinsolving.108 Destaca Roberto Kalley, 

como sendo o primeiro a realizar trabalhos religiosos em português. Ele era um médico 

escocês que fazia da música um instrumento de evangelização. Através dos hinos sacros, 

transmitia sua teologia e divulgava o protestantismo para a sociedade brasileira.109 Esta forma 

de evangelização chamava a atenção. 

Os primeiros missionários tinham não só a tarefa de evangelizar, mas também de 

orientar a instrução escolar das comunidades, pois a situação educacional do país era precária. 

“O pastor tinha a tarefa de encorajar a criação de escolas em sua paróquia e garantir a 

seriedade do ensino ministrado, de tal forma que elas granjeassem a confiança do povo.”110 

Nas comunidades de imigrantes protestantes, o pastor exercia o trabalho de professor durante 

a semana e nos finais de semana exercia funções pastorais. “A partir de 1860 a presença de 

missionários norte-americanos tornou possível à instalação de escolas para os filhos dos 

imigrantes protestantes, sobretudo no Oeste paulista.”111 Foi o primeiro passo para a abertura 

e o desenvolvimento da educação protestante no país. A necessidade de educação formal para 

as crianças estrangeiras, juntamente com o interesse de preservarem a fé cristã baseada nas 

doutrinas e crenças protestantes, fez com que as comunidades religiosas contribuíssem para a 

proliferação de escolas protestantes em diversas localidades onde havia estrangeiros que 

abraçavam a mesma fé. 

O protestantismo no Brasil estabeleceu se na sociedade de duas formas: 

Protestantismo de imigração e Protestantismo de conversão. O período que abrange esta fase 

de implantação vai de 1808 a 1889, sob a influência norte-americana e europeia e de 1889 a 

1964, com o aparecimento das denominações, históricas, dentre elas destacam-se os 
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presbiterianos independentes, os luteranos,112 os Menonitas, os metodistas, os da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, os da Igreja do Nazareno e os pentecostais.113 Tanto o crescimento 

da Igreja Metodista como das demais denominações, foi devido à entrada do capital norte-

americano, da imigração e da mão de obra qualificada.114 O período de maior difusão do 

protestantismo histórico foi o de 1930; pois somente no século XX é que realmente se notam 

os efeitos da obra missionária115, podendo esta ser caracterizada como sendo de origem 

estrangeira. 

1.2.2 O Regime Republicano: oportunidade e conquistas 

O regime republicano foi o movimento de grande abertura para a atuação dos 

protestantes. Nesta época a população já participava de forma mais ativa das questões 

políticas do país. Com o processo de industrialização surgiram novas ideias, novos planos 

para a sociedade brasileira na qual a presença de estrangeiros era garantida e 

consequentemente de protestantes ingleses, americanos e alemães. Esses portadores de 

valores, ideais e cultura própria, influenciaram a sociedade brasileira com o intuito de fazer 

parte do desenvolvimento do país. 

Outros movimentos marcaram presença no cenário da nação como, por exemplo, o 

liberalismo, o positivismo, que já existia desde 1811, a maçonaria, desde 1801, e o 

movimento republicano. Diante disso, o interesse de Dom Pedro II pela vinda de protestantes 

para o Brasil foi uma questão política e social, pois ele desejava servir-se da igreja no campo 

social, proporcionando grandes facilidades aos primeiros missionários protestantes que eram 

apreciados pelos seus conhecimentos e pelos serviços práticos que podiam realizar. Por outro 

lado, era dos países protestantes que ele esperava a imigração indispensável ao seu plano de 

governo; por isso era necessário assegurar a esses colonos a possibilidade de exercer seu culto 

e de educar seus filhos.116 

A implantação e a difusão do protestantismo no Brasil foi possível devido a vários 

fatores: Assinatura do tratado de comércio entre Portugal e Inglaterra em 1810; Movimentos 
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de libertação nacional que culminaram com a independência política em 1822; Expansão de 

ideias liberais; Liderança do sistema capitalista mundial assumida pela Inglaterra e 

fortalecimento dos Estados Unidos com interesses econômicos no Brasil; Correntes 

migratórias; o enfraquecimento do clero e a ausência dos preconceitos por parte de partidos 

políticos. Com isso, a difusão de várias denominações, como foi o caso da Igreja 

Presbiteriana, que “no processo de nacionalização do protestantismo contava, em 1888, com 

12 pastores nacionais e 20 missionários, no fim de 1900, o número de pastores nacionais já se 

havia elevado para 48.”117 

Com a liberdade para a entrada de imigrantes no país, as sociedades bíblicas 

enviaram missionários para vender e distribuir Bíblias no Brasil. Segundo Mendonça: “A 

distribuição de Bíblias foi o ponto estratégico para a penetração dos protestantes no Brasil.”118 

Ações como essa permitiram que a Bíblia se tornasse o livro mais lido nas comunidades de 

imigrantes e, para suprir a necessidade de alfabetização, criaram escolas classes nas igrejas 

permitindo assim, que leitura do Livro sagrado fosse um manual de conduta e fé. Prova disso 

é que “Entre os períodos de 1859 e 1874, 20.000 exemplares da Bíblia foram distribuídos.”119 

A distribuição de Bíblias foi uma das estratégias utilizadas pelos protestantes para divulgar 

suas ideias religiosas nas diversas regiões do país. O trabalho dos copoltores (vendedores de 

Bíblias e artigos religiosos) resultou em 1948 no nascimento da Sociedade Bíblica Brasileira, 

com sede no Rio de Janeiro, de natureza filantrópica, com objetivo de difusão das Escrituras 

como meio de elevação da moral, da vida social e do espírito do povo brasileiro.120 

Entende-se que, o protestantismo com suas ramificações, tinham como ideal a 

evangelização e a educação, ou seja, o conhecimento das boas novas de salvação através da 

leitura da Bíblia, dos estudos bíblicos e das pregações. Para entender, com facilidade, a 

mensagem lida ou pregada, era necessário que as pessoas soubessem pelo menos ler. 

Percebendo a dificuldade da população em relação à alfabetização, pois o país tinha um 

número grande de analfabetos, investiram na educação em paralelo com a evangelização. 

1.2.3 A Instalação de Denominações e Escolas 

O que se pode observar é que o protestantismo chegou ao Brasil com uma visão 

diferente no que se refere à vida social, espiritual e cultural. Ao perceberem as dificuldades do 
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país na questão educacional, providenciaram escolas para garantir a boa instrução de seus 

filhos e para preservarem a fé, bem como oferecer oportunidade de evangelização à 

população. Este contexto pode ser analisado também nos estudos de Fernando Azevedo, onde 

ele mostra a abertura de várias escolas de origem protestante propondo um ensino inovador. 

Ele diz: 

Nada de novo surgiu no Brasil nos fins do Império a não ser a instalação das 
primeiras escolas protestantes.  Como a Escola Americana, em 1870, em São Paulo, 
destinada ao ensino elementar e, em 1889, acrescentada pela escola secundária, 
ambas do Mackenzi College, o Colégio Piracicabano (1881) e o Colégio Americano 
(1885) em Porto Alegre, ambos Metodista. [...] Por outro lado, o protestantismo, há 
pouco instalado e sofrendo restrições, constituíam-se duas crenças duas culturas, 
sendo uma europeia e outra norte americana; a pedagogia protestante e libertadora, 
que tende  antes à emancipação do espírito do que a uma domesticação intelectual, e 
o ponto de vista católico, mais conservador e autoritário, especialmente do jesuíta.121 

O sociológico que Jether P. Ramalho destaca que:  

O programa educativo é uma das primeiras e mais importantes expressões da obra 
missionária. A natureza e a profundidade das mudanças que se quer introduzir na 
sociedade não condizem com o analfabetismo dos conversos, nem com pouca 
instrução reinante. É necessário que o protestante seja capaz de, pelo menos, ler a 
Bíblia e certa literatura religiosa, e a comunidade global deve valorizar e expandir a 
educação considerada a nota principal de ascensão social.122 

A educação era uma questão que estava presente nas principais denominações. 

Vários autores mencionam a educação como ponto estratégico para a difusão do 

Protestantismo. “A instrução da educação protestante na sociedade brasileira deu-se no 

mesmo tempo que a pregação dos primeiros missionários, isto é, com a organização das 

primeiras igrejas já se implantaram também as escolas paroquiais.”123 Com relação às escolas 

protestantes Mesquida mostra que: 

As escolas paroquiais ofereciam ensino primário e doutrinário não só para os 
membros de suas igrejas como também a toda comunidade, funcionando igualmente 
como centros de difusão do evangelho e, portanto, de recrutamento de membros para 
a denominação.  Por isso, os missionários exigiam que o diretor e os professores 
dessas escolas, homens e mulheres pertencessem à Igreja ou fossem fiéis a seus 
serviços, assegurando deste modo, a comunidade uniforme das doutrinas 
metodistas.124 
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Os metodistas, para alcançarem seus objetivos, utilizaram uma prática educacional 

com metodologias inovadoras em relação às demais escolas públicas e ainda primavam pela 

competência profissional dos docentes e por atividades extraclasses.125 

No início da colonização o primeiro missionário metodista, J. Ranson, em 1876, 

batalhou para a organização do Colégio de Piracicaba.126 Da mesma forma os presbiterianos, 

sob a liderança de Simonton e outros missionários, lutaram pela evangelização e pela 

educação, a fim de assegurar o futuro da igreja evangélica no Brasil. Shamberlau fundou a 

Escola Americana em São Paulo com o objetivo mais social e democrático. Deste grupo 

destacam-se: o Colégio Americano Taylor - Egídio, fundado em 1898 em Salvador, o Colégio 

Batista Brasileiro em São Paulo em 1902, Colégio Americano Batista em Recife (1902), 

Colégio Batista do Rio de Janeiro em 1929, do Dr. J.W. Shepard, e outros nas principais 

capitais do país. 

O interesse dos protestantes pela educação “ultrapassa os limites de uma expressão 

evangélica, engloba-se em uma concepção de vida.”127 No programa das escolas, primavam 

tanto pela qualidade do ensino como pelo desenvolvimento da boa moral. 

O primeiro missionário batista no Brasil, Miss. Bagby, ao escrever para seus líderes 

nos Estados Unidos em 1882 apresentando sugestões para um programa de educação, diz que 

os colégios servirão para a continuidade das igrejas, conquistarão a boa vontade dos 

adversários; por isso era preciso mandar mais missionários capacitados para atuar também na 

área educacional.128 

Na difusão, os protestantes usaram a educação e a evangelização. Os missionários 

eram pessoas bem instruídas. William Buck Bagby, missionário batista, formou-se na 

Universidade de Waco. Em 1881 chegou ao Brasil para trabalhar entre os batistas norte-

americanos de Santa Bárbara. Como ele, muitos outros vieram para ajudar na evangelização 

do Brasil.129 

Outro instrumento de muito valor usado pelos protestantes para manter a unificação 

do pensamento e a preservação da fé foi a Escola Bíblica Dominical. A primeira Escola 

Bíblica do Brasil surgiu em 1855 em Petrópolis, pelo casal de missionários Robert e Sara 

Kelley. Eles recolhiam os meninos de rua em sua casa e lhes davam aulas de português, 

matemática, usando como livro-texto a Bíblia. Para o protestante a Bíblia é o único livro que 
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contém regras de conduta e fé. Ela era usada em muitas escolas como livro texto. Com a 

aceitação e desenvolvimento da Escola Bíblica por muitas denominações, foi criada a 

Confederação Evangélica do Brasil, a qual passou a imprimir material didático utilizado pela 

maioria das igrejas evangélicas nos estudos bíblicos dominicais. 

No processo de implantação e desenvolvimento do protestantismo no Brasil, pode-se 

resumir esta caminhada com a seguinte citação: 

A luta dos protestantes por um espaço religioso na sociedade brasileira desenvolveu-
se em três níveis: o polêmico, o educacional e o proselitista. O educacional se 
desenvolveu em dois outros níveis: o ideológico, cujo objetivo era introduzir 
elementos transformadores na cultura brasileira a partir dos escalões mais elevados, 
e o instrumental, cujo objetivo era auxiliar o protestantismo e a manutenção do culto 
protestante na camada inferior da população. O primeiro foi representado pelos 
grandes colégios americanos e o segundo pelas escolas paroquiais. O proselitista, 
isto é, o esforço desenvolvido pelos protestantes para converter os católicos, 
constituiu-se no confronto direto com o catolicismo uma vez que se tratava de 
tentativa de substituição de princípios de fé e procedimentos religiosos 
profundamente arraigados em três séculos livres de concorrência.130 

Os protestantes de origem norte-americana, em grande parte, se estabeleceram, 

principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste. Os de origem europeia se fixaram, 

sobretudo, na região Sul do país, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Os 

primeiros protestantes que chegaram ao Sul foram os alemães, luteranos. Eles vieram para 

cumprir o objetivo estatal de povoar as terras e misturar a raça brasileira; suprir a demanda de 

mão de obra e, também, de ocupar os territórios de várias províncias em desenvolvimento. 

Isto mostra que havia interesses de ambas as partes na colonização. Desta forma, luteranos, 

presbiterianos, batistas, adventistas, menonitas e outras denominações foram se difundindo no 

Paraná. Em Curitiba, a introdução do protestantismo como religião organizada se deu por 

volta de 1845, ou um pouco antes.131 

Os luteranos se reuniam em culto antes de 1860. Em 1881 foi inaugurado o primeiro 

templo da comunidade, uma construção de enxaimel. Logo ficou pequena esta igreja e 

decidiram construir um novo templo em 1893, inaugurado em maio de 1894. Em 1913, foi 

inaugurada mais uma comunidade, com sede na Rua Inácio Lustosa, chamada “igrejinha”, 

onde se realizavam os cultos em língua alemã. Em 1942 as duas comunidades se uniram 

formando a Comunidade Evangélica de Curitiba, depois denominada Comunidade Evangélica 

Luterana de Curitiba. Desde o início a Comunidade Evangélica Luterana preocupou-se com a 
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educação e criou uma escola, a qual foi inaugurada em 1873. O próprio pastor era também o 

professor.132 

A Igreja Presbiteriana de Curitiba foi uma das pioneiras na evangelização do Paraná. 

Sua história é marcada pela ação de alguns colportores 133 que no ano de 1878 chegaram ao 

Paraná para distribuir Bíblias e literatura religiosa por várias localidades da região.134 A 

organização da Igreja Presbiteriana de Curitiba foi realizada no dia 1o de julho de 1888.135 O 

primeiro pastor da Igreja foi o missionário George Anderson Landes. No dia 1/11/1893 foi 

eleito para pastorear a Igreja o Rev. José M. Higgins. Sua ordenação se deu no dia 27/3/1898. 

Era professor de Português, Inglês, Grego, Latim e Francês. Lecionou no Colégio Progresso, 

Liceu Rio Branco, Colégio Belmiro César, Ginásio Paranaense e Instituto de Educação, além 

de participar de bancas examinadoras em concursos para catedráticos da Universidade Federal 

do Paraná.136 

No final de 1890, um evento que marcou época na sociedade curitibana, 

principalmente para os presbiterianos, foi à chegada das missionárias Miss Elmira Kul e Miss 

Mary P. Dascomb, primeiras educadoras da Escola Americana local. Elas vieram para dar 

início à Escola Americana em Curitiba. Desta forma, mais uma instituição religiosa contribuiu 

com a obra educacional, atentando para a formação moral e intelectual de líderes da política 

paranaense. Em 1895 foi inaugurado o novo templo da Igreja Presbiteriana de Curitiba, 

localizado na Rua Comendador Araújo. O pastor nesta ocasião era o Rev. G. A. Landes.137 

No Paraná, os metodistas chegaram um pouco mais tarde, em meados do século XX. 

A data de fundação da igreja foi o dia 8 de fevereiro de 1940, na Avenida Marechal Floriano 

Peixoto, 520. De origem filantrópica, “tem por finalidade participar da ação de Deus no seu 

propósito de salvar o mundo, sob a ação do Espírito Santo, atuando de conformidade com o 

Plano para Vida e a Missão da Igreja Metodista, nas seguintes áreas: pastoral, missionária, 

administrativa, docente, ação social, trabalho com crianças.”138 

O trabalho batista teve como berço a colônia de imigrantes de Santa Bárbara, no ano 

de 1881, mas foi em Salvador, na Bahia, que foi organizada a Primeira Igreja Batista do 

Brasil, em 1882, pelo casal de missionários Willian Buck Bagby e sua esposa Anna Luther 

Bagby. Em 1911 foram organizadas as primeiras Igrejas Batistas no litoral do Paraná, em 
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Paranaguá e Antonina, pelo missionário Robert E. Pettigrew. No ano seguinte, em 1912, 

vindo do Nordeste, chegou a Curitiba o Pastor Manoel Virgínio de Souza, que imediatamente 

começou o pregar o evangelho em sua própria casa. Em 1914, o missionário Robert Pettigrew 

veio para Curitiba para fundar um Colégio Batista.139 A concretização efetiva se deu com a 

organização da Primeira Igreja Batista de Curitiba, no dia 13 de maio de 1914. 

Em 1918 chegou ao Paraná, para ajudar nesta tarefa, o missionário Arthur Beriah 

Deter. Este fundou alguns colégios no interior e o Instituto Bíblico Batista de Curitiba, na 

capital. Iniciou, ainda, a construção do templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba, 

localizada à Rua Visconde de Guarapuava esquina com a Des. Westphalen, um templo para 

abrigar mil pessoas.140 

Desde 1895 havia um grupo de pessoas da sociedade curitibana que pertencia à 

comunidade adventista. De início tiveram que se reunir em vários lugares conforme consta no 

histórico da igreja. Primeiramente, se reuniam para culto na Rua Mateus Leme. O ano de 

1910 foi o ano da fundação da igreja. De 1910 a 1921 a igreja funcionou na Rua Pedro Ivo, 

25; de 1921 a 1935 mudou-se para a Rua Saldanha Marinho, 169. De 1936 até 1961 a igreja 

transferiu-se para a Rua Ermelino de Leão, 170. Por fim, de 1961 até a atualidade, a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba passou a se reunir definitivamente na Rua 

Carlos de Carvalho, 400.141 

Mesmo sendo um grupo pequeno, não descuidaram do ensino formal e espiritual de 

seus filhos, pois logo no início do trabalho em Curitiba procuraram abrir uma escola. Para este 

empreendimento, contaram com a colaboração de um missionário. Em 1896, quando 

Guilherme Stein Jr. veio para a cidade de Curitiba, a fim de iniciar as atividades do Colégio 

Internacional, já existia nesta época um grupo pequeno que praticava a guarda do sábado.142 

Iniciava-se, então, neste mesmo ano, a primeira escola adventista no Brasil, o Colégio 

Internacional, localizado na Rua Paula Gomes. O ensino cristão e secular era oferecido não só 

aos adventistas, como também a toda sociedade da época, pois fotos da época revelam essa 

abertura. 

Nesta sucessão de igrejas protestantes existentes na sociedade de Curitiba, a Igreja 

Menonita foi uma das que mais demorou a se organizar no Paraná.  Ela é de origem 

totalmente alemã, e surgiu com a vinda de imigrantes alemães pertencentes ao grupo étnico 

religioso Menonita. Começaram a se reunir em culto por volta de 1935 nas dependências da 
                                                        
139  PRIMEIRA Igreja Batista de Curitiba 1914 – 1989. Edição comemorativa, Curitiba, 1989. p. 11-12. 
140  75 ANOS da Primeira Igreja Batista de Curitiba - 1914 -1989. Edição comemorativa, Curitiba, 1989. p. 13. 
141  RELATÓRIO Estatístico do Período de 1984/1990 da I.A. C.C. 1990. p. 2. 
142  VIEIRA, 1995, p. 148. 



 61

Escolinha do Boqueirão. Foi uma igreja que enfrentou muitas dificuldades com os 

movimentos nacionalistas, por ser integrada por alemães. O histórico desta igreja, arquivado 

na secretaria da Igreja Menonita, mostra que em 1948 foi construída a igreja no pátio do 

colégio. Os pastores que ministravam nesta época eram: o Pastor Davi Koop e Peter Hann. 

Devido à falta de espaço, construíram mais duas igrejas, próximas uma da outra, para abrigar 

todos os membros do grupo. Assim que chegaram, fundaram a Escola do Boqueirão e até hoje 

continuam desenvolvendo atividades pedagógicas baseadas nos princípios cristãos e na 

doutrina Menonita. Preservaram a cultura e língua alemã de acordo com as possibilidades da 

época. 

A atuação dos protestantes na sociedade brasileira começou a se destacar com o 

desenvolvimento das escolas, com a divulgação de literaturas e com a pregação do evangelho 

de salvação. De um modo geral, deixaram grandes contribuições para a sociedade brasileira, 

das quais se destacam: Democratização da estrutura religiosa, ascensão do leigo, 

secularização da sociedade, pedagogia moderna, outra opção religiosa, valor do uso da 

música, alianças pela laicidade do estado, secularização dos cemitérios, liberdade de 

expressão e de culto.143 

Da implantação do protestantismo à abertura de escolas comunitárias houve 

significativas contribuições em relação à formação espiritual e cultural. O legado deixado 

pelas pioneiras comunidades protestantes tem refletido atualmente em vários aspectos 

formativos da sociedade paranaense. Desta forma, o protestantismo instalou-se no Brasil de 

duas formas: de imigração e de evangelização (conversão) por meio da difusão das 

instituições religiosas e escolares. 

Para completar essa etapa da pesquisa e destacar o campo de investigação, será 

apresentado a seguir, sobre os Menonitas, suas doutrinas e práticas educativas. 

1.3 A Educação Menonita: Colégio Erasto Gaertner 

A educação Menonita será apresentada, nesta parte da pesquisa, para mostrar que 

toda proposta educacional do Colégio Erasto Gaertner está pautada nos fundamentos e nas 

doutrinas Menonita, as quais serão descritas nos itens a seguir. 
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1.3.1 A Educação Menonita 

Descrever sobre a Educação Menonita, sua proposta educativa e suas práticas de 

ensino sem compreender os princípios doutrinários que a sustentam, não faz sentido, pois a 

educação esta baseada em princípios religiosos. Desta forma, para entender a proposta 

educacional Menonita é preciso, antes de tudo, compreender os fundamentos da Denominação 

Menonita. Assunto que será apresentado a seguir. 

1.3.1.1 Princípios e Fundamentos dos Menonitas: um breve panorama histórico 

A história dos Menonitas começa a ser evidenciada, a partir da Reforma Protestante 

ocorrida no século XVI144, a qual foi marcada por vários fatores, em especial, os de ordem 

religiosa. Os registros históricos de Matos e outros autores, que tratam do assunto, apontam 

para uma época em que os princípios bíblicos da justificação pela fé estavam sendo colocados 

em questão.  Movimentos se levantavam contra as práticas da Igreja Católica ao ponto de 

provocar o rompimento com ela. 

No contexto dos fatos que marcaram a história da Reforma Protestante, a Alemanha 

foi o cenário onde tudo começou.  Movimentos se levantaram contra as doutrinas da Igreja 

Católica e logo se espalhou por vários países da Europa, dentre eles a Suíça, onde João 

Calvino e Ulrico Zwínglio eram as principais autoridades das Escrituras. Zwínglio, que era 

bastante conservador, ficou responsável pela vida religiosa da cidade de Zurique. Conforme 

descrito por Matos: 

Em 1523, houve o primeiro debate público em Zurique e a cidade começou a tornar-
se protestante. O reformador escreveu os Sessenta e Sete Artigos – a carta magna da 
reforma de Zurique – nos quais defendeu a salvação somente pela graça, a 
autoridade da Escritura e o sacerdócio dos fiéis, bem como atacou o primado do 
papa e a missa. Esse movimento suíço, conhecido como a “segunda reforma”, deu 
origem às igrejas “reformadas”, difundindo-se inicialmente na Suíça alemã e no sul 
da Alemanha. Em 1525, o Conselho Municipal de Zurique adotou o culto em lugar 
da missa e em geral promoveu mudanças mais radicais do que as efetuadas por 
Lutero.145 

Diante dos acontecimentos de ordem religiosa, Zurique destacou-se como o primeiro 

centro de anabatistas na Suiça. Segundo Dyck, 
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As pessoas e os movimentos que preparam o caminho para a Reforma, portanto, 
também ajudaram a preparar o caminho para o Anabatismo. O Anabatismo não pode 
realmente ser compreendido sem que se perceba desenvolvimento em relação a estes 
movimentos. A história do Anabatismo é também uma parte da história universal da 
igreja através dos tempos. A história da igreja cristã principia com Cristo, e não no 
século XVI!146 

Matos ainda esclarece que os anabatistas147 eram conhecidos como um grupo 

religioso que vivia em colônias, tendo tudo em comum. Foram muito perseguidos, e por isso, 

emigraram para a América do Norte.148 Os cristãos anabatistas / Menonitas149 creem: “na 

salvação pela graça por meio do arrependimento e fé, na humanidade e divindade de Jesus, na 

inspiração e autoridade das escrituras, no poder do Espírito Santo e na Igreja como o corpo de 

Cristo.”150 

No período da Reforma, a igreja protestante da época era chamada de “Igrejas de 

Estados”. Os anabatistas / Menonitas tinham uma concepção diferente. Eles defendiam o 

princípio de separação da Igreja e do Estado. Eram conhecidos como um grupo religioso 

radical em suas ideias, por isso não eram apreciados pelos católicos, nem pelos protestantes 

de outras ordens religiosas. Desta forma, os membros do movimento anabatista foram 

perseguidos e condenados à morte. Diante desse fato, alguns anabatistas emigraram da 

Holanda para Dantzig, a fim de encontrar liberdade religiosa e paz.151 Fugidos da perseguição 

religiosa, muitos anabatistas foram para a Rússia. Lá se estabeleceram em colônias e 

prosperaram. “Em 1840, o grupo já contava com 10.000 habitantes em 46 aldeias. Com o 

trabalho árduo, mas bem planejado e perseverante, eles vinham adquirindo um nível de vida 

invejável. Destacavam-se na agricultura, na indústria e no campo da educação.”152 

Para melhor compreensão, os Menonitas, surgiram no cenário da Reforma 

protestante a partir dos anabatistas. Fatos históricos registram que, em 1525, vários líderes 

foram batizados surgindo assim à primeira igreja dos “anabatistas”. Em resposta a esse 

acontecimento, o Conselho de Zurique publicou um édito que intimava todos os anabatistas a 
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deixarem a cidade no prazo de oito dias. Desta forma, com a perseguição religiosa, muitos 

tiveram que fugir da cidade. Assim, a doutrina anabatista espalhou-se por diversos países da 

Europa, surgindo igrejas na Alemanha, Áustria e Holanda. Na Holanda, um dos grandes 

líderes dos anabatistas foi Menno Simonz, cujo nome mais tarde foi dado aos anabatistas que 

passaram a ser conhecidos como MENONITAS.153 

Diante das perseguições religiosas, os Menonitas resistiram e permaneceram 

Separados. Fixaram-se em várias cidades na Alemanha. Levavam uma vida simples, 

destacavam-se não só como agricultores, mas também, com os trabalhos de tecelagem. 

Devido às perseguições que o grupo sofria, por questões religiosas, a educação deixou de ser 

prioridade, nessa época, porém eram fervorosos e sérios na pratica da religião.154 

O crescimento dos Menonitas, na Rússia, levou ao aumento de problemas, tais como 

os de terras e de questões religiosas. Sobre isso Dyck mostra que: 

A insatisfação de muitos com o baixo estado espiritual cresceu com a falha da igreja 
em defender a causa dos pobres, que eram todos membros da mesma igreja 
menonita. O progresso econômico e educacional obtido sob liderança de Cornies 
chocava-se cada vez mais com o tradicionalismo espiritual da igreja e finalmente 
levou o povo a uma ação.155 

Devido a oposições e divisões de opiniões a respeito da conduta cristã, Dyck destaca 

que “em 1869 um grupo rompeu com a Kleine Gemeinde156 pelo modo de batismo e formou 

os Irmãos Menonita de Criméia”.157 Surge com isso um novo grupo. 

Dyck relata o que aconteceu na comunidade Menonita no período de 1850 a 1920, 

descreve sobre o progresso econômico e social, na Rússia. Nesse tempo, mostra o crescimento 

do grupo e como se destacaram. Os Menonitas foram reconhecidos como: grandes produtores 

de máquinas agrícolas, donos de inúmeros moinhos, se destacaram na industrialização de 

produtos leiteiros. “Em 1914 eles tinham 400 escolas primárias e treze escolas de segundo 

graus, duas faculdades para a formação de professores, quatro escolas de comércio, uma 

escola bíblica.”158 Nota-se que a comunidade Menonita se desenvolveu rapidamente, contudo, 

preservaram a doutrina. As ideias sobre questões do Estado não mudaram, por exemplo: sobre 

o serviço militar, riquezas, questão da língua alemã eram radicalmente preservados. Além 

dessas outras situações fizeram com que os Menonitas fossem considerados inimigos da 
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Revolução Bolchevista de 1917. Não bastando às dificuldades, o país enfrentava uma crise de 

fome e de guerra e, por conta disso, muitos Menonitas pereceram, cerca de 2.200.159 

A história dos Menonitas apresentada por Dyck mostra que passaram por períodos de 

perseverança e grandes progressos, mas também por perseguições e sofrimento por conta das 

guerras, o que fez com que fossem buscar melhores condições de vida na América do Norte. 

Os Menonitas, então, saíram da Europa rumo as Américas com a esperança de poder manter a 

fé, o trabalho e a dedicação à obra de Deus em vários lugares. Ao escrever sobre a história 

desse grupo religioso, Dyck dá um salto na história e comenta o desenvolvimento do grupo 

em vários países. Mostrou que, na década de 70, por meio da Igreja, tem oferecido educação 

de qualidade para os membros das comunidades Menonitas. A educação secular deverá ser 

realizada em um ambiente cristão, evitando assim que os filhos sejam desviados por 

influências mundanas.160 

Os relatos da história dos Menonitas, em obras específicas da denominação, mostram 

que os primeiros líderes religiosos protestantes surgiram na Suíça. Eles começaram a 

reconhecer que a Igreja de Cristo é composta somente de pessoas batizadas, tendo como base 

para seus pensamentos Marcos 16:16 “Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não 

crer será condenado”. Neste caso, a polêmica era que nem todos os moradores da cidade 

seriam salvos, pois nem todos tinham sido batizados. Esses líderes almejavam por uma 

reforma mais profunda, como, por exemplo, não aceitavam o batismo de crianças e nem a 

ligação da Igreja com o Estado. 

A falta de líderes espirituais e a prosperidade financeira trouxeram um declínio para 

a vida moral e espiritual dos Menonitas. Mas um grupo permaneceu firme e perseverou nas 

doutrinas tradicionais. Com a ajuda do Pastor Eduardo Wuest, vindo da Alemanha, houve um 

avivamento espiritual ao ponto de, nos anos de 1860, surgir um grupo que se reunia nas casas 

para o culto avivado, formando, assim, a Igreja dos Irmãos Menonitas. Como parte do grupo 

Menonita, separavam-se somente para culto, mas a doutrina praticada era a mesma. Estas 

doutrinas tiveram influência de Menno Simonz para a elaboração dos seus princípios 

doutrinários. 

O conjunto de doutrinas seguidas pelos Menonitas está baseado principalmente na 

Bíblia, tida como o único livro de fundamento para sua fé e prática. O cristão deve vivenciar o 
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amor através dos ensinamentos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os Menonitas são fiéis às 

suas doutrinas. 

Com a revolução comunista na Rússia, enfrentaram sérias dificuldades. Por isso, 

tiveram que novamente fugir para vários lugares. Alguns foram para o Canadá, outros para os 

Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e chegaram também ao Brasil. Em 1930, a Rússia negou a 

saída em massa aos Menonitas, mas, aproveitando que as fronteiras ainda não haviam sido 

fechadas, um grupo de 1.400 pessoas conseguiu escapar e vir para o Brasil.161 

No Brasil, é impossível caracterizar os Menonitas somente em função da sua filiação 
como membros da Igreja Menonita ou da Igreja Irmãos Menonitas. Tanto no Brasil, 
como no Paraguai e na Rússia, os menonitas são principalmente um grupo étnico. 
Na colônia Menonita Witmarsun, muitas vezes se pode ouvir “fulano não é crente, 
mas é Menonita”. O menonita no Brasil, em geral, é uma pessoa de “descendência 
Menonita”, cuja língua mãe é o “platt-Deutsch”, ou “Menno nitten-Platt”. Seus 
parentes são, no total, ou na maioria das vezes, Menonitas cujos antepassados 
vieram da Rússia, e, quando maior de vinte anos, em 75% dos casos, membro de 
uma das Igrejas Menonitas. Enfim, os Menonitas são, na verdade, mais do que um 
grupo religioso, são um grupo étnico-religioso.162 

A princípio, estabeleceram-se em Santa Catarina, onde começaram uma nova vida; 

na fase de adaptação, mostraram grande desempenho: cuidaram de roças, fundaram escolas e 

igrejas e organizaram cooperativa. Em 1935 fundaram a “Zentrals Schule”, o ginásio e 

construíram um hospital. Em Santa Catarina, o grupo era composto por 1.200 pessoas, que 

vieram refugiadas da Rússia.163 Enfrentaram muitos problemas financeiros no início da 

adaptação, e, por isso, tiveram que emigrar para outros estados e cidades principalmente para 

Rio do Sul, Blumenau, São Paulo e Curitiba. Em Curitiba, a primeira comunidade Menonita 

fixou-se no bairro de Vila Guaíra, enquanto que outro grupo se estabeleceu no Pilarzinho e 

outro no Bacacheri. “Nos anos de 1934 - 35 compraram uma parte da fazenda Boqueirão e 

logo em seguida a fazenda do Xaxim, que foi subdividida entre um grupo de colonos.”164 

Em Curitiba, o grupo de Menonitas que se estabeleceram no Boqueirão, logo que 

chegaram, fundaram a Escola do Boqueirão e a Igreja Menonita, as duas funcionavam no 

mesmo ambiente, a escola durante a semana e a igreja aos domingos, organizaram uma 

cooperativa, fundaram clube. Administravam tanto a vida social da comunidade como a vida 

religiosa em conjunto. Segundo Balhana, “o modo de vida em colônias fechadas constitui 

uma autonomia completa, formando um Estado dentro de outro Estado. Formam um grupo 
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étnico religioso, descendentes da Igreja Menonita.”165 No Boqueirão, novas famílias foram 

chegando e formando núcleos, Boqueirão II e Xaxim. Os colonos dedicaram-se à produção de 

leite, à indústria da madeira e à fábrica de móveis, conforme consta nos relatórios sobre a 

história. Com o crescimento da cidade, surgiram problemas com a falta de espaço para o gado 

leiteiro; isso fez com que algumas famílias se organizassem para formar outro grupo em outra 

localidade. Depois de várias mudanças, o grupo estabeleceu-se na região de Curitiba, 

formando assim a colônia Witmarsun. Uma colônia étnica religiosa de iniciativa particular 

com apoio do Governo do Paraná. Um pouco mais dessa colônia: 

Do Município de Witmarsum, vieram, em 1951, cerca de 60 famílias compraram a 
Fazenda Cancela, localizada a 70 km de Curitiba, e fundaram a atual colônia de 
Witmarsum no Município de Palmeira, onde a história também foi de muita luta pela 
vida cristã. Hoje, a colônia é forte na produção de leite, de queijo e na agricultura. 
Também há projetos implantados no turismo rural, de pousadas com cafés coloniais 
e restaurantes de comida típica.166 

Os Menonitas, em Curitiba, organizaram uma escola aos moldes da cultura alemã 

para que os filhos fossem instruídos na doutrina e na cultura de origem. Fundaram a Escola do 

Boqueirão em 1936, junto à igreja. Atualmente é o Colégio Erasto Gaertner. Nas atividades 

escolares primam pela educação de qualidade, pela preservação da cultura. Na igreja os cultos 

são realizados na língua alemã e portuguesa. 

Considerados, de fato, um grupo de cristãos ortodoxos e étnicos, os Menonitas 

procuraram preservar a fé, a cultura, principalmente a língua de origem e viveram de acordo 

com os princípios doutrinários fundamentados na Bíblia, destacando a prática do amor, da paz 

e da separação entre a Igreja e o Estado. Hoje, em Curitiba, o grupo é composto por três 

denominações: A Igreja Menonita, a Igreja Menonita Evangélica Livre e a Igreja dos Irmãos 

Menonitas. Desta forma, o grupo religioso Menonita, está organizado no Brasil da seguinte 

forma: 

Existem basicamente 04 (quatro) Grupos Menonitas, o primeiro, chamado 
Associação das Igrejas Menonitas do Brasil - AIMB, com sede à Rua Cristiano 
Strobel, 1630, Bairro do Xaxim, CEP 81.720-140, Curitiba/PR, um segundo Grupo, 
da Convenção Brasileira das Igrejas Evangélicas Irmãos Menonitas - COBIM, 
estabelecidas basicamente na região Sul e São Paulo, formado basicamente por 
famílias de origem Alemã/Russa, refugiados no Brasil a partir de 1930, com sede na 
Avenida Comendador Franco, 7770, CEP 81.569-000, Curitiba/Pr; A Igreja de 
Deus em Cristo, Menonita Rio Verde - localizada à Rua Rio Verde Q 27, s/n lt 8 
CEP 75905-330 Vila Maria, Rio Verde, GO, e finalmente, temos a Aliança 
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Evangélica Menonita - AEM, a qual pertencemos. Atualmente a AEM está 
organizada em 06 (seis) Regiões (REGIÃO I SP - REGIÃO II PR/SC – REGIÃO III 
GO – REGIÃO IV TO/PA – REGIÃO V PE/CE – REGIÃO VI DF) com Sede Rua 
Venezuela, 318 – Jardim Nova Europa - CEP: 13.036-350, Campinas/SP.167 

Assim, destacou-se a breve história dos menonitas, grupo étnico religioso que busca 

viver a sua missão em vários países e regiões brasileiras. Eles enfatizam a simplicidade do 

evangelho, a leitura da Bíblia de forma literal e possuem grande interesse pela obra social.168 

Conforme consta no Projeto Político Pedagógico, é um grupo cristão coeso, busca seguir os 

princípios éticos bíblicos que possam orientar a sua conduta cristã, tanto nas decisões como 

nas ações. Para tanto, é preciso ter em mente as principais doutrinas, assunto que será 

apresentado a seguir. 

1.3.1.2 Doutrina Fundamental 

Na Doutrina Menonita podem ser destacados os seguintes elementos confessionais 

que definem a crença, como descritos abaixo; e podem ser encontrados no documento 

elaborado pela Fundação Educacional Menonita. Como cristãos, os/as menonitas: 

- Creem no único, trino, eterno e perfeito Deus, criador dos céus e da terra, o qual se 

revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. 

- Creem no Deus eterno, infinito em santidade, poder, sabedoria, retidão, bondade, amor e 

misericórdia. Este é o único Deus eterno que tem se revelado como Pai, Filho e Espírito 

Santo. 

- Creem na inspiração divina da Bíblia e em sua infalibilidade como Palavra de Deus. Ela 

é única e suficiente norma para a vida do cristão. 

- Creem que todos os seres humanos pecaram e estão separados de Deus e por isso 

necessitam da salvação mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo e todos irão 

ressuscitar. 

- Creem na Igreja, como sendo a comunhão daqueles que crêem em Jesus Cristo como 

Senhor de suas vidas, sendo batizados com base na fé pessoal Nele e se comprometem 

com uma Igreja local. Acreditam que a Igreja é um corpo onde todos os cristãos de 

todas as nações, raças e classes sociais, regenerados pela fé em Cristo e limpos por seu 

sangue são batizados pelo Espírito Santo.   
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- Creem na aplicabilidade dos princípios bíblicos para uma vida pessoal íntegra, um 

relacionamento familiar harmonioso e o exercício da uma cidadania respeitável. 

Sobre a doutrina Menonita, é pertinente destacar, também, as crenças em que se 

baseiam: Salvação pela fé em Jesus Cristo.  A autoridade das Escrituras e do Espírito Santo. 

 Batismo dos crentes entendido como: Batismo pelo Espírito Santo (mudança interna do 

coração), batismo pela água (demonstração pública de testemunho)  Discipulado entendido 

como um sinal exterior de uma mudança interior.  Disciplina na Igreja, como descrito no 

Novo Testamento, particularmente de Jesus (por exemplo, Mateus 18:15 a18). Algumas 

igrejas Menonitas praticam o banimento.  A Ceia do Senhor entendida como um memorial 

ao invés de um sacramento ou ritual, de preferência comungado por crentes batizados dentro 

da unidade e disciplina da igreja.  Os discípulos de Jesus Cristo não participam em guerras 

nem usam armas para atacar, ferir ou matar a seus inimigos.169 

Assim, a doutrina que norteia a vida religiosa e social dos Menonitas, também, 

direciona os princípios da educação nas escolas, de origem étnica religiosa, mantidas pela 

denominação, como é o caso do Colégio Erasto Gertner. A organização e o funcionamento 

desse Colégio serão apresentados a seguir, caracterizando, assim, o campo de pesquisa. 

1.3.2 Colégio Erasto Gaertner: organização e funcionamento 

Na primeira parte do trabalho, o objetivo foi de mostrar o contexto social, político e 

educacional que possibilitou a organização de escolas comunitárias. O Colégio Erasto 

Gaertner foi organizado na época da imigração, conforme descrito anteriormente. A Escola do 

Boqueirão, desde o seu início, caracterizou-se como uma instituição de ensino confessional, 

pertencente a uma comunidade étnica religiosa denominada Irmãos Menonita. Ela tem suas 

raízes na imigração alemã que se estabeleceu no Brasil no século XX e, por isso, apresenta 

uma história de pioneirismo e perseverança, que vale a pena ser descrita. 

Como nos demais locais onde ocorreu a imigração menonita, também em Curitiba 

foram fundadas igrejas, escolas, clubes e sociedades cooperativas. Em conversas 

investigativas com pessoas destas comunidades e pesquisa nos registros pessoais de membros 

dessa comunidade, fica evidente que o grupo se preocupava, e continua se preocupando, com 

a vida social, econômica, religiosa e educacional de seus componentes e, por isso, 
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administram com seriedade e em conjunto todas as atividades desenvolvidas. Desta forma, ao 

mesmo tempo em que supriam as necessidades, preservavam os costumes. 

Uma das características que até hoje marca a comunidade menonita é o interesse 

especial que demonstram pela educação, tanto a secular formal quanto a espiritual. Ao 

chegarem ao Brasil, preocupados com a educação das crianças em idade escolar, iniciaram os 

preparativos para a construção de uma escola paroquial. Desta preocupação surgiu, em 1936, 

uma pequena e simples escola primária, a qual se desenvolveu e veio a ser o atual Colégio 

Erasto Gaertner. 

E a Fundação Educacional Menonita é a mantenedora do Colégio Erasto Gaertner, 
no bairro Boqueirão – a pequena escola destinada aos primeiros imigrantes do 
Krauel, que iniciou suas atividades em 1936 com 18 alunos, hoje é uma das mais 
respeitadas instituições de ensino de Curitiba, com cerca de 1.000 alunos e uma 
infraestrutura exemplar numa área de 20.000m2. No Krauel floresceu a fé que se 
espalha pelo Brasil e repousam nossos antepassados. Hoje são mais de 10.000 
menonitas pelo país. Trabalho, religião e educação fazem brotar o progresso nas 
comunidades menonitas, seguindo o mesmo preceito que vem desde os tempos da 
Holanda, onde nasceu Menno Simons e onde começou nossa caminhada pelo 
mundo, plantando e colhendo a fé cristã: “Porque ninguém pode lançar outro 
fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo”.170 

A Escolinha do Boqueirão, como era chamada na época, hoje o atual Colégio Erasto 

Gaertner, começou com poucos recursos. Trabalhou como Professor, no primeiro ano, o Sr. 

Heinrich Loewen e no ano seguinte o Sr. Franz Hubert.171 Conforme o resumo histórico da 

escola, escrito pelo Professor Ireneu B. Jaerger172, as aulas tiveram início no dia 18/3/1936, 

numa pequena casa de madeira, que estava localizada no terreno da fábrica de móveis Maída. 

O terreno foi doado pela companhia que vendeu a fazenda do Boqueirão aos colonizadores 

Menonitas. Os trabalhos de construção da escola foram dirigidos pelo Sr. Heinrich Ham. Ele 

era de origem russa.  Não tinha formação pedagógica, mas estava apto para lecionar.  Veio de 

Blumenau a convite do Sr. Gerhard Schierling. O governo na época não exigia formação 

comprovada, mas era preciso fazer um exame de proficiência, no qual era verificado se o 

candidato tinha ou não condições para lecionar. Neste esquema para efetivar pessoas para o 

magistério, dez professores Menonitas fizeram o exame em Florianópolis - SC. Desses, 

alguns vieram para lecionar na Escola do Boqueirão. 
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Figura 1 - Sr. Henrich Loewen (primeiro professor) 

 
Em comemoração aos 60 anos do atual Colégio Erasto Gaertner foi publicado um 

informativo especial contando a sua história, desde o início da fundação. Neste boletim173 são 

destacados alguns acontecimentos marcantes, tais como: o início das atividades educacionais; 

depoimentos de ex-professores e alunos; o desenvolvimento do espaço físico, etc. Segue um 

breve relato descritivo de seu difícil início. 
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Figura 2 - Escola do Boqueirão, 1936 

 

Nesta humilde construção não havia carteiras nem cadeiras e foi preciso improvisá-
las com troncos de madeira com tábuas pregadas sobre os mesmos. A primeira 
turma era formada por 18 alunos no Curso Primário. O primeiro professor, vindo de 
Stalzplatau, Sr. Henrich Lewewm, lecionava às 4 séries numa turma multiseriada. A 
escola do Boqueirão tinha por fim a alfabetização e a instrução em nível primário, 
dentro do Plano Estadual de Educação, da Secretaria dos Negócios da Educação do 
Estado do Paraná, além de contribuir positivamente na formação do caráter da 
criança. O ensino religioso ministrado na escola passava a obedecer às doutrinas das 
Igrejas Menonitas. A Escola primária do Boqueirão funcionava em regime de 
externato para os alunos de ambos os sexos em turno diurno.174 

Durante o primeiro ano letivo as aulas se desenvolveram normalmente, com 

professores estrangeiros e na língua alemã. As aulas eram realizadas numa pequena casa de 

madeira que durante a semana servia como escola e nos domingos como igreja. Esta mesma 

casa também servia como residência do segundo professor da escola, o Sr. Franz Hübert, o 

qual a assumiu em 1937. 

Por ocasião das comemorações dos 60 anos do Colégio, também foi publicada uma 

edição especial do Jornal Bibel und Pflug, mostrando a trajetória do desenvolvimento da 

escola, bem como diversos depoimentos de pessoas que vivenciaram experiências na área 

educacional daquela época. Destes depoimentos, o de Neli Hübert, filha do Sr. Hübert, mostra 

a situação da escola e como o governo atuou com relação às escolas onde aulas eram 

ministradas por estrangeiros. 

                                                        
174  Conforme consta em documentos de arquivos do Colégio. Histórico do Colégio Erasto Gaertner, 1996. p. 21. 
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Quando mudamos para Curitiba, em 1936 logo meu pai assumiu a escola. 
Morávamos nas pequenas dependências da “Escola do Boqueirão”, que constava de 
uma sala apenas, que durante a semana era usada como sala de aula e no domingo 
como igreja. Em 1938 houve a intervenção do governo, nenhum estrangeiro poderia 
exercer o magistério. Nosso pai, de um dia para o outro ficou desempregado. A 
esposa de um oficial assumiu a escola, que mais tarde foi fechada e os alunos 
transferidos para uma pequena escola perto do quartel do Boqueirão.175 

A intervenção do governo nas escolas que tinham professores estrangeiros, não 

permitindo que os mesmos lecionassem, fez com que a Escola do Boqueirão interrompesse 

suas atividades educacionais por alguns anos, até que regulamentasse as exigências 

estabelecidas. Com o seu fechamento, os alunos tiveram que procurar outro estabelecimento 

de ensino para continuarem seus estudos. Conforme consta sobre a história contida na 

introdução do Plano Curricular de 1996, as famílias que tinham melhores condições 

financeiras matricularam seus filhos nos melhores colégios da época. Os meninos foram para 

o Colégio Bom Jesus e as meninas para o Colégio da Divina Providência, porque eram, na 

origem, escolas alemãs. 

Somente em 1948 a direção da escola voltou para a comunidade. A partir do ano de 

1953 a escola pôde novamente contar com o trabalho de professores Menonitas, brasileiros, 

com formação na área educacional, pois os professores mais antigos, além de serem 

estrangeiros, não possuíam a formação exigida pelos órgãos oficiais.176 Alice Friesen Fast foi 

à primeira professora desta nova fase da escola. Ela concluiu seu Curso Normal em Curitiba, 

no Colégio da Divina Providência. Exerceu a função de professora nas diversas séries da 

escola até 1955 e teve por um curto período de tempo a ajuda do professor Afonso 

Deschamps. A professora Alice, em uma entrevista para o jornal Bibel und Pflug, conta que a 

situação dos Menonitas no início da adaptação em Curitiba não foi fácil devido à dificuldade 

com a língua, pois as crianças não falavam o português e não conseguiam entender as aulas da 

forma como ela os ensinava, pois seu português também não era bem claro. Além disso, 

segundo esta professora, os pais não queriam que os filhos aprendessem o português, por isso 

não colaboravam com a melhoria da escola como deveriam. Outra dificuldade que 

enfrentaram foi com o material didático, o qual era ultrapassado, mas o currículo utilizado era 

o da Secretaria da Educação e Cultura. Era ela quem também realizava os exames (provas). 

Nas reuniões pedagógicas realizadas pela escola, os professores recebiam orientações para 

seguirem a metodologia usada na Alemanha.177 

                                                        
175  JORNAL Bibel und Pflug, 3/1996, p. 4 
176  DOCUMENTO Histórico do Colégio Erasto Gaertner, 1996, p. 21. 
177  JORNAL Bibel und Pflug, 1996, p. 5. 
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A reabertura da escola foi um importante acontecimento, que marcou o ano. 

Conforme fotos de arquivo e publicação no jornal Bibel und Pflug e, ainda, depoimentos de 

pessoas que viveram naquele período, verifica-se o registro desse fato. No ano de 1953 

começou a funcionar, na escola já reformada, o jardim de infância sob a direção da professora 

Helena Hubert, “com atendimento de 64 crianças, entre dois e meio e seis anos.”178 Era mais 

uma opção para as crianças, filhos dos membros da comunidade religiosa Menonita e também 

para os filhos de imigrantes alemães que procuravam uma escola que preservasse a língua e a 

cultura de suas origens. As experiências de Helena Hubert foram destaque no jornal, onde ela 

diz: 

[...] eu e minha irmã Maria Hubert (Wiens) residente atualmente no Canadá, 
iniciamos o jardim de infância, na Escola do Boqueirão. De manhã eu lecionava para 
a 1a série enquanto ela trabalhava com a 2a série e 3a série. A tarde, 3 vezes por 
semana, 2a, 4a e 6a feira atendíamos então 63-64 crianças de dois a seis anos. Assim 
nosso tempo estava totalmente tomado, pois nas 3a, 5a feiras, à tarde todo o material 
tinha que ser confeccionado e preparado. Não podíamos comprar nada, não 
tínhamos máquinas fotocopiadoras, nem mimeógrafos. Contamos apenas com o 
auxílio de papel carbono para duplicar os desenhos.  Opção em material pedagógico 
não havia. Além disso, economizar era necessário. Por isso, muitas ideias, sugestões, 
músicas e histórias tiravam da revista “Brasil Post”. Nós cantávamos e contávamos 
histórias bíblicas e outras a todas as crianças. Depois as dividíamos em 2 grupos por 
uma hora. Com os menores brincávamos enquanto que os maiores aprendiam a 
escrever letras e números a fim de prepará-los para a 1a série.179 

Figura 3 - Turma de Alunos de 1953 

 

Em 1955 a escola continuou crescendo, ampliou seu espaço físico com a construção 

de um salão social. Teve início neste ano, o Curso de Extensão (Fortbildungs Kurs) na língua 

                                                        
178  Conforme Regimento Interno, 2013, p. 3. 
179  JORNAL Bibel und Pflug, 1996, p. 6. 
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alemã. Este curso era equivalente ao ginásio, mas não tinha ainda o reconhecimento da 

Secretaria da Educação e Cultura. Ele foi criado para os alunos que não podiam ir ao ginásio 

oferecido pelo governo (devido à distância e porque tinham que ajudar os pais no trabalho da 

cooperativa). Este curso apresentava um currículo diferente do que era praticado nas escolas 

públicas brasileiras. As aulas eram regidas pelo professor Abram Duck e, segundo o Pastor 

Henrique Ens, ex-professor e diretor da escola, o currículo que seguiam era o estabelecido 

pela Portaria 501, acrescido das seguintes matérias: latim, francês para as 1a e 2a séries, inglês 

para as 3a e 4a séries e alemão para todas as séries. Tinham também aulas de música, canto, 

Educação Religiosa. A escola tornou-se popular no bairro e novos alunos, que não eram de 

famílias alemãs, foram sendo matriculados.  Para melhor atender a nova clientela foi 

necessário dividir a matéria de alemão em dois níveis, para os que já conheciam de forma 

razoável a língua e para os iniciantes. 

Atendendo ao apelo da comunidade, em 11/6/1956, foi criado o Curso Ginasial, e os 

primeiros exames de Admissão foram realizados já no próximo ano, em 1957. Em março 

deste mesmo ano, com 48 alunos matriculados, iniciavam-se as aulas nas primeiras e 

segundas séries do Curso Ginasial.180 Lembranças dessa época estão registradas no 

depoimento de um dos 48 alunos que faziam parte da primeira turma do Curso Ginasial. Esse 

aluno comenta: 

Nós pertencíamos à segunda série do Colégio Ginasial, pois havíamos cursado a 
primeira série numa outra escola. Boas lembranças nos vêm à mente daquele tempo. 
Como os tempos eram outros! Vínhamos de bicicleta ou a pé para a escola. Quando 
chovia nenhum lamaçal nos barrava! É claro que para os professores que moravam 
no centro da cidade, a situação era mais complicada. O trajeto do ponto do ônibus 
(do quartel do Boqueirão) até o ginásio numa carroça puxada pelos cavalos através 
de todo aquele barro se tornava uma aventura. Gostávamos muito de praticar 
esportes. Nossa cancha de vôlei e basquete era de areia e quando no jogo de futebol 
a bola saía do campo, tínhamos que passar pelo arame farpado para buscá-la. 
Quantas calças rasgadas custavam um jogo assim! Inesquecíveis são as lembranças 
das excursões para Vila Velha ou de trem para São Paulo numa viagem de 30:00 
horas (ida)! O que nos chamava a atenção por virmos de outra escola era que no 
Ginásio Gaertner raramente um professor faltava. E se acontecesse que um dos 
professores tivesse que faltar, imediatamente era substituído por um professor 
menonita e nada de aula livre para nós. Um grande motivo para alegria e orgulho foi 
o fato de termos sido a primeira turma que se formou no ginásio do colégio Erasto 
Gaertner em dezembro de 1959.181 

                                                        
180  WITMARSUM, 1980, p. 248. 
181  JORNAL Bibel und Pflug, 1996, p. 6-7 - Henrique Voth Jr. ex-aluno da primeira turma do ginásio. 
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Figura 4 - Turma de Formandos (primeira turma de formatura) 

 

Os fatos históricos que serão apresentados a seguir foram tirados de documentos, 

boletins dos arquivos do colégio, onde contam: para cumprir as exigências da Secretaria de 

Educação, o colégio teria que ter um patrono. Foi aproveitando o destaque social e político e 

por ser descendente germânico, que a direção escolheu na época o Dr. Erasto Gaertner182, o 

qual, além de ser um médico conceituado, foi pesquisador, prefeito de Curitiba, deputado 

estadual e federal. 

Com várias mudanças na área educacional, para atender as exigências legais, foi 

necessário mudar também o nome da escola, que passou a ter o nome de “Ginásio Erasto 

Gaertner”, cujo objetivo educacional era preparar o jovem estudante não só para o ensino da 

época, mas também para oferecer uma formação integral. Para tanto, as aulas de Ensino 

Religioso seguiam a doutrina evangélica Menonita, porém, essas aulas não eram obrigatórias 

para os alunos que não professassem a mesma fé. Esses eram dispensados mediante 

autorização dos responsáveis. Por ser uma escola confessional protestante de origem alemã 

Menonita, grande parte dos alunos eram filhos de membros da Igreja Menonita de Curitiba. 

Desde 1956 o projeto para a expansão da escola já vinha sendo planejado. Através de 

campanhas e promoções entre, as igrejas mantenedoras e a escola, várias eventos foram 

realizados com resultados surpreendentes como, por exemplo, o jantar típico promovido pelo 

Conselho Escolar, para o qual foram convidadas pessoas importantes, responsáveis pela 

administração do ensino no Estado do Paraná, dentre elas o Professor Dr. Generoso Marques 

dos Santos Neto e outros funcionários da Secretaria de Educação. 
                                                        
182  Conforme Regimento Interno, 2013, p. 3. 
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Os convidados visitantes ficaram extremamente bem com a organização, com o 
espírito empreendedor e dinâmico dos menonitas, em especial, sobre a sua unidade 
de propósitos e ações. O resultado desse jantar - encontro foi que o Dr. Generoso 
Marques nos estendeu o prazo tanto para o término da construção como para o 
cumprimento das demais exigências de ordem administrativas-pedagógicas.183 

Com o Curso Ginasial oferecido à comunidade, a procura pelas vagas aumentou, 

possibilitando, em 1966, a criação do Curso Científico, cujo objetivo era preparar os jovens 

para o ingresso na Faculdade.184 

Em 1970 assumiu a direção do colégio o professor João Dück Filho, o qual propôs 

metas de ampliação para o colégio. Para alcançar tal empreendimento, foi dada ênfase aos 

esportes; criada uma banda e a fanfarra; criado o distintivo do Colégio Erasto Gaertner; e 

adotado o uniforme único para todos. Devido às exigências da nova Lei 5.692/71, foram feitas 

algumas reformulações no Curso Científico. O segundo grau, por exemplo, passou a ser 

profissionalizante, oferecendo os cursos de Contabilidade e Magistério.185 

Os registros de matrículas do colégio demonstraram progressos, foi ampliado o 

espaço físico e atividades de cunho pedagógicos foram acrescentadas enriquecendo o 

currículo e as práticas. Foi, ainda, construída uma cancha de esportes; um prédio com mais 

seis salas de aula, onde passou a funcionar a Pré - Escola e, logo em seguida, mais um prédio 

para a administração. Desta forma pôde acolher melhor os alunos que a cada ano iam sendo 

acrescentados. 

Projetos de ampliação continuaram sendo planejados. A qualificação e o dinamismo 

da equipe técnica-pedagógica tem sido a meta para os próximos anos letivos. O ideal do início 

do Colégio Erasto Gaertner, antiga Escola do Boqueirão, continua. A intenção é desenvolver 

cada vez mais suas atividades educacionais baseada numa filosofia cristã preservando a 

cultura alemã. 

                                                        
183 Jornal Bibel und Pflug, 1996, p. 8. 
184 Conforme Regimento Interno, 2013, p. 3.  
185 Conforme regimento Interno, 2013, p. 3. 
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Figura 5 - Equipe Técnica-Pedagógica de 1999 

 

1.3.2.1 Prática Pedagógica 

Toda escola mantém na sua rotina questões da prática pedagógica; essas serão 

apresentadas conforme procedimentos vivenciados no Colégio e por seus colaboradores. 

De acordo com o que consta na história da origem da Escola do Boqueirão, elaborada 

pela Fundação Irmãos Menonitas, a proposta filosófica que se pretendia executar, apesar de 

não estar claramente bem explícita em documentos, estava fundamentada na filosofia cristã da 

doutrina Menonita. Os conhecimentos eram transmitidos através de um currículo próprio, 

seguindo as orientações legais dos órgãos competentes com ênfase na língua e costumes 

alemães e com aulas de religião nos moldes da doutrina Menonita. O que se pretendia, na 

época, era preparar as crianças para serem jovens possuidores de boa formação moral e 

espiritual. Segundo Balhana, “toda educação no lar é voltada para a valorização do amor à 

terra e ao trabalho. A sua prática tanto na escola como no lar visa o domínio de técnicas e 

aquisições de hábitos e habilidades, a integração do homem e a sua plena realização.”186 

Conforme depoimento de uma ex-professora, a estratégia de organização, na pequena 

escola com uma sala só, era da seguinte forma; funcionavam as quatro séries do primário. Era 

uma classe multiseriada, onde o professor lecionava em alemão, pois os alunos não sabiam 

falar quase nada em português.187 

Em se tratando de metodologia de trabalho, no início das atividades escolares o 

professor, segundo depoimentos de membros da comunidade, era quem dava todo o 

                                                        
186  BALHANA, 1961, p. 202. 
187  JORNAL Bibel und Pflug, 1996, p. 5. 
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direcionamento das aulas, o método empregado na escola seguia o das escolas alemãs, das 

quais os primeiros professores tinham sido alunos. As atividades pedagógicas eram avaliadas 

mediante reuniões periódicas juntamente com o Conselho Escolar da Instituição mantenedora. 

Nestas reuniões um professor era escolhido para dar uma aula e os demais faziam a avaliação 

necessária, sugerindo que todos seguissem o método utilizado na Alemanha ou na Rússia. 

De acordo com o que consta nos arquivos da secretaria do colégio, os livros de atas 

começam a registrar dados dos exames e de matrículas de alunos somente a partir de 1953, 

quando o colégio passa a seguir os métodos tradicionais do ensino público de acordo com as 

orientações da Secretaria de Educação e Cultura, a qual também era encarregada de realizar os 

exames no final de cada ano letivo, além de fiscalizar o funcionamento da escola através de 

visitas periódicas de Inspetores da Educação. 

A análise documental revelou que o currículo básico da escola do Boqueirão, no 

início de suas atividades pedagógicas, era composto pelas seguintes disciplinas: Português, 

Aritmética, História, Geografia, Introdução às Ciências Naturais, Educação Cívica, Canto e 

Ginástica. O programa oficial era dado em português. Era incluído no currículo o alemão e o 

ensino religioso. As matérias elementares eram dadas em alemão, porém, de início as aulas 

eram dadas todas em alemão, com exceção da disciplina de português que era na língua 

oficial do país.188 

A partir dos anos 50 a prática pedagógica foi diversificada. Além do currículo básico, 

exigido pela Secretaria de Educação e Cultura, foram incluídas algumas disciplinas especiais 

para enriquecer o programa. Os alunos tinham aulas de ensino religioso (não obrigatório), 

esportes, lazer, línguas (inglês, francês e alemão) com ênfase no alemão e atividades 

extraclasses, como passeios, festas, etc. Visando a formação integral do aluno, foi 

acrescentada ao currículo a música, com a finalidade de desenvolver a sensibilidade dos 

alunos. Segundo relato de um professor de música, já aposentado, “A música traz alegria ao 

coração”. “A letra de uma música atinge o cérebro, enquanto a melodia chega ao íntimo do 

ser humano e o ritmo mexe com o corpo todo”. A disciplina dos alunos era muito boa, 

segundo a opinião do professor Helmut.189 

Em 1958, o Professor Henrique Ens, ao assumir a direção da escola, comentava que: 

“no curso primário foi logo acrescentado um curso complementar, chamado inicialmente de 

Aula de Alemão, posteriormente ampliado para o curso de extensão, com um programa 

semelhante ao de um Curso Ginasial, mas sem possuir o reconhecimento oficial como curso 

                                                        
188  ENS, 1965, p. 32. 
189  JORNAL Bibel und Pflug, 1996, p. 11. 
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válido para expedição de certificados ou diplomas.”190 Esse curso foi implantado na Escola do 

Boqueirão para oferecer aos alunos que terminavam o primário a oportunidade de 

continuarem seus estudos, pois muitos não podiam ir a uma escola ginasial devido à distância 

dessas escolas e também porque tinham que ajudar os pais no trabalho. 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 não garantia flexibilidade para o currículo e o 

Curso Ginasial, ao seguir as normas da portaria 501, tinha que cumprir às 24 horas aulas 

semanais. Para compensar a dificuldade com a língua portuguesa, era oferecida uma hora a 

mais de aula, pois os alunos em casa só falavam o alemão e tinham dificuldades na escola 

com o português. 

De acordo com o relatório do Pastor Henrique Ens, o Ginásio seguia o seguinte 

currículo:191 

Quadro 1- Currículo do Ginásio 

DISCIPLINAS ANO/No. AULAS 
 1º 2º 3º 4º 
Português 5 4 3 3 
Latim 3 3 2 2 
Francês 3 2 2 2 
Inglês - 2 2 2 
Matemática 4 4 3 3 
História do Brasil - - 2 1 
História da Civilização 2 2 2 2 
Geografia do Brasil - - 2 2 
Geografia Geral 2 2 2 1 
Desenho 2 1 1 1 
Canto e música 2 1 1 1 
Artes 1 1 1 1 
Ginástica 1 1 1 1 
Ciências naturais - - 2 2 
OSPB - - - 1 
Extracurricular 
Educação Cristã 2 2 2 2 
Alemão - - 1 1 
Educação no lar - - 1 1 

Pelo número de aulas de Educação Cristã (duas em cada série) no currículo, nota-se o 

valor que era dado para esta disciplina considerada de peso igual às principais. Diante de 

depoimentos de ex-alunos, verificados em alguns documentos da escola (Plano Curricular, 

histórico, jornais), várias situações relacionadas à prática pedagógica podem ser destacadas, 

dentre elas observa-se o seguinte: 

a) Era comum nas escolas Menonitas a prática de esportes; 

b) Atividades extraclasses eram desenvolvidas sempre que possível; 
                                                        
190  JORNAL Bibel und Pflug, 1996, p. 7. 
191  JORNAL Bibel und Pflug, 1965, p. 33 
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c) A seriedade dos professores no compromisso das aulas; 

d) A distância era uma das dificuldades que os professores tinham que enfrentar para 

chegar até o colégio; 

e) As aulas de religião eram dinâmicas e interessantes; 

f) Os professores eram muito criativos, mesmo com falta de recursos materiais; 

g) A música desenvolvia a sensibilidade dos alunos; 

h) Além da ênfase na língua alemã, os alunos tinham aulas de inglês e francês. 

O ano escolar normalmente era dividido em dois períodos: de fevereiro a junho e de 

agosto a novembro, com intervalo de um mês de férias em julho. O horário das aulas era das 

7:40 às 12:00 horas. Com a implantação do Curso Secundário (Ginásio, Escola Normal e 

Colégio) o mínimo de dias escolares era de 180, conforme a legislação determinava.192 

Ainda que as aulas de religião não fossem obrigatórias, os alunos gostavam delas, 

pois eram dadas com muita alegria, conforme relata um dos ex-professores, Abram Dück: “até 

hoje encontro ex-alunos gratos pela orientação básica que puderam receber de professores 

cristãos.”193 As aulas de Ensino Religioso não tinham a intenção de defender denominações, 

mas sim de passar valores e princípios cristãos que os Menonitas defendem e nos quais 

acreditam. Os conteúdos estão baseados no único livro adotado como regra de conduta e fé, a 

Bíblia. 

Como os alunos que não professavam a mesma fé não eram obrigados a assistir às 

aulas, eles poderiam ser dispensados mediante autorização dos responsáveis. Mas como a 

maioria era composta por filhos de membros da comunidade Menonita de Curitiba, não 

tinham problemas com esta disciplina. De fato, eles já estavam acostumados com a educação 

religiosa dada nas igrejas através da Escola Bíblica Dominical. 

O corpo docente da escola do Boqueirão era composto por membros da comunidade 

Menonita. A princípio, o primeiro professor era o próprio pastor da Igreja, depois outros 

professores com alguma experiência na área do ensino entraram para ajudar. As aulas eram 

dadas em alemão, conforme mostra a pesquisa. 

Algum tempo depois, quando a escola já estava mais organizada, professores vinham 

de longe, do centro da cidade.  Os meios de transporte que utilizavam para chegar à escola 

eram: o bonde ou a carroça. Quando chovia a estrada ficava cheia de barro, dificultando o 

acesso à escola. Contudo, a responsabilidade com o ensino era levada a sério e os professores 

não mediam esforços. 

                                                        
192  ENS, 1965, p. 32. 
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Desde o início a Escola do Boqueirão, como as demais escolas de origem estrangeira, 

principalmente as alemãs, sofriam com o movimento de nacionalização, durante a Primeira e 

a Segunda Guerra mundiais. A escola foi aberta em 1936. Dois anos depois, em 1938, todas 

as escolas estrangeiras foram fechadas, inclusive a Escola do Boqueirão por não ter na ocasião 

professores brasileiros e com formação nacional. O governo obrigou a demitir todos os 

professores estrangeiros e enviou para a Escola do Boqueirão uma professora que não tinha 

nenhuma experiência com o magistério. O resultado dessa atitude do governo causou revolta 

nos pais dos alunos e, consequentemente, a escola teve que encerrar suas atividades por 

alguns anos, até conseguir a formação desejada pela Secretaria de Educação e Cultura. 

Quando a escola reabriu, em 1948, passou a funcionar de acordo com os moldes das 

exigências legais que o governo estabeleceu para as escolas de origem estrangeira. Os 

professores da comunidade Menonita prepararam-se em Escolas Normais, alguns no Colégio 

da Divina Providência, e estavam habilitados a lecionar. 

A preocupação da direção da escola, desde o início, era de oferecer aos alunos um 

programa educacional que os ajudasse tanto na formação cultural como na formação 

espiritual, tendo em vista a formação integral do ser humano. O Colégio Erasto Gaertner hoje 

é bem diferente na sua estrutura física, porém preserva os mesmos ideais do início, os quais 

estão baseados na doutrina cristã bem definida, na preservação da língua e da cultura alemã, 

preparando assim o indivíduo para ser participante ativo na sociedade em que vive. Porém, 

poderá cultivar suas origens, mesmo sendo cidadão brasileiro. 

1.3.2.2 Contribuição da Educação Menonita na Formação Integral 

Como todos os protestantes e evangélicos, os Menonitas dão muita importância à 

educação, tanto a de ordem religiosa como escolar. Em quase todas as comunidades, verifica-

se a presença de um núcleo educacional. A educação, tanto escolar como espiritual é 

oferecida, tendo em vista contribuir para a formação integral de seus membros. A proposta 

educacional das escolas, mantidas pelos Menonitas, tem como objetivo a formação cultural, 

espiritual e preservação de suas origens, desta forma, vislumbra-se a formação integral. 

Nesse sentido, dando prosseguimento aos objetivos do trabalho inicial da Escola do 

Boqueirão, atualmente, o Colégio Erasto Gaertner segue com a seguinte filosofia de trabalho: 
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O Colégio Erasto Gaertner na sua função educativa, além de transmitir sólidos 
conhecimentos, visa auxiliar na formação de um homem conhecedor e sensível aos 
ensinamentos de Deus, expressos na Bíblia, para que possa utilizá-los como 
princípios norteadores na sua atuação consciente na sociedade.194 

São princípios básicos para os Menonitas: a religião e a cultura alemã. “Toda 

educação no lar é voltada para a valorização do amor a terra e ao trabalho. A sua prática, tanto 

na escola como no lar, visa o domínio de técnicas e aquisições de hábitos e habilidades, a 

integração do homem e a sua plena realização.”195 

A língua usada tanto na igreja, durante os cultos e leitura da Bíblia, quanto na escola 

era o alemão moderno. Com a política da nacionalização em consequência da guerra, tiveram 

que utilizar dialetos. Entre os adultos, o português era muito pouco falado, em geral, só 

utilizavam a língua portuguesa durante os contatos que faziam na sociedade, com as pessoas 

com as quais estavam convivendo, principalmente para realização de negócios. Os Menonitas 

são reconhecidos como multilinguistas, pois utilizam, além do português, vários dialetos em 

alemão, como por exemplo, do plautdietsch e o hochdeutsch. São conhecidos por serem fieis a 

sua cultura, tanto linguística quanto social.196 

A escola, desde o início da imigração no Brasil, primava para a formação integral e a 

preservação das origens. Como em toda parte onde há uma comunidade Menonita, a primeira 

coisa que procuravam providenciar era uma escola e uma igreja. Eles não esperavam o 

governo interessar-se pela educação de suas comunidades. Segundo depoimento de um 

imigrante Menonita, o ensino é algo que procuravam levar muito a sério, tanto que, na viagem 

de navio da Alemanha para o Brasil, para evitar que as crianças ficassem ociosas e sem aulas, 

formaram um grupo, escolheram um professor e ensinavam as crianças em idade escolar.197 

Siemens confirma isso quando diz que dos empreendimentos tidos com prioridade eram a 

criação e a manutenção de escolas locais para assegurar uma educação de bom nível. “O 

objetivo era a formação de futuras lideranças cônscias da condição de Menonitas, com 

conhecimentos gerais acrescidos de Religião, História da Igreja e Língua Alemã, tudo no 

interesse maior das respectivas comunidades.”198 

Vale ainda ressaltar o depoimento da Profª Drª Erica Pauls ao falar sobre a colônia de 

Witmarsum em relação aos conceitos de identidade ética e os princípios religiosos dos 

                                                        
194  PROJETO Político Pedagógico, v.1, 2005, p. 37. 
195  BALHANA, 1961, p. 201. 
196  SIEMENS, Ugo. Quem somos? 1930 – 2010: a saga menonita: rompendo a barreira cultural. 1. ed. Curitiba: 

Editora Evangélica Esperança, 2010. p. 73-75. 
197  ENS, 1999. 
198  SIEMENS, 2010, p. 144. 
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Menonitas. Ela afirmou: “certamente o segredo do desenvolvimento da colônia não se 

restringe à identidade étnica e aos princípios religiosos. Uma das colunas de desenvolvimento 

integrado da comunidade foi e é o investimento na educação.”199 Esse entendimento sobre a 

importância de investir na educação se estende a todas às comunidades Menonitas espalhadas 

pelo mundo afora, inclusive a que se estalou no Boqueirão e organizou o atual Colégio Erasto 

Gaertner. 

Fica claro esse pensamento no texto da missão da escola registrado no Projeto 

Pedagógico. Nesse documento consta que a missão da Escola é “formar cidadãos com valores 

éticos, princípios cristãos, através de um ensino de qualidade, com preparação para a vida 

eterna”200 Para dar conta de realizar a missão dentro da escola, o mesmo documento ressalta o 

que creem: 

Na Bíblia, a Palavra de Deus é fundamento para sua fé e orientação para a vida 
prática. Ensinam que os cristãos devem experimentar uma transformação em sua 
vida, que deve manifestar-se através da vivência do amor e do que é sagrado. A 
essência do cristianismo consiste em seguir a Jesus Cristo, vivenciando seus 
ensinamentos, creem: em Deus Pai, Deus filho e Deus Espirito Santo, no homem e 
no pecado, na salvação pela graça e na vida eterna.201 

Por ser uma escola que prima pela formação integral dos alunos, desde o início de 

sua organização, atualmente se diferencia por oferecer a seus alunos: 

Aulas de Educação Bíblica com objetivo de transmitir sólidos conhecimentos da 
bíblia, construindo um conhecimento que implica em refletir, descobrir, comparar, 
ampliar sua visão de deus e do mundo. O Colégio Erasto Gaertner não visa doutrinar 
os alunos em qualquer concepção religiosa e sim, fornecer-lhes subsídios para que 
possam ter em posicionamento consciente perante estas verdades bíblicas.202 

Documentos Pedagógicos da instituição mostram uma proposta educacional 

fundamentada numa cosmovisão teísta cristã. Tem como destaque a ética, elemento 

fundamental para uma boa convivência. Conforme concepção filosófica, a formação integral 

implica em desenvolver a dimensão espiritual. Como estratégia metodológica, os 

questionamentos sobre a razão da existência, do sofrimento que é peculiar a todo ser humano 

é uma das práticas utilizadas nas aulas de Ensino Religioso.203 

Diante da concepção filosófica e da prática da missão no cotidiano escolar, o colégio 

segue na formação integral de seus alunos. Para complementar a formação, o Ensino 
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Religioso é oferecido, também no contra turno, com apoio do Serviço de Supervisão e 

Orientação Religiosa. Atualmente o colégio conta com uma boa organização escolar na área 

do Ensino Religioso. As pessoas que fazem parte dessa área do conhecimento têm realizado 

atividades significativas e integradas, propondo, assim, uma aprendizagem contextualizada. 

Para tanto, é necessário ter em mente aspectos que fazem parte da formação integral e quais 

são os direcionamentos, assunto que será apresentado a seguir. 

1.3.3 Formação Integral: concepções e fundamentos 

Os princípios da educação Menonita têm como base, para o desenvolvimento 

humano, a doutrina Bíblica e a educação humanitária. Desta forma, pensar na educação 

integral do ser humano é pensar na formação de sua totalidade, nesse caso, incluem-se os 

aspectos físicos, emocionais, cognitivos, sociais e espirituais. Para entender o papel da 

educação secular no processo de formação integral do indivíduo é preciso compreender 

conceitos básicos dos quais se destacam, primeiramente, a concepção de educação e em 

seguida a de educação integral. 

Partindo do significado da palavra, Educação “é o ato de educar, de instruir, é 

polidez, disciplinamento.”204 A etimologia da palavra vem do latim e pode ser entendida de 

duas formas, conforme descrição: “educere (alimentar, cuidar, criar, referindo tanto as 

plantas, aos animais, como as crianças) e educere (tirar para fora de, conduzir para, modificar 

um estado).”205 Esses significados do termo aplicam-se a vários segmentos. Educação pode, 

então, ser entendida como um processo, algo que se reproduz, se aplica e atualmente se 

constrói. Educação é, ainda, um conjunto de ações as quais, à medida que a pessoa interage 

com o meio em que vive, adquire conhecimentos, muda comportamentos e atitudes de acordo 

com o seu meio cultural. 

Nessa linha de raciocínio, Libâneo complementa a ideia dizendo que: “educação é o 

conjunto das ações, processos, influências, estruturas que intervêm no desenvolvimento 

humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social.”206 De modo 

geral, educação é um processo contínuo que começa com o nascimento e só termina com a 

morte. É pela educação que as pessoas se relacionam e convivem em sociedade. A educação, 
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também, pode ser compreendida sob o ponto de vista técnico, nesse caso, pode ser assim 

entendida: 

A educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, 
intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no 
seu próprio grupo. Educação (do latim educations) no sentido formal é todo o 
processo contínuo de formação e ensino aprendizagem que faz parte do currículo 
dos estabelecimentos oficializados de ensino, sejam eles públicos ou privados. No 
processo educativo em estabelecimentos de ensino, os conhecimentos e habilidades 
são transferidos para as crianças, jovens e adultos sempre com o objetivo 
desenvolver o raciocínio dos alunos, ensinar a pensar sobre diferentes problemas, 
auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos capazes de gerar 
transformações positivas na sociedade.207 

Por ser um processo contínuo, a educação gera conhecimentos, sensibilidade, cultura, 

comportamentos e autonomia que perpassam gerações. Vários autores emitiram opiniões 

sobre o sentido da palavra confirmando as descrições anteriores e alguns acrescentam a 

questão da finalidade e intencionalidade, em especial no âmbito educacional. Não se tem a 

intenção, nesse momento, de comparar conceitos, mas, sim, de pontuar de forma geral e 

educacional a concepção que rege o termo “educação” no âmbito escolar e a partir dai 

explicar o significado de educação integral. 

O que se percebe, ao investigar o significado da palavra “Educação”, é que, ao longo 

dos anos, com os avanços das ciências, o conceito sofreu modificações, fato esse que se 

evidencia em documentos e legislações. Desde a proposta da escola nova e da influência de 

Dewey, passando pelas inovações de Anísio Teixeira, até a atualidade, os conceitos de 

educação foram se solidificando e se contextualizando conforme as gerações. Para melhor 

compreensão das modificações em âmbitos educacionais, vale ressaltar que, no final da 

década de 60 e início da de 70, a tendência que marcou essa geração foi à educação pautada 

no tecnicismo. Libâneo esclarece esse período destacando que: 

O pensamento educacional em toda a década de 1970 mover-se-á em torno da 
elaboração de uma ciência da educação, já não mais nos moldes do pragmatismo, 
mas do neopositivismo, nas formulações do empirismo lógico e filosofia analítica. A 
partir da mesma argumentação com que o positivismo recusava uma Pedagogia 
geral de caráter ético-normativo, também no quadro da ciência lógico-empírica não 
há lugar para se postular a formulação de fins da educação, valores, 
intencionalidades não inferíveis cientificamente.208 

Em relação à década de 80, com a força do marxismo e suas várias interpretações, 

marca uma nova fase onde os conceitos e metodologias abraçam a educação libertadora, 
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formada a partir das ideias de Paulo Freire. Caracteriza-se nesse período o conceito de 

educação emancipadora com base na corrente da Pedagogia Crítica Social.209 

Diante desses esclarecimentos, os conceitos de educação apresentados deram 

direcionamentos para propostas educativas e encaminhamentos metodológicos da educação 

nacional, com isso ocorrem inovações no processo de formação escolar. Pode-se pensar, 

então, na formação integral, cuja finalidade envolve a formação do Ser humano na sua 

complexidade intelectual e interação social. 

Para o que se pretende apresentar em relação à formação integral é preciso deixar 

claro que existem diferenças entre a formação integral e a educação integral. A formação 

integral está relacionada com o desenvolvimento total do ser humano, é um processo que 

ocorre durante a vida toda. Busca-se nessa caminhada de formação, a auto realização, o uso 

das potencialidades e da capacidade de ser e agir em comunidade. Enfim, da liberdade e 

autonomia pessoal. É a formação do indivíduo em sua totalidade. 

A garantia de oportunidades de livre expressão pode ser encontrada na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, conforme: Artigo 19 “Todo o indivíduo tem direito à 

liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas 

opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e 

ideias por qualquer meio de expressão.”210 Para que a liberdade e a autonomia aconteçam em 

nível social é preciso que os indivíduos tenham oportunidades para aprenderem a ser. A 

escola é o lugar ideal para trabalhar questões de formação para a cidadania. Igualmente em 

relação à forma de expressão religiosa, o Artigo 18 dessa Declaração destaca que: 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; 
este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a 
liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em 
público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.211 

Desta forma, o processo de formação integral não se restringe a algumas áreas, mas é 

abrangente e precisa ser realizado de forma plena e integral, afinal, o ser humano não é um 

indivíduo fragmentado. Como sua formação é complexa, pode ser caracterizada como um 

conjunto de ações que se manifestam em graus diferentes de conhecimentos e de formação. 

Ações essas construídas ao longo da vida e orientada pelos programas oferecidos pelas 
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instituições educacionais. Essas deveriam considerar a todos os aspectos do desenvolvimento 

humano, em especial, o espiritual. 

A educação integral pode ser entendida de duas maneiras: a que esta relacionada com 

o desenvolvimento global do indivíduo em seus vários aspectos abrangendo o físico e a alma, 

conforme já pontuadas anteriormente e a que está relacionada com o tempo e espaço onde 

ocorre a educação. Para ambas o currículo estruturado para a formação integral é de suma 

importância para o desenvolvimento humano. 

No contexto da educação formal, tem-se buscado amparo legal para propostas de 

formação integral, nos Direitos Humanos, na Constituição de 1988, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, na LDB/96 e no Plano Nacional de Educação. Todos esses documentos 

fornecem bases para uma educação contemporânea e integral. Tem a ideia da formação do 

sujeito que é capaz de participar ativamente da vida social e demonstrar ações de cidadania. 

A garantia prevista tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto no artigo 6º 

da Constituição de 1988 tem a ver com os aspectos educacionais, da saúde, do trabalho, da 

moradia, do lazer, da segurança, da previdência social e da proteção. Aspectos esses 

essenciais para o desenvolvimento humano e bem estar social. 

Preparar o indivíduo sob o ponto de vista de sua totalidade, da sua inteireza, para 

atuar na sociedade, com consciência e responsabilidade, não tem sido fácil. O desafio tanto 

para as políticas públicas como para as instituições escolares está na elaboração de programas 

integradores e da formação de educadores capazes de contribuir para a formação integral de 

seus educandos. 

A legislação prevista na LDB/96, no Plano Nacional da Educação e no FUNDEB, 

quanto à formação humana deixa evidente a necessidade de uma formação educacional mais 

abrangente tanto na formação integral quanto no tempo integral. Os documentos citados têm 

como finalidade erradicar a baixa escolaridade, o grau de vulnerabilidade física e cultural das 

crianças carentes e uma educação libertadora. Programas e propostas têm sido alvo de 

discussões para que se tenha uma educação equilibrada com garantia de que a formação 

integral e em tempo integral seja viável e eficaz para o país. 

Diante do exposto, questiona-se: como a escola poderá oferecer atividades que 

contribuam para a formação integral de seus alunos? Em resposta pode-se destacar alguns 

aspectos ressaltados por Delores ao abordar sobre o educar para o desenvolvimento 

humano212: 
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a)  Capacidade do ser humano dominar seu próprio desenvolvimento com participação 

ativa e responsável na comunidade em que vive; 

b)  O despertar a curiosidade e da observação incluindo na proposta educacional, meio 

ambiente, saúde e nutrição; 

c)  Saber trabalhar em equipe, ter espírito empreendedor; 

d)  Aprender a aprender e saber fazer por meio da pesquisa; 

e) Estimular a criatividade e a capacidade de resolver problemas; 

f) Desenvolver talentos e aptidões; 

g)  Desenvolver potencialidade para viver bem em sociedade; 

h)  Trabalhar com as novas tecnologias. 

Além desses aspectos, Delores, destaca quatro pilares da educação que contribuem 

para que a formação integral aconteça. Dentre eles estão: o aprender a conhecer, o aprender a 

fazer, o aprender a viver e a conviver e o aprender a ser. Essas recomendações ajudaram na 

educação ao longo da vida, pois: 

Numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o acesso ao 
conhecimento em detrimento de outras formas de aprendizagem, importa conhecer a 
educação como um todo. Esta perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as 
reformas educativas, tanto em nível de elaboração de programas como da definição 
de novas políticas pedagógica.213 

Desta forma, uma educação pautada no desenvolvimento humano, prepara o para a 

vida à medida que propõe o desenvolvimento das potencialidades aproveitando as 

oportunidades oferecidas pela sociedade. 

Diante do exposto, acredita-se que a abordagem holística aliada ao paradigma 

progressista são tendências que mais se aproximam com as propostas de formação integral. O 

paradigma progressista fornece bases para uma educação em que o indivíduo é aquele que 

constrói sua própria história. “O desenvolvimento intelectual se apresenta por meio de 

compartilhamento de ideias, informações, responsabilidades, decisões e cooperações entre os 

indivíduos.”214 Nessa proposta Mizukami contribui dizendo que: 

Situado no tempo e no espaço, inserido num contexto sócio-econômico-cultural-
político, enfim, num contexto histórico... O homem chegará a ser sujeito por meio da 
reflexão sobre seu ambiente concreto quanto mais ele reflete sobre a realidade, sobre 
sua própria situação concreta, mais se torna progressista e gradualmente consciente, 
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comprometido a intervir na realidade para muda-la [...]. O homem é um ser que 
possui raízes espaço-temporais: é um ser situado no e com o mundo.215 

A formação integral pode ter sustentação na pedagogia progressista, pois busca a 

formação do ser na sua totalidade e concretude. No processo educacional, a escola tem o 

papel de agir como agência difusora dos conteúdos indissociáveis da realidade e o professor 

deve assumir o papel de mediador com base no diálogo, no respeito e na valorização da 

pessoa. Por outro lado, o aluno é participante ativo e criativo do processo. 

O processo formativo que alia a pedagogia progressista à abordagem holística busca 

uma dimensão mais significativa para a formação integral do aluno, pois a visão holística vê o 

aluno na sua totalidade, busca superar a fragmentação. Propõe trabalhar a razão aliada a 

sensação, a intuição e o sentimento. Cardoso em seu livro: A Canção da Inteireza, mostra que 

para ser holístico é preciso: 

Saber respeitar as diferenças, buscando a aproximação das partes no plano da 
totalidade. Porque superar não é fazer desaparecer, mas progredir na reaproximação 
do todo, pois o todo está em cada uma das partes e, ao mesmo tempo, o todo é 
qualitativamente diferente do que da soma das partes.216 

Entende-se que há uma complexa conexão entre a educação escolar e a formação 

para a totalidade. Nisso os processos de inter-relações estão juntos em prol do sujeito em 

desenvolvimento. O professor precisa instigar os alunos para a recuperação dos valores, da 

justiça plena, da paz, da harmonia, da solidariedade, da igualdade, da honestidade e de outros 

aspectos relacionados à formação humana.217 Nesse aspecto a formação docente é de suma 

importância para atingir os objetivos. 

Diante dessa explicação, educar na abordagem holística “é estimular no aluno o 

desenvolvimento harmonioso das dimensões da totalidade pessoal: física, intelectual, 

emocional e espiritual. E este, por sua vez, participa de outros planos de totalidade: o 

comunitário, o social, o planetário e o cósmico.”218 Ações pautadas nessas dimensões, 

também, foram previstas em um encontro realizado pela UNESCO em 1986, onde 

pesquisadores reafirmaram a necessidade de trabalhar com novos valores, posturas e atitudes 

para que essas venham a ser assumidas pelos seres humanos através de ações mais 

humanitárias, ecológicas por meio da interdisciplinaridade. Para tanto, são necessárias 

articulações com as áreas das ciências, filosofia, arte e as tradições espirituais. Na forma 
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pluralista e transversal de se relacionar com o mundo, a abordagem holística abrange as 

seguintes características: a busca de inteireza, da diversidade, da interdependência, do 

movimento e da espiritualidade.219 

Nesse sentido encerra-se a reflexão com o pensamento de Lanz, o qual também 

contribui para a formação integral com propostas de desenvolvimento humano; ele diz: “o 

pensar tem que permear o querer, é nisso que consiste a educação; mas o caminho certo passa 

pelo sentir.”220 Desta forma, a formação integral poderá ser baseada, tanto nas abordagens 

pedagógicas progressistas, que demonstram interesse e responsabilidade com o 

desenvolvimento integral dos sujeitos como na holística que, “não traz certezas nem 

segurança, reafirma o mistério da vida e do Ser, contudo reafirma também a potencialidade 

critica do homem em construir um novo caminho na medida em que se caminha por ele. 

Exigência primeira: aprender a entoar a canção da inteireza pessoal.”221 
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2 ENSINO RELIGIOSO: PANORAMA HISTÓRICO E PRÁTICA 

EDUCATIVA 

Será apresentado, nesta parte do trabalho, um panorama histórico do Ensino 

Religioso e suas práticas educativas. Descreve-se sobre a legislação e principais elementos 

que o constituem como componente curricular. Os assuntos estarão relacionados com 

aspectos legais, destacados por décadas e culminando com a proposta da nova LDB/96; com 

os órgãos defensores, criados para dar apoio à disciplina e as práticas pedagógicas para 

descrever a realidade da disciplina em sala de aula. Para tanto, faz-se necessária à 

contextualização do assunto, conforme apresentado a seguir. 

2.1 Contextualizando o Assunto 

Tratar da Educação Religiosa na escola, hoje, é mais um dos desafios que 

pesquisadores, professores e estudiosos envolvidos com o assunto tentam resolver. Por anos a 

discussão em torno do assunto estende-se em busca de obter coerência e aplicabilidade no 

âmbito escolar. Baseados nos poderes políticos e religiosos, as aulas de religião eram 

prioridade nas práticas pedagógicas das primeiras escolas brasileiras. Em meio a tantas 

discussões para a permanência ou não do Ensino Religioso nos programas educacionais, 

buscou-se no amparo legal apoio para as práticas escolares.  Atualmente, a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) e as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia e documentos, como por 

exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN – Ensino Religioso)222 estabelecem 

critérios que viabilizam a execução da disciplina de Educação Religiosa nas escolas públicas. 

A polêmica continua em torno dos elementos que constituem esta área do conhecimento e a 

capacitação para o exercício da mesma em diferentes níveis de ensino. 

O assunto é relevante e a investigação abrange questões do âmbito social e 

educacional. Alguns aspectos merecem destaque, dentre eles: legislação, conteúdo e forma, 

concepções e metodologias, pontos esses que ainda precisam ser esclarecidos e aplicados 

corretamente nos ambientes escolares. Além disso, deve contemplar assuntos que permeiam 

não só a questão da fé e da espiritualidade, mas também assuntos que envolvem a pluralidade 

religiosa e a diversidade cultural, temas que se encaixam dentro do eixo “fenômeno religioso” 

e que se difere da tradicional doutrinação. Na contextualização dos conteúdos é preciso 
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transpor o ambiente escolar para contemplar as experiências da vida em comunidade. E essas, 

em questão de religiosidade, são amplas. Entende-se que todo o processo educacional deve ter 

em vista a formação plena, 

Toda a proposta para o trabalho realizado no Ensino Religioso está baseada no 
respeito à diferença. O outro é sempre o diferente; sua história é diferente. Sua vida 
e o modo de enxergá-la é diverso. Suas manifestações culturais são diferentes e, 
sempre, muito bonitas, se pensadas na prerrogativa da diferença cultural. Assim, sua 
religiosidade se manifesta diferentemente e isto não deveria ser motivo de surpresa. 
Esta é a razão que justifica um Ensino Religioso que se pauta pela perspectiva da 
ciência da religião.223 

O Ensino Religioso visto pelo olhar da Ciência da Religião, tem maior coerência nos 

espaços escolares se for bem planejado e contextualizado. Por isso, o programa da formação 

escolar deverá estar claramente descrito na proposta pedagógica da instituição. No 

Projeto/Proposta Pedagógica, documento institucional (PP), deverá constar questões de 

religiosidade e aspectos que envolvem o fenômeno religioso, além disso, esclarecer o 

processo metodológico das diversas áreas do conhecimento, no caso em especial, a do Ensino 

Religioso. Estudos como, por exemplo, das culturas religiosas e outros relacionados ao ensino 

religioso, trabalhado nas escolas, deverão direcionar os olhares dos educadores e educandos 

para as diferentes concepções e práticas. Segundo Passos: 

O estudo da religião se torna uma via indispensável na tarefa urgente de educar para 
a convivência universal, e mais, para a sobrevivência humana e ecológica em 
tempos de crise planetária. O conhecimento das alteridades religiosas é um objetivo 
educacional sem o qual não se podem conhecer verdadeiramente as particularidades 
e a totalidade que compõem nossa vida sempre mais globalizada e, com maior razão, 
a lógica religiosa inerente a muitos conflitos mundiais em franco curso ou, 
cinicamente, anunciados por certos blocos de poder.224 

Na visão de Passos, os conflitos mundiais, muitas vezes, têm a ver não só com 

questões políticas, mas também com as religiosas e merecem ser discutidos nas aulas para que 

os conteúdos sejam contextualizados e a visão de mundo seja compartilhada. 

Ao pensar na dimensão religiosa do ser humano, percebe-se que é uma questão 

complexa. Para tentar entender o assunto, Paul Tillich mostra que: 
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Como todo ser vivo, o homem se preocupa com muitas coisas; sobretudo com coisas 
necessárias, como alimento, moradia. Mas à diferença de outros seres vivos, o 
homem também tem preocupações espirituais, isto é, estéticas, sociais, políticas e 
cognitivas.225 

Paul Tillich trata do assunto esclarecendo a dimensão religiosa como elemento 

constitutivo do ser humano. Leva à compreensão de que a religiosidade exercida de forma 

consciente promove crescimento e ações solidárias fundamentais para exercer a 

espiritualidade, a cidadania, elementos que fazem parte da formação integral do indivíduo. Ao 

falar de formação integral é preciso pensar, primeiramente, em aspectos relevantes, que, direta 

ou indiretamente, influenciaram esse tipo de formação. Tem-se nesse processo aspectos de 

âmbitos diversos como, por exemplo, familiares, sociais, econômicos, políticos e culturais. 

Cada qual contribuindo na formação do indivíduo. 

O ser humano nasce e vive em sociedade e por isso precisa estar bem integrado a ela 

para viver bem. Nesse sentido, a boa formação fará toda a diferença. É na escola que a criança 

entra em contato, de forma mais elaborada, com os conhecimentos e saberes que, mais tarde, 

irão ajudá-la a se constituir cidadão consciente. Entende-se a educação como um processo de 

transformação e de formação humana. Se for bem pensada e planejada, contribuirá para que o 

indivíduo seja capaz de agir como cidadão consciente no exercício da cidadania. Nesse 

processo educativo, questões de cidadania, ética, valores, cultura, meio ambiente, etnias e 

trabalho deverão ser discutidos por meio de diálogos contextualizados possibilitando, assim, o 

pensamento de novas ideias. 

No ambiente escolar, o aluno é o sujeito que busca os conhecimentos para aplicá-los 

no cotidiano. Ao entrar na escola ele não deixa em casa sua fé, seus valores, mas traz consigo 

a sua vida para a sala de aula, ambiente onde existem pessoas de diferentes credos que 

convivem e compartilham experiências. Porém, se as diferentes crenças não forem bem 

trabalhadas com base no respeito à diversidade, podem, sem dúvida, interferir na conduta e na 

aprendizagem dos educandos, pois todo ato educativo é intencional. Nesse sentido, qual é a 

intenção do Ensino Religioso na escola? 

Oliveira mostra que o cotidiano escolar é um espaço pluricultural onde há vivências e 

troca de conhecimentos. É um ambiente apropriado para trabalhar o Ensino Religioso com 

base na reflexão e troca de experiências. É também ideal para conhecer diferentes concepções 

e modos de vida.226 
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É a reflexão a partir do conhecimento que possibilita uma compreensão do ser 
humano como finito. É na finitude que se procura fundamentar o fenômeno 
religioso, que torna o ser humano capaz de construir-se na liberdade. Entende-se 
também que a Escola é o espaço de construção de conhecimentos e principalmente 
de socialização de conhecimentos historicamente produzidos e acumulados. O 
conhecimento religioso deve estar disponível a todos os que a ele queiram ter 
acesso.227 

Como o próprio nome sugere, o Ensino Religioso remete a reflexões de situações que 

envolvem a religiosidade, ou seja, a espiritualidade. Inclui-se, também, a razão, o sentimento, 

as emoções e, ainda, ações humanitárias. É preciso reconhecer que é um campo educacional 

que merece atenção especial. Segundo Ruedell: “O Ensino Religioso é um elemento 

indispensável para a educação integral do cidadão e a construção de uma sociedade 

solidária.”228 Na visão do autor, o termo “indispensável” é usado para confirmar tal relevância 

e em relação à formação integral do indivíduo. Demonstra, ainda, a participação ativa na 

sociedade com intuito de promover o bem estar a todos. Para mostrar o valor do Ensino 

Religioso na escola, um dos documentos da Unesco229, assim expressa: “O Ensino Religioso é 

um meio de ajudar os alunos a se encaminharem para uma vida com sentido, e isto tem 

âmbito mundial.”230 

Entende-se, então, que o Ensino Religioso é uma área do conhecimento que precisa 

ser analisada e pensada de forma significativa, levando em consideração a formação integral 

do ser humano que está em desenvolvimento. É um assunto para ser tratado com base nos 

contextos sociais, nas propostas educacionais pautadas nas políticas públicas para a educação 

do país. Deve ter em vista a formação para a cidadania com base no respeito e na tolerância à 

diversidade cultural e religiosa. 

Diante da contextualização da área, busca-se, a seguir, elucidar a questão com 

elementos que definem e viabilizam a tradicional disciplina ou componente curricular do 

Ensino Religioso nas escolas. Para tanto, o resgate histórico será necessário, pois o período 

selecionado para essa pesquisa perpassa pelos anos 60, 70 e 80. 
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2.2 O Ensino Religioso e os Aspectos Legais 

Na busca por esclarecimentos sobre a legalidade e a prática educativa do Ensino 

Religioso nas escolas públicas verifica-se que, atualmente, o assunto tem sido alvo de 

inúmeras pesquisas e opiniões. Os esclarecimentos em torno da disciplina perpassam pelo 

entendimento da educação como um todo. Nesse sentido, a unificação de um currículo 

nacional foi uma estratégia funcional que o governo estabeleceu para normatizar o ensino. Por 

meio de Decretos e Leis, estabeleceu condutas e procedimentos a nível nacional. Esses 

documentos sofreram alterações ao longo da história interferindo, assim, nas práticas 

educativas das escolas. Ruedell, em uma de suas pesquisas, mostra que a Educação Religiosa 

tem uma história conturbada; pois à medida que ocorriam mudanças nas políticas sociais e 

culturais, de alguma forma, também, afetavam o encaminhamento do Ensino Religioso nas 

escolas. Entretanto, acredita que é uma área importante para a formação dos indivíduos, em 

especial no que diz respeito ao desenvolvimento do humanismo e cultivo da religiosidade. “O 

Ensino Religioso veio a constituir-se fundamentalmente em um processo de desenvolvimento 

da dimensão religiosa do ser humano, de forma integrada com as demais dimensões humanas, 

consideradas em sua realidade físico-psíquico-espiritual.”231 

Atualmente, o Ensino Religioso é considerado uma área do conhecimento de igual 

modo com as demais disciplinas que compõem o currículo escolar da educação básica. Desta 

forma, será apresentado a seguir, um panorama histórico das principais mudanças e propostas 

que foram ocorrendo ao longo dos anos em relação ao Ensino Religioso nas escolas públicas. 

2.2.1 Panorama Histórico do Ensino Religioso nas Constituições de 1824 à Década 

de 60 

Para fundamentar a presença do Ensino Religioso na legislação brasileira serão 

descritos, primeiramente, fatos que marcaram a época dos períodos: Colonial e Imperial. No 

Estado do Paraná, o período colonial foi caracterizado pelo processo de colonização e 

desenvolvimento do território paranaense. A população neste período sofria com a falta de 

vários recursos sociais, dentre eles, a necessidade de maior número de escolas para dar sólida 

e geral orientação educacional às crianças. 

Na investigação realizada sobre a história da educação brasileira fica evidente que 

tanto nas primeiras escolas de instrução primária do período da colonização do país como as 
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do período Imperial, o Ensino Religioso fazia parte das práticas pedagógicas das escolas. À 

medida que a população crescia, havia também, progresso nas diversas áreas da sociedade. 

Em relação a religiosidade, parte da cultura dos diferentes grupos étnicos que vieram para 

popularizar várias regiões do país, foi uma questão evidenciada não só por intelectuais da 

época, mas também por grupos que almejavam por liberdade de culto em suas comunidades 

religiosas; pois a religião oficial já não era a única a existir no Brasil nesse período. 

À medida que a população crescia e o país se desenvolvia com novas posturas e 

condutas sociais é preciso tomar medidas de âmbito legal para o bem estar de todos. Nesse 

sentido, em relação à legislação, as medidas surgiram conforme as necessidades da época, 

tendo em vista oferecer às várias áreas de atuação na sociedade, amparo legal e viabilidade 

nas ações sociais. Na área educacional, algum tipo de direcionamento aparece nos 

documentos do país. Destaca-se a Constituição de 1824 (Imperial), que segundo os 

historiadores, foi inspirada no colonialismo inglês. Foi a primeira a mencionar que a educação 

é um direito de todos e deveria ser gratuita para os cidadãos, além disso, menciona sobre a 

criação de colégios e universidades. Garantiu, também, a liberdade religiosa. Essa 

Constituição foi um marco na história e um avanço para a educação brasileira. 

Da Constituição de 1824, destaca-se o Art. 5, com o seguinte esclarecimento: “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.”232 A permissão para que outras 

denominações religiosas pudessem realizar seus cultos, de forma tímida, em nada tirou o valor 

e o poder da religião oficial. Porém houve abertura para novas ideias na sociedade que 

caminhava rumo à República, período este que se caracterizou com separação entre igreja e 

estado garantindo a liberdade de culto. 

Mesmo sem ter uma legislação específica para a educação escolar que pontuasse 

sobre a Educação Religiosa e sendo a religião católica considerada oficial do país, a disciplina 

de Ensino Religioso, era ministrada tanto nas escolas como nas igrejas católicas em caráter 

doutrinário e catequético. As demais igrejas e escolas de imigrantes protestantes, também 

seguiam o caráter doutrinário conforme a denominação religiosa. 

Fato é que a Educação Religiosa sempre esteve presente na educação familiar e se 

estendia no âmbito escolar. Para esclarecer melhor a questão é importante mencionar que 
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tanto nas escolas do período colonial como nas do período imperial, as aulas de religião eram 

ministradas, independentemente da instituição. Havia, nesses períodos, diferentes tipos de 

instituições educacionais, dentre elas destacam-se as escolas comunitárias, as escolas 

confessionais católicas e protestantes e as escolas que funcionavam nas igrejas. Mas em se 

tratando de ensino público, as práticas educativas do Ensino Religioso estavam voltadas para 

a religião oficial do país, a Católica Apostólica Romana. 

Ainda no contexto do período Imperial, pode-se verificar que o documento 

denominado Decreto Imperial de 15 de Outubro de 1827, traz questões relacionadas à 

educação, dentre essas: a descentralização do ensino, a questão dos professores, o currículo e 

as escolas de meninas. Desse Decreto ressaltam-se os seguintes artigos: 

Art. 1º Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de 
primeiras letras que forem necessárias. 

Art. 4º As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão 
também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível 
estabelecerem-se. 

Art. 6º Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, 
prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria 
prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral cristã e da 
doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão 
dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do 
Brasil. 

Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os 
Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento. (grifo nosso)233  

A legislação vigente previa abertura de escolas. Nos grupos dos imigrantes, havia 

pessoas que eram de origem religiosa protestante e que estavam acostumadas com uma 

cultura onde as formações educacionais e espirituais caminhavam juntas. A falta de instrução 

escolar para os filhos dos colonos levou as diferentes comunidades de imigrantes a 

organizarem escolas. Tinham, para isso, o amparo legal do governo conforme o artigo 1º e o 

artigo 11 acima citado.234 Pelo que constam nos documentos da época, entende-se que em 

algumas situações tinham que formar, por falta de espaço, classes mistas de alunos. Esta 

situação não era uma prática comum nas escolas públicas, pois a classe dos meninos era 

sempre separada da classe das meninas. A princípio, as escolas estrangeiras, como eram 

chamadas, eram destinadas aos filhos de imigrantes, mas aos poucos elas foram se adaptando 
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aos moldes da educação brasileira e abriram-se também para a população em geral. Nessas 

escolas as aulas de religião sempre fizeram parte do programa educacional. 

Fica evidente a referência que o Decreto Imperial de 1827 faz para o Ensino 

Religioso mantendo o monopólio da Igreja Católica. Mesmo com o uso de métodos 

catequéticos, a religião sempre esteve presente nos currículos escolares, permitindo, tanto das 

escolas públicas como nas confessionais católicas e protestantes, o desenvolvimento dos 

aspectos morais e religiosos. Sobre isso, Ruedell salienta que nos regulamentos e programas 

de ensino das escolas do período Colonial e Imperial havia conteúdos de religião. “Esta 

característica já a encontramos no decreto imperial de 15 de outubro de 1827, que é a primeira 

lei de ensino em âmbito nacional. Na listagem das matérias, um dos enfoques da instrução 

religiosa é o Princípio da doutrina da religião Católica Apostólica Romana.”235 A religião e a 

educação eram aspectos relevantes na vida escolar das escolas desse período. 

Um aspecto relevante marcado pela presença da religião, não só nas escolas como 

também na vida social, foi à passagem do Estado Imperial para o Republicano, onde acontece 

a separação do Estado e da Igreja.236 A Igreja perde um pouco suas forças e o Estado passa a 

adotar um regime diferenciado do Império. Sob a influência de ideias positivistas e “certa 

liberdade” o país avança para o progresso.237 Surge a 2ª Constituição do Brasil em 1891.238 

Desta, destacam-se os seguintes Artigos: 

Art.72 – § 2º Todos são iguais perante a lei. 

§ 3º Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e 
livremente o seu culto... 

§ 6º Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.  

§ 7º Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de 
dependência ou aliança com o Governo da União, ou o dos Estados. A representação 
diplomática do Brasil junto á Santa Sé não implica violação deste princípio.239 (grifo 
nosso). 

                                                        
235  RUEDELL, 2005, p. 36. 
236  LEI de Separação da Igreja do Estado, 20 de abril de 1911. Disponívle em: 

<http://www.laicidade.org/documentacao/legislacao-portuguesa/portugal/republica-1910-1926/lei-da-
separacao-da-igreja-do-estado/>. Acesso em: 15 jun. 2015. 

237  Complementando, foi na passagem Império República, que verificou-se a decisiva influência do positivismo 
nas mudanças políticas e sociais, objetivando a construção de uma nova ordem. Esse período da história 
nacional foi caracterizado por campanhas em favor da abolição da escravatura e pró-republicanas. Disponivel 
em: <http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RBFH/article/view/2482/1938>. Acesso em: 15 jun. 2015. 

238  A CONSTITUIÇÃO da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 foi a segunda constituição do Brasil 
e primeira no sistema republicano de governo. Marcou a transição da monarquia para a república. Disponível 
em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1891>. Acesso em: 15 jun. 
2015. 

239  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil, de 24 de Fevereiro de 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
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Esta Constituição oficializa-se em consequência das mudanças que ocorreram nos 

âmbitos político, econômico, social e cultural da época, pois começa a surgir no país uma 

nova visão de respeito, igualdade e liberdade religiosa. Na educação, o ensino passa a ser 

leigo, ou seja, não religioso. Com isso, novas modificações surgiram em relação ao exercício 

do Ensino Religioso oferecido nas escolas públicas. Instala-se nesse período a crise na 

Religião oficial, por conta do novo regime que surgiu em 1891 e que levou à separação de 

Estado e Igreja. O ensino ministrado nas escolas segue o prescrito na Lei e estabelece uma 

“certa” liberdade religiosa. Diante da situação, instalam-se polêmicas em torno da presença da 

disciplina na Lei, porém, a força da Igreja Católica prevalece e a questão da laicidade 

continua. 

Evidencia-se, nesta Constituição de 1891, um avanço para viabilizar o 

funcionamento de instituições escolares ministrando ensino religioso, laico e com liberdade 

religiosa. Contudo, predomina a doutrinação católica nas escolas públicas. Para entender o 

que estava acontecendo nessa época, Cury esclarece dizendo que; 

[...] a Constituição se laiciza, respondendo a liberdade plena de culto e a separação 
da Igreja e do Estado (conforme a Constituição “provisória”) e põe o 
reconhecimento exclusivo pelo Estado do casamento civil, a secularização dos 
cemitérios e finalmente determina a laicidade nos estabelecimentos de ensino 
mantidos pelos poderes públicos.240 

Cury deixa transparecer o contexto sócio – político que caracterizava o Brasil nesse 

período em que a Constituição de 1891 foi elaborada e que apontava para mudanças no país. 

Um exemplo evidente dessa mudança pode ser visto alguns anos mais tarde com a 

promulgação da Constituição de 1934241, onde novas posturas começam a surgir no cenário 

brasileiro. No capítulo II, do campo da Educação e da Cultura, dessa Constituição, os 

seguintes artigos merecem destaque: 

Art 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrado, pela família e pelos 
Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 
domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 
econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 
solidariedade humana. 

Art 150 - Compete à União: 

                                                        
240  CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação na primeira Constituinte Republicana. In: FÁVERO, Osmar. A 

Educação nas constituintes brasileiras. Campinas: Autores Associados, 1996. p. 96. 
241  A Constituição Brasileira de 1934, promulgada em 16 de julho pela Assembleia Nacional Constituinte, foi 

redigida "para organizar um regime democrático, que assegure à Nação, a unidade, a liberdade, a justiça e 
o bem-estar social e econômico", segundo o próprio preâmbulo. Ela foi a que menos durou em toda a 
História Brasileira: durante apenas três anos, mas vigorou oficialmente apenas um ano (suspensa pela Lei de 
Segurança Nacional). Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1934>. 20 jun. 2015. 
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a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e 
ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o 
território do País; 

Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei federal, nos termos 
dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e e , só se poderá renovar em prazos 
determinados, e obedecerá às seguintes normas: 

a) ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatório extensivo aos 
adultos; 

b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o 
tornar mais acessível; 

c) liberdade de ensino em todos os graus e ramos, observadas as prescrições da 
legislação federal e da estadual; 

Art 152 - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, organizado 
na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser aprovado pelo Poder 
Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias para a melhor 
solução dos problemas educativos bem como a distribuição adequada dos fundos 
especiais. 

Art 153 - O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrada de 
acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais 
ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, 
secundárias, profissionais e normais. (grifos nossos). 

Conforme os destaques nos artigos acima citados ressalta-se a intenção de ter um 

plano nacional de educação. Esse plano iria viabilizar o desenvolvimento cultural da nação, 

com apoio para a liberdade de ensino e a distribuição adequada de fundos para resolver os 

problemas educativos. Pela primeira vez menciona-se sobre a presença do Ensino Religioso 

nas escolas. Destaca-se desta Constituição de 1934, mais precisamente, o Art. 153242, que 

enfatiza o termo, “facultativa”, para a disciplina de Ensino Religioso. A Disciplina passa a ser 

ministrada nos diferentes níveis de ensino, dentro dos horários normais de aulas das escolas, 

criando assim, polêmicas nas propostas e metodologias. 

A Constituição de 1934 foi um avanço para viabilizar ações educativas não só na 

área educacional como nas demais áreas da sociedade. Com o desenvolvimento social vem 

também a abertura de novas ideias e a necessidade de novas posturas. Nesse contexto de 

mudanças, três anos depois, uma nova Constituição foi elaborada, a Constituição de 1937. 

Nesta, no item que aborda sobre educação e cultura, destacam aspectos relevantes para a 

educação conforme descrito nos artigos abaixo. 

Art 128 - A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de 
associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. 

Art 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não 
exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, 

                                                        
242  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 18 jun. 2015. 
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por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não 
puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a 
caixa escolar. 

Art 133 - O ensino religioso poderá ser contemplado como matéria do curso 
ordinário das escolas primárias, normais e secundárias. Não poderá, porém, 
constituir objeto de obrigação dos mestres ou professores, nem de frequência 
compulsória por parte dos alunos.243 (grifo nosso). 

A Constituição Brasileira de 1937 244, além de evidenciar um ensino livre, 

obrigatório e gratuito, pouca novidade apresenta no Artigo 133245, em relação ao ensino 

religioso. Percebe-se que não houve mudanças significativas, apenas que a disciplina continua 

fazendo parte dos currículos escolares. Se nem a frequência era obrigatória como dar o devido 

valor para os conteúdos e forma de apresentação? Não havia necessidade de formação 

específica para lecionar e com isso as escolas também poderiam contar com a colaboração de 

leigos. As aulas eram totalmente desvinculadas da realidade social e cultural. 

Nota-se que há incoerência nessa legislação, pois a oferta da disciplina é obrigatória, 

porém facultativa. A questão de logística para as escolas recai sobre como resolver a falta de 

professores e da frequência dos alunos? Questões essas que cada escola deveria tratar de 

acordo com as necessidades locais. 

Algumas Constituições mostram claramente os regulamentas sobre o Ensino 

Religioso, outras deixam dúvidas. Na sequência cronológica de documentos legais que 

apontam, também, para a questão do Ensino Religioso tem-se a Constituição de 1946. Esta foi 

promulgada em 18 de setembro de 1946, sendo construída com um corpo de 218 artigos246, 

dentre eles apresenta-se no artigo 168 um destaque para o Ensino Religioso: 

Art. 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: [...] - V - o ensino 
religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula 
facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, 
manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável.247 
(grifo nosso). 

                                                        
243  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 18 jun. 2015. 

244  A Constituição Brasileira de 1937 (conhecida como Polaca), outorgada pelo Presidente Getúlio Vargas em 
10 de novembro de 1937, mesmo dia em que implanta a ditadura do Estado Novo, é a quarta Constituição do 
Brasil e a terceira da república de conteúdo pretensamente democrático. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1937>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

245  CONSTITUIÇÃO dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

246  Para conferir o histórico e princípios deliberativos dessa Constituição ver em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1946#cite_note-1>. Acesso em: 
20 jun. 2015. 

247  Conferir o teor e integra do texto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 20 jun. 2015. 
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Esta Constituição foi caracterizada na história como liberal e democrática, pois 

surgiu no período denominado de república populista.248 Nesta Constituição nota-se que tanto 

o aluno como o responsável por ele poderá opinar na área do Ensino Religioso. Contudo, na 

prática, as escolas elaboram os programas de ensino sem muita participação da comunidade. 

Os professores leigos são convidados para dar aulas com o apoio da escola. 

Destaca-se, na história das legislações da educação brasileira, o período em que o 

país caminha para um regime militar, mas antes da nova fase e do novo regime, em 1961 tem-

se a primeira legislação, a Lei 4024/61, nela o Ensino Religioso aparece da seguinte forma: 

Art. 91 – “O Ensino Religioso” constitui disciplina dos horários normais das Escolas 
Oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrada sem ônus para os poderes 
públicos, de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for 
capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. 

1 – A formação de classe para o Ensino Religioso independe de número de alunos. 

2 – O registro dos professores de Ensino Religioso será realizado perante a 
autoridade religiosa respectiva. (ver lei)249 

Com um pouco mais de esclarecimento, o Ensino Religioso é descrito no artigo 91, 

da Lei 4024/61, dando margem para diferentes entidades religiosas emitirem sugestões no 

encaminhamento da prática pedagógica da disciplina de Ensino Religioso. Além disso, 

instaura polêmica entre família e escola no que diz respeito aos conteúdos, destoando, assim, 

da unidade nacional. A Lei possibilitou a abertura para representantes leigos ministrarem 

aulas nas escolas, atitude essa que gerou discordância por ambas as partes. No processo 

educacional das práticas pedagógicas, as aulas passaram a ser trabalhadas com ênfase nos 

princípios e valores humanos e em algumas prevaleciam estudos bíblico e o Ensino Religioso 

continuou necessitando de maiores esclarecimentos e direcionamento. 

Torna-se relevante abordar os aspectos educacionais nas constituições brasileiras, 

pois ajudam a entender melhor o processo de construção ideológica na sociedade e os avanços 

para tentar regulamentar e unificar o ensino brasileiro. O sistema educacional acompanha as 

mudanças que ocorrem nas áreas políticas, econômicas e sociais de um país. Na sucessão de 

Leis que regeu a nação Brasileira, em especial na área educacional, ficam evidentes as 

mudanças que ocorreram em relação ao Ensino Religioso e, consequentemente, nas práticas 
                                                        
248  Complementando: Após o fim da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1945, a República 

brasileira conheceu um curto período de democracia liberal representativa. Também conhecido como 
República Populista, esse período da história do Brasil representou uma maior integração econômica do 
país na esfera do capitalismo ocidental, resultando em um impulso à industrialização brasileira. Disponível 
em: <http://www.brasilescola.com/historiab/republica-populista-1945-1964.htm>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

249  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L4024.htm>. Acesso em: 
20 jun. 2015. 
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pedagógicas das escolas. Os desafios e os esforços para que a disciplina permanecesse nos 

currículos, de certa forma, contribuiu ao longo dos anos, para a formação dos alunos da 

Educação Básica. 

No panorama histórico das constituições brasileiras, destaca-se a Constituição 

Brasileira de 1967 que foi outorgada em 24 de janeiro de 1967 e entrou em vigor no dia 15 de 

março de 1967250, traz no item IV - Da Família, da Educação e da Cultura, o Art. 168 com os 

seguintes pontos: 

A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 
igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos 
ideais de liberdade e de solidariedade humana. 

§ 3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: 

IV - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas oficiais de grau primário e médio.251 (grifo nosso) 

Nota-se que quase nada mudou em relação à educação e ao Ensino Religioso, a única 

diferença é que o Ensino Religioso foi estendido também ao ensino médio. A Constituição de 

1967 precisou de ajustes, por isso, recebeu em 1969, uma nova redação, a qual foi 

considerada por alguns especialistas, uma emenda à constituição de 1967, uma nova 

Constituição de caráter outorgado.252 Conforme a Emenda Constitucional n° 1 de 1969, 

decretada pelos “Ministros militares no exercício da Presidência da República”253, ficou assim 

a questão do Ensino Religioso: Emenda Constitucional nº 1 – V - “O Ensino Religioso de 

matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau 

primário e médio...”. Nesta Constituição a questão do Ensino Religioso, nada muda para 

                                                        
250  Foi elaborada pelo Congresso Nacional, a que o Ato Institucional n. 4 atribuiu função de poder constituinte 

originário ("ilimitado e soberano"). O Congresso Nacional, transformado em Assembleia Nacional 
Constituinte e já com os membros da oposição afastados, elaborou, sob pressão dos militares, uma Carta 
Constitucional semiouorgada que buscou legalizar e institucionalizar o regime militar consequente do Golpe 
de 1964. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1967>. 
Acesso em: 20 jun. 2015. 

251  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição DA República 
Federativa do Brasil, de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.b 
r/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 20 jul. 2015. 

252  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição DA República 
Federativa do Brasil, de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.b 
r/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 20 jul. 2015 

253  Tal emenda, decretada pela Junta Militar que no momento governava o Brasil (composta por Augusto 
Hamann Rademaker Grünewald, Aurélio de Lyra Tavares e Márcio de Souza e Mello, ministros da marinha, 
exército e aeronáutica, respectivamente) mudou substancialmente a redação da esmagadora maioria dos 
dispositivos da Constituição de 1967, para adequá-los às medidas de exceção que o governo vinha 
decretando, dando assim um ar de legalidade a todo aquele cenário de perseguição, censura e repressão 
promovido pelo regime, com destaque para os infames Atos Institucionais. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/constituicao-de-1967-emc-n%C2%BA-01-69/>. Acesso em: 
20 jul. 2015. 
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regulamentar as práticas educativas das escolas. Continua presente e reafirmando a sua 

importância no currículo escolar do primário e ensino médio. 

Na lista de leis que fazem referências sobre o Ensino Religioso, um fato importante 

aparece na década de 70 que merece ser apresentado. Consta na Lei 5692/71, no Art. 7º 

parágrafo único, a seguinte referência: “O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, 

constituirá disciplina dos horários normais dos estabelecimentos de 1º e 2º graus”. O fato é 

que nenhuma novidade aparece nessa Lei em relação ao Ensino Religioso, mas no documento 

que aparece no final da década, o Parecer 540/77 do Conselho Federal de Educação, o qual 

traz no item nº 5 alterações para o Ensino Religioso. Nelo consta que no trabalho educativo 

nas escolas deve priorizar a educação de valores, a busca do sentido da vida e, ainda, 

esclarece: Não cabe aos Conselhos de Educação, nem às escolas, estabelecer os objetivos do 

Ensino Religioso nem seus conteúdos. Isso é atribuição específica das diversas autoridades 

religiosas.254 

A década de 70 pode ser caracterizada como a que possibilitou a criação de 

associações voluntárias que, de certa forma, analisaram e encaminharam aos órgãos públicos 

propostas educacionais baseadas no ensino religioso interconfessional. Destacou-se, desde 

1973, a Associação Inter-religiosa de Educação (ASSINTEC).255 

Depois da década de 70, a questão do Ensino Religioso continuou em pauta, tanto no 

que se refere à legislação como nas práticas educativas das escolas públicas. Para completar a 

linha cronológica da legislação sobre o Ensino Religioso, será apresentado a seguir o que 

consta na Constituição de 1988 e nos novos direcionamentos da LDB/96. 

2.2.2 O Ensino Religioso na Constituição de 1988 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988256, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, é considerada a lei suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a 

todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. É 

caracterizada por ser laica. Também foi a constituição brasileira que mais sofreu emendas: 77 

                                                        
254  BOLETIM Informativo da ASSINTEC, nº 44, ano 10, 1986, p. 3-4. 
255  A ASSINTEC é uma entidade civil de caráter educacional que atua em parceria com o poder público na 

efetivação do Ensino Religioso nas escolas do Paraná e no apoio pedagógico aos professores desta área do 
conhecimento. 

256  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 jul. 2015. 
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constitucionais e 6 de revisão.257 No Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto, 

Seção I da Educação a redação em relação ao Ensino Religioso ficou assim: 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais. 

§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental.258 

Conforme consta na letra dessa Lei, os conteúdos básicos para a formação dos 

indivíduos em processo escolar abrangerão os princípios e valores humanos, regionalidades e 

as diferentes culturas. Nesse contexto, o ensino religioso continua sendo facultativo e presente 

nos horários das escolas públicas, mas com poucos esclarecimentos quanto aos conteúdos e 

competências a serem trabalhadas. O que fica evidente é não ser de caráter doutrinário. A 

modificação mínima evidencia a prática no nível do fundamental. Aproveitando os conteúdos 

baseados nos valores culturais, artísticos regionais a disciplina de Ensino Religioso também 

caminha nessa direção. 

No resgate histórico das legislações brasileiras, Junqueira afirma: “Ensino Religioso 

é uma área de conflito explicito a partir da República, pois, a partir desse momento histórico 

do Brasil, o ensino deveria ser leigo e não mais tutelado por nenhuma tradição religiosa. Este 

foi argumento em todas as Constituintes brasileiras republicanas.”259 Buscava-se a 

compreensão de um Estado laico com liberdade religiosa devido à pluralidade de religiões que 

se estabeleciam na sociedade. Assim, desde a primeira Constituição de 1824, abrangendo a 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) de 1961 e a Constituição de 1988 

houve polêmicas em torno do Ensino Religioso nas escolas gerando: mudanças nas 

legislações, nas propostas pedagógicas e deixando dúvidas nas interpretações. 

A pesquisa realizada mostrou que Ensino Religioso, por décadas, se tornou assunto 

de discussões sobre sua permanência ou não nas escolas. Junqueira, pesquisador da área, 

menciona que mediante debates e trâmites políticos, ficava clara a neutralidade da disciplina e 

a necessidade de se viabilizar adequações às mudanças, como disciplina escolar deve deixar 

                                                        
257  CONSTITUIÇÃO Brasileira de 1988. Disponível em: 

<pt.wikipedia.org/wiki/Constituição_brasileira_de_1988>. Acesso em: 20 jul. 2015. 
258  Conforme: PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 jul. 2015 

259  JUNQUEIRA, Sérgio R.A. Educação religiosa: construção da identidade do ensino religioso e da pastoral 
escolar. Curitiba: Champagnat, 2002. p. 12. 
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de ser catequética para ter uma nova identidade (cultural e fenomenológica) e, assim, 

permanecer no ambiente escolar.260 

Para melhor compreensão do entendimento da questão religiosa no país, na década 

de 80, descreve-se o artigo 5º da Constituição de 1988 para mostrar que: 

[...] é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias. No artigo 19, consta: É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público; II - recusar fé aos documentos públicos; III - criar 
distinções entre brasileiros ou preferências entre si.261 

Desta forma, fica evidente a separação do Estado das entidades religiosas e a garantia 

de liberdade religiosa de culto a qualquer cidadão brasileiro. Porém, nas escolas a polêmica 

continua em relação à presença ou não da disciplina nos currículos escolares e quanto aos 

conteúdos a serem trabalhados. Diante dos impasses, o que fica em vigor é que a disciplina 

será ministrada nas escolas, nos horários normais de aulas, será de caráter facultativo, 

ministrados por professores com formação superior. 

O Ensino Religioso oferecido pelas escolas públicas a partir da Constituição Federal 

de 1988 assume uma postura pluralista, não confessional e com liberdade para elaboração dos 

planejamentos respeitando a realidade cultural. Estiveram lutando a favor da presença do 

Ensino Religioso nas escolas públicas, em caráter cultural com ênfase no fenômeno religioso, 

várias organizações, dentre elas destacam-se para este trabalho: ASSINTEC, no Paraná, e 

FONAPER, a nível nacional. 

2.2.3 A Lei de Diretrizes e Bases e os novos direcionamentos 

Para completar o panorama histórico e mostrar as mudanças ocorridas nas legislações 

em que o Ensino Religioso era mencionado, apresenta-se a nova LDB/96, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Esta veio depois de 12 anos de espera e estudos, para satisfazer 

as necessidades apontadas na época. A nova LDB/96, além de definir e regulamentar o 

sistema educacional brasileiro, também consolidou a disciplina de Ensino Religioso como 

                                                        
260  JUNQUEIRA, 2002, p. 50. 
261  AS LEIS brasileiras e o ensino religioso na escola pública. Disponível em: 

<http://gestaoescolar.abril.com.br/politicas-publicas/leis-brasileiras-ensino-religioso-escola-publica-religiao-
legislacao-educacional-constituicao-brasileira-508948.shtml>. Acesso em: 21 maio. 2015. 
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parte integrante do currículo de igual modo com as demais disciplinas conforme consta no 

Artigo 33: 

§ 3° - O ensino Religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental sendo oferecida sem ônus aos 
cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por 
seus responsáveis em caráter: I - Confessional, de acordo com a opção religiosa do 
aluno ou do seu responsável ministrado por professores ou orientadores religiosos 
preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas, ou; II - 
Interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas que 
se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 

§ 4° - Os sistemas de ensino atuarão de forma articulada com as entidades religiosas 
para efeito da oferta de ensino religioso e do credenciamento dos professores ou 
orientadores. 

§ 5° - Aos alunos que não optarem pelo ensino religioso será assegurada atividade 
alternativa que desenvolva os valores éticos, o sentimento de justiça, a 
solidariedade humana, o respeito à lei e o amor à liberdade.262 

Mais uma vez mencionada na legislação, com acréscimo nos seguintes aspectos: sem 

ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências dos alunos e responsáveis e 

opção confessional ou interconfessional. Diante do novo texto fica evidente que a área do 

Ensino Religioso é importante para a formação humana e deve constar na matriz curricular, 

porém, não ficaram bem definidos quanto aos procedimentos, gerando, com isso, diferenças 

nas práticas pedagógicas das escolas públicas. O avanço foi grande em relação ao que se 

praticava nas primeiras instituições escolares, onde a ênfase pedagógica nas aulas de religião 

era doutrinária e catequética. Trabalhava-se a formação cidadã por meio dos valores e 

princípios morais ligados à fé católica e os eventos escolares tinham como prática a 

celebração da missa. 

Diante dessa nova deliberação, percebeu-se que o trabalhado realizado nas escolas 

públicas ainda não estava bem claro; continuava gerando insegurança tanto no 

encaminhamento dos professores como nos procedimentos dos alunos. Diante dos impasses, o 

documento foi devolvido à Câmara dos Deputados para nova análise. Como resultado, foi 

aprovado em 17 de Dezembro de 1996 com a seguinte modificação: 

Art. 33º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem 
ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos 
alunos ou por seus responsáveis, em caráter:  

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável 
ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados 
pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou  

                                                        
262  CARON, Lurdes – Equipe do GRERE. O ensino religioso na nova LDB. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 20. 



 110

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, 
que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.263 (grifo nosso). 

Diante do exposto no artigo acima, quanto à frequência nas aulas de Ensino 

Religioso, essa deve ser esclarecida aos pais no ato da matrícula, pois é de caráter facultativo, 

mas está dentro do horário semanal das aulas, situação esta que tem gerado algumas 

dificuldades nas ações do cotidiano escolar. Dentre elas aponta-se: 

1º - Deixar de informar aos pais no ato da matrícula que a disciplina é de caráter 

facultativo pode gerar problemas no futuro. Ao esclarecer de início, permite a tomada 

de providências quanto aos alunos que optarem por não querer assistir essas aulas. 

Surge então a pergunta: O que fazer com esses alunos em horário de aula? Desafio 

para as escolas levarem em consideração no ato de planejar as ações docentes; 

2º - Os alunos que optarem por não assistir as aulas de Ensino Religioso onde ficam e que 

atividades poderiam realizar? Problema que os professores terão que enfrentar e 

resolver para que esses alunos não fiquem ociosos. Surge outro dilema, a falta de 

espaço para atividades extras; pois a grande maioria das escolas não possuem espaços 

suficientes para atender as demandas; 

3º - Sabe-se que alunos ociosos geram indisciplina, uma questão séria que invade as 

escolas, por isso esses alunos não devem ficar sem atividades, mas ocuparem-se com 

algo que seja de fato significativo para eles e sob a responsabilidade de um adulto 

qualificado, outro desafio a ser conquistado. 

Outro fator intrigante que novamente aparece nessa nova letra da lei diz respeito à 

expressão “sem ônus”. Como entender a questão? Por um lado inclui a disciplina como 

obrigatória no currículo e por outro se isenta de recursos para pagamento de professores. 

Percebe-se que a questão ainda não está totalmente resolvida. Problemas como estes não 

faziam parte das escolas, no início da colonização, e nem nos períodos como o da Reforma e 

do Estado Novo, mas outros de natureza política e religiosa marcaram época. 

Ao analisar a situação dos tramites legais, Lurdes Caron, que também fazia parte de 

uma das entidades que lutava pela presença do Ensino Religioso nas escolas públicas, com 

concepção plural e não doutrinária, traz em seu livro “Ensino Religioso na Nova LDB” 

algumas considerações que ajudam a esclarecer os procedimentos desde o conteúdo 

apresentado na LDB/96 até os últimos acontecimentos. Ela fala sobre os três projetos que a 

Câmara dos Deputados recebeu propondo alteração no artigo 33, demonstrando 
                                                        
263  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 
maio. 2015. 
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descontentamento por parte de todas as regiões brasileiras sobre o conteúdo do artigo 33. 

Sobre isso ela destaca: 

A - O Projeto de Lei n° 2.757/97, do Deputado Nelson Marchezan, pretendeu alterar 
o artigo 33, simplesmente retirando a expressão "sem ônus para os cofres públicos". 

B - O Projeto do Deputado Maurício Requião, sob o n°. 2.997/97, propôs uma 
alteração significativa do artigo 33, da Lei n° 9.394/96, através dos dispositivos 
assim redigidos: 
Art. 33 - O ensino religioso é parte integrante da formação do cidadão. 
§ 1° - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 
normais de escolas públicas, vedadas quaisquer formas de doutrinação ou 
proselitismo. 
§ 2° - Assegurado o respeito à diversidade cultural brasileira, os conteúdos do ensino 
religioso serão definidos segundo os parâmetros curriculares nacionais e de comum 
acordo com as diferentes denominações religiosas ou suas entidades respectivas. 

C - O Projeto n° 3.043/97, de iniciativa do Poder Executivo – após ampla consulta 
aos Estados, via Secretaria de Estado da Educação, e a setores da sociedade em 
geral, tramitou um regime de urgência constitucional, nos termos do artigo 64, 
parágrafo 1° da Constituição Federal, acrescentando a modalidade de Ensino 
Religioso “ecumênico” às outras duas existentes no artigo 33 da LDB: "confessional 
e interconfessional”. A este tipo de Ensino Religioso, o “ecumênico”, no parecer, 
conforme a Exposição de Motivos n° 78 de 12 de março de 1997, não se aplica o 
dispositivo "sem ônus para os cofres públicos”. 

As propostas eram interessantes, porém não foram aprovadas em tempo. Diante da 

situação, o Deputado Pe. Roque Zimermann elaborou, com apoio das entidades 

representativas, um substitutivo de nº 2.757/97, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. 

Pela Lei Nº 9.475, de 22 de julho de 1997, o assunto ficou assim deliberado pelo Presidente 

da República: 

Art. 1º - O art. 33 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 33 – O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 
básica do cidadão, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
§1º - Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e 
admissão dos professores. 
§2º - Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 
Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Brasília, 22 de julho de 1997, 176º da Independência e 109º da república. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.264 

A partir dessa legislação, as escolas públicas devem trabalhar com uma nova 

concepção epistemológica e metodológica. Sobre isso, Junqueira mostra as mudanças, 

dizendo que: 

O Ensino Religioso surgiu historicamente como elemento de doutrinação; entretanto 
no Brasil, entre tantas variáveis, encontramos de maneira especial as recentes 
reformas da educação nacional, que exigiram uma reformulação desta concepção. A 
partir do momento, que se configura como área de conhecimento, o Ensino 
Religioso passa a construir uma identidade pedagógica, dentro do referencial de 
componente curricular como os elementos que contribuem na formação e 
informação da Educação Básica Nacional.265 

Em relação ao Ensino Religioso, mesmo que a legislação o trate como disciplina 

obrigatória e parte integrante do currículo escolar, alguns Estados brasileiros têm feito 

interpretações convenientes desvirtuando a unidade nacional nas práticas pedagógicas. 

A Nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB/96)266 apresenta 

as diretrizes para a educação nacional. Nas primeiras letras, no campo da educação, no artigo 

1º, tem-se o seguinte: 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais.267 

O processo formativo escolar contempla também a religiosidade-cultual; pois sendo 

o Brasil um celeiro de múltiplas etnias e diversidade religiosa, deverá contextualizar os 

programas educacionais com base na realidade social. Entende-se que o Ensino Religioso, 

como área do conhecimento, tem em seus elementos pedagógicos assuntos e temas relevantes 

ao contexto da vida na sociedade brasileira. Nesse sentido, aspectos culturais e religiosos 

devem ser contextualizados, ampliando assim a construção dos conhecimentos e não apenas 

fazendo apologia da fé ou da religião do país. Deverá, antes, primar pelo desenvolvimento da 

formação cidadã, ética e humanitária. A LDB aponta a Educação Religiosa como área do 
                                                        
264  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9475-22-julho-1997-365391-publicacaooriginal-1-
pl.html>. Acesso em: 23 maio. 2015. 

265  JUNQUEIRA, S. Processo de escolarização do Ensino Religioso. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 29. 
266  Informações sobre a nova LDB. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional#Lei_de_
Diretrizes_e_Bases_-_1996>. Acesso 10 jun. 2015. 

267  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 23 
maio. 2015. 
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conhecimento com a mesma importância que os demais componentes curriculares, por isso os 

conteúdos devem ser construídos de forma científica e ao mesmo tempo contextualizados 

culturalmente. 

Ainda com base na LDB/96, no Título I, que fala da Educação, é pertinente destacar 

no artigo 1º, o § 2º, que diz: “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social.”268 Ter como alvo uma educação que prepara o indivíduo para o trabalho é fato. 

Ao ampliar a ideia de contexto e realidade social incluem-se as questões religiosas, pois essas 

estão muito presentes no cotidiano do brasileiro. Desde a colonização, o Brasil mostra ser um 

país religioso e as manifestações são de diversas formas e linguagens. Firmados pela atual 

legislação, os princípios e os fins da educação estão evidenciados nessa direção: 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e 
apreço à tolerância; V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; VII - valorização do 
profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de 
qualidade; X - valorização da experiência extraescolar; XI - vinculação entre a 
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.269 (Gripo nosso) 

Reforçando a própria Lei, o Ensino Religioso atualmente tem como meta trabalhar 

com todos os destaques acima citados, incluindo temas que abrangem a cultura religiosa do 

país, tendo como ênfase o fenômeno religioso. Para tanto, todo esforço para resguardar a 

igualdade e a liberdade deve ser praticado, bem como a tolerância ao pluralismo de ideias 

extrapolando no ambiente escolar. Em se tratando da Educação Religiosa, é sugerido trabalhar 

a partir do Ensino Fundamental. 

No Artigo 32 têm-se o seguinte destaque: “II - a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
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sociedade.”270 Nesses aspectos, os ambientes: natural e social, também se referem ao contexto 

da realidade social, onde as religiões e as diferentes culturas se manifestam no coletivo e os 

valores se encaixam bem nas propostas do ensino religioso, integrado as demais áreas. Já no 

item III – a orientação é para, 

O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o 
fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.271 (Grifo nosso). 

Fica evidente nesta parte da legislação que atitudes, valores, solidariedade e 

tolerância devem ser tratadas com respeito e individualidade. Esses assuntos sempre fizeram 

parte do rol de conteúdos de Ensino Religioso e, por isso, como área do conhecimento, pode 

contribuir para que a formação dos indivíduos esteja dentro desses âmbitos, tendo em vista a 

formação integral estendendo-se ao bem-estar social da humanidade. 

Por muitos anos a disciplina de Ensino Religioso foi motivo de discussão, não tanto 

por fazer parte ou não do currículo escolar, mas pelos conteúdos trabalhados em sala de aula 

com ênfase na catequese. A questão era mais de cunho religioso do que curricular e 

metodológico. Atualmente valoriza-se a liberdade, a tolerância, o pluralismo religioso e a 

diversidade cultural. Sendo assim, como área do conhecimento, não poderá priorizar uma 

única religião. As atividades e ações docentes não poderão girar em torno de apenas uma 

religião. No mundo globalizado, em que se prima pelo respeito à diversidade, cabe buscar o 

bom senso e tratar os assuntos religiosos isentos de proselitismo. Agindo assim, não se estará 

deixando de valorizar a formação espiritual e humana dos educandos, pois, como menciona 

Catão: 

Quando afirmamos que o mundo contemporâneo é pluralista, não estamos 
simplesmente constatando a sincronia das diversas raças, culturas, ideologias ou 
religiões, mas reconhecendo que, no mundo de hoje, há um fermento na unidade da 
diversidade, uma aspiração comum ao convívio na diferença, a exigência difusa de 
um espírito ecumênico, no sentido amplo, de tolerância, de entendimento e de 
colaboração entre todos os homens e mulheres, entre todas as raças, culturas, 
ideologias e religiões, apesar de sua diversidade, reconhecida e até cultivada.272 
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Diante de um mundo pluralista em vários aspectos, cabe à escola valorizar as 

culturas, ideologias de forma contextualizadas, a fim de oferecer um programa de ensino mais 

próximo da realidade dos alunos. Nesse sentido, a Educação Religiosa tem, hoje, um papel 

fundamental no desenvolvimento das ações humanas baseada no respeito e na solidariedade. 

Para tentar manter a unidade nas escolas, a Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, em sua Resolução nº 02/98, destaca no Art. 3º as seguintes as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental: 

I - As escolas deverão estabelecer como norteadores de suas ações pedagógicas: 

a) os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum; 

b) os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da criticidade e 
do respeito à ordem democrática; 

c) os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de 
manifestações artísticas e culturais273. (grifo nosso) 

E, ao instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, os 

Órgãos Superiores de Ensino elaboraram as normas gerais de ensino destacando, em seu 3º 

item IV – que: 

Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para alunos a uma 
base nacional comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação 
pedagógica na diversidade nacional. A base comum nacional e sua parte 
diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise a 
estabelecer a relação entre a educação fundamental e a) a vida cidadã através da 
articulação entre vários dos seus aspectos como: saúde, sexualidade, vida familiar e 
social, meio ambiente, trabalho, ciência e tecnologia, cultura e linguagens; e b) as 
áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Língua Materna, Matemática, Ciências, 
Geografia. História. Língua Estrangeira, Educação Artística, Educação Física e 
Educação Religiosa. 274 (grifo nosso) 

Nota-se uma grande mudança nas propostas educacionais em relação ao Ensino 

Religioso. Fica claro que continua sendo um direito de todos na busca pelos conhecimentos e 

pela formação em todas as áreas. A partir dessa última legislação, o Ensino Religioso, hoje 

com a nomenclatura de “Educação Religiosa”, passa a configurar-se também área do 

conhecimento. Nesse sentido, cabe às Instituições de Ensino tratar da disciplina de modo igual 

às demais e primar pela formação profissional conforme aponta a Lei. Isso feito, alunos e 

envolvidos no processo educacional terão mais oportunidades para desenvolverem a 

                                                        
273  MINISTÉRIO Público. Estado do Rio Grande do Sul. Resolução nº 02/98 – CNE, de 7 de abril de 1998. 

Disponível em: <http://www.mprs.mp.br/infancia/legislacao/id2141.htm>. Acesso em: 01 out. 2015. 
274  Ver texto na íntegra em: MINISTÉRIO da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. 

Parecer nº CEB 04/98. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB0498.pdf>. Acesso 
em: 01 out. 2015. 
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aprendizagem da espiritualidade escolar, por meio do diálogo e dos conteúdos específicos 

exercidos na prática dos princípios e valores humanos que tão bem fazem para o convívio 

social. 

Para finalizar essa parte da investigação vale destacar que o processo histórico, 

educacional e legal da educação brasileira foi pautado, primeiramente, por aspectos religiosos 

e políticos. O sentido do Ensino Religioso trabalhado nas escolas passou por várias 

concepções, a do “religare” (religar) da religião, cuja finalidade estava ligada a questões da 

religiosidade e no fazer seguidores por meio do Ensino Religioso pautado na doutrinação e na 

ética, até se chegar a compreensão do “releger” (re-ler) do fenômeno religioso. Nesse 

processo de mudanças, passou da catequização para área do conhecimento, do uso de uma 

metodologia textual: ver, julgar, agir e celebrar para a observação, informação e reflexão. 

Muitas foram às mudanças legais, contudo a questão ainda não esta bem definida, em 

especial, no que diz respeito à formação dos professores. Atualmente o contexto cultural e 

social tem prevalecido na seleção dos conteúdos para a formação dos educandos. Busca-se o 

resgate dos valores, das bases antropológicas, culturais e do amparo legal para uma formação 

integral de qualidade. Leva-se, também em conta, a competência profissional. O fenômeno 

religioso passa a ser objeto de estudo e a formação do professor específico da área um desafio 

para os cursos superiores. 

2.2.4 Principais Órgãos Defensores do Ensino Religioso: organização e proposta 

Com intuito de investigar sobre o Ensino Religioso no âmbito nacional e em especial 

no Estado do Paraná, será apresentado a seguir um panorama histórico de duas entidades que 

se destacaram no cenário educacional na luta pela permanência do Ensino Religioso nas 

escolas públicas. Essas se destacaram tanto por sugerir mudanças nos conteúdos escolares e 

forma de trabalho da disciplina, como por elaborar propostas e cursos de capacitações para 

professores e, ainda, ajudar no que for necessário para que a área do conhecimento seja 

preservada, atualizada e oferecida como parte da formação integral do cidadão. 

Desta forma, as entidades escolhidas para fazer parte dessa pesquisa foram: a 

Associação Interconfessional de Educação Cristã, ASSINTEC, entidade civil de caráter 

educativo e cultural que promove o Ensino Religioso no Paraná na Década de 70 e o 

FONAPER, Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso que, atualmente é responsável 

pela elaboração do PCNER - Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso. 
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2.2.4.1 ASSINTEC - Associação Interconfessional de Educação de Curitiba 

Para identificar a presença da ASSINTEC e a sua participação em prol da 

permanência do Ensino Religioso nas escolas públicas, foi realizada uma pesquisa de campo 

na sede da entidade, em Curitiba, a fim de coletar dados e analisar nos documentos os 

registros de sua história e expansão. Como coleta de dados utilizou-se os boletins, jornais e 

outros documentos de arquivos que contam a história da Associação e suas conquistas. Esses 

materiais foram essenciais para compreender a trajetória de lutas e conquistas na área da 

educação religiosa no Paraná. 

É preciso esclarecer que a Igreja Católica, sempre presente na educação secular, foi 

também à mediadora entre a Igreja e o Estado na questão do Ensino religioso. Um fato 

interessante na história da ASSINTEC mostra a contribuição dos monges franceses que vivem 

em um mosteiro aos arredores de Curitiba. Por iniciativa desses religiosos, que se mostraram 

receptíveis ao ecumenismo fraternal, acolhiam a todos que chegavam ao mosteiro para 

momentos de reflexões, encontros e pesquisa, pois possuem uma excelente biblioteca 

teológica. Dos encontros e incentivo surge à ideia de formar uma organização ecumênica para 

ajudar na questão do Ensino Religioso trabalhado nas escolas públicas, o qual passava por 

problemas de ordem legal, metodológica e epistemológica gerando dúvidas na permanência 

nos currículos e na forma de encaminhamento metodológico. 

Diante da problemática, a primeira iniciativa surgiu nos anos de 71 e 72 quando as 

ideias gestadas por um pequeno grupo de caráter ecumênico composto por Luteranos, 

Presbiterianos, Metodistas e Católicos se organizam para estruturar a formação da 

ASSINTEC. A mobilização começou no Natal de 1971, durante uma campanha de donativos 

para a criança pobre, na Paróquia Senhor Bom Jesus, em Curitiba. Na ocasião toma força a 

ideia dos religiosos em promover o Ensino Religioso nas escolas públicas tendo como 

justificativa: “Prover não só o pão para a criança carente, mas também o pão da vida.”275 A 

partir dessa iniciativa outras se solidificam para firmar a entidade como um órgão jurídico 

educativo. 
Um fato importante que merece atenção está relacionado às primeiras ações positivas da 

ASSINTEC no Paraná. Fato esse, que foi registrado por Serbena ao resgatar a história da entidade. 

Nos seus registros encontrou-se que, 17 de maio de 1972 foi uma data importante, pois por meio de 

um projeto radiofônico elaborado para o Ensino Religioso, o PRONTEL (Programa Nacional de Tele 

                                                        
275  SCHÖGL, Emerli. A ASSINTEC e o Ensino Religioso no Paraná. In: II JOINTH, 20 e 21 de agosto de 2012. 

p. 1. Disponível em: <http://www2.pucpr.br/reol/index.php/2jointh?dd99=pdf&dd1=7437>. Acesso em: 15 
out. 2015. 



 118

Educação) aprova o projeto e o encaminha para a Secretaria de Educação e para o Conselho Estadual 

de Educação que emitem pareceres favoráveis à execução. No mesmo ano, em 06 de dezembro, pelo 

Decreto Municipal nº 897, foi autorizado implantação do Ensino Religioso Radiofonizado nas 

unidades escolares municipais.276 Com a Secretaria Estadual de Cultura foi assinado convênio em 

janeiro de 1973, e publicado em Diário Oficial n.º 226, de 25 de janeiro de 1973, p.13, possibilitando 

deste modo o trabalho com as escolas oficiais do Estado.277 A primeira iniciativa de dinamizar a 

disciplina foi por meio de uma metodologia desafiadora. Com uso da tecnologia de rádio para a 

transmissão do ensino a distância iniciou o trabalho.  Uma inovação ousada para a época, em especial, 

para a disciplina de Ensino Religioso. 

Os relatos avulsos em folhetos e boletins informativos mostram que o ano de 1973 

foi um marco na história da Educação Religiosa e da ASSINTEC, pois foram firmados 

convênios e dado inicio a efetiva atuação da Associação no campo educacional. ASSINTEC 

tem como data de origem, o ano de 1973, conforme consta na Ata de abertura e na introdução 

do caderno do Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná, Ensino Religioso: 

Constituída oficialmente em Assembleia a 20 de junho de 1973, é entidade formada 
por representantes de diferentes confissões religiosas (católica, metodista, 
presbiteriana, luterana, evangélica reformada) e aberta às demais que dela queira 
participar. Tem por fim, implantar e implementar a Educação Religiosa nas Escolas 
Públicas do Paraná.278 

O ano de 1973 foi marcado, também, por reuniões e estudos para a implantação das 

aulas de Religião nas escolas. Começou nessa ocasião, a produção de material por uma equipe 

de professores para o programa de Ensino Religioso radiofônico. Foram distribuídos, 700 

rádios nas escolas, frutos de doações com verba vinda da Alemanha.279 Tem-se nesse 

momento uma inovação tecnológica, aulas de religião via rádio. O desafio era sintonizar nas 

emissoras Santa Felicidade e Colombo e fazer as atividades no caderno do aluno, que 

acompanhava a aula ouvindo e fazendo exercícios. Para divulgar as experiências do trabalho, 

criaram o Boletim Informativo da ASSINTEC.280 

Nos anos de 1977 e 1978, a SEED281 solicitou a ASSINTEC a elaboração das 

Diretrizes Curriculares para as séries iniciais do fundamental (1ª a 8ª série). Algumas 

novidades começaram a aparecer no cotidiano escolar, por exemplo, a aula de religião como 

era chamada, passou a ser entendida como aula de Ensino Religioso com base na Pedagogia 
                                                        
276  SERBENA, Iris B. Compilação de textos avulsos, relatórios e históricos produzidos pela ASSINTEC. 

Curitiba, 2004. 
277  SCHOGL, 2012, p. 2. 
278  CURRÍCULO Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná, Ensino Religioso. Curitiba, 1992. p. 9. 
279  Conforme Ata nº 2, de 6 de julho de 1973. 
280  Conforme Boletim de Divulgação do CETREPAR nº 3 – Novembro/1988. p. 2. 
281  Secretaria Estadual de Educação do Paraná. 
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Libertadora. Cursos de capacitações foram implantados em vários lugares, inclusive no 

interior do Paraná. “O Ensino Religioso deixa de ser um estranho no programa das escolas 

públicas, para ser um aliado às novas políticas educacionais libertadoras.”282 E assim tem sido 

assim até a atualidade. 

Após 12 anos de parcerias da ASSINTEC com as Escolas Estatuais e Municipais do 

Paraná, em 1985 a SEED por meio da resolução 4545 foi regulamentado o trabalho da 

Associação em todo o Estado do Paraná, firmando convênio por meio da Resolução 4854/86. 

O trabalho expande-se com a implementação da disciplina de Educação Religiosa nas escolas, 

sugerindo propostas inovadoras. As aulas deixam de ter caráter confessional/doutrinário e 

passam a ter um enfoque intercultural, ou seja, de acordo com a proposta educacional da 

época. Segundo Schögl, 

[...] buscava-se uma educação com base na comunhão e participação; uma educação 
qualitativa, humanizante e libertadora; a garantia de condições para universalização 
da educação fundamental e do ensino de qualidade para todos; a máxima 
importância e atenção à formação permanente do educador; a autonomia da escola, 
salvaguardando-a da dependência de interesses ideológicos e político-partidários, 
integrando-a na comunidade local; a utilização dos Meios de Comunicação Social 
como serviço aos reais valores do povo brasileiro e de sua cultura e uma constituição 
que garantisse o direito natural de todo cidadão ao Ensino Religioso nas Escolas 
Oficiais.283 

Cria-se, também, o SER – Serviço de Educação Religiosa nos NRE – Núcleos 

Regionais de Educação.284 Aproveitando o momento de estudos para a nova legislação, e por 

não concordar com a opinião de pequenos grupos que se levantaram contra o Ensino 

Religioso na lei, organizou-se uma campanha a favor da inclusão do Ensino Religioso na nova 

lei. Contaram, na ocasião, com apoio dos Estados de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, 

pela mobilização realizada entre os Estados conseguiram colher cerca de 70.000 assinaturas a 

favor da permanência da disciplina nas escolas públicas. Com essa mobilização, chegou-se ao 

Plenário do Congresso Nacional representado pelo, então, presidente da ASSINTEC. O 

resultado desse empenho é que o Ensino Religioso foi contemplado no art. 210 da 

constituição Federal de 1988, garantindo, assim, a permanência da disciplina nas escolas 

públicas. 

Paralelamente a esse período, na luta pelo amparo legal, também no Paraná, a 

ASSINTEC se mobilizou para garantir que o Ensino Religioso fosse tratado de maneira 

Interconfessional na Constituição do Estado do Paraná.  A conquista concretizou-se com a 

                                                        
282  CETEPAR, 1988, p. 2-3. 
283  SCHÖGL, 2012, p. 4. 
284  CELEPAR, 1988, p. 3. 
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letra do art. 183, cap. II, Seção I que diz: “O Ensino Religioso, de matrícula facultativa e de 

natureza interconfessional, assegurada a consulta aos credos interessados sobre o conteúdo 

programático, constituirá disciplina dos horários normais das escolas do ensino 

fundamental.”285 

Muitas pessoas estiveram envolvidas com a ASSINTEC para juntas, conquistarem 

direitos legais e preparo pedagógico no âmbito da disciplina de Ensino Religioso trabalhado 

nas escolas públicas. Dentre elas Junqueira, ao apresentar sobre o processo histórico do 

Ensino Religioso, sintetiza bem o contexto da ASSINTEC, mostrando que: 

A ASSINTEC, como órgão, sistematizador, coordenador e orientador não poderia 
contentar-se em ser apenas uma forma de diálogo e boas relações entre Igrejas 
Cristãs ou um espaço de organização de conteúdos programáticos, cujo referencial 
teórico de base seja somente cristão, mas no campo da Educação Religiosa, desejava 
ser um instrumento democrático de cultiva daquelas razões íntimas e fundamentais 
comuns a toda Pessoa Humana, independentemente de seu credo. [...] Nesse 
processo, considerou de grande importância à educação da religiosidade.286 

Desde a sua organização até a atualidade, a ASSINTEC vem atuando intensivamente 

nas questões do Ensino Religioso nas escolas públicas do país. A partir de 1981, 

representantes da entidade participaram dos encontros nacionais promovidos pela CNBB com 

intuito de tornar o trabalho mais significativo. Também, aturam nos estudos e reuniões com a 

finalidade de sugerir cursos, produzir materiais e promover a disciplina. 

Um fato que merece destaque na atuação da ASSINTEC no Paraná foi o início do 

Curso de Especialização em Pedagogia Religiosa, oferecido em 1987, em parceria com a 

Universidade São Francisco. Era destinado aos professores de 5ª à 8ª séries e 2º grau. Mais 

tarde a parceria seria transferida para a PUC/PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). 

Os professores formados por este curso poderiam destinar até 50% de sua carga horária para 

ministrar aulas de Ensino Religioso.287 

Em 1992 a ASSINTEC por meio de seus representantes participou da elaboração do 

novo currículo, na elaboração de projetos de formação de professores, cursos de capacitação e 

atividades junto ao núcleo regional de Educação.288 Assim, como associação, a entidade 

marcou a história da Educação, na luta pela permanência do Ensino Religioso como disciplina 

nos currículos escolares. 

                                                        
285  Conforme documentos avulsos dos arquivos da Associação, p. 4-5. 
286  JUNQUEIRA, Sérgio R. A; LUIZ, Alberto S. Alves. Educação Religiosa: construção da identidade do 

Ensino Religioso e da Pastoral Escolar. Curitiba: Champagnat, 2002. p. 87. 
287  SCHÖGL, 2012, p. 4. 
288  CURRÍCULO Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná, Ensino Religioso, p. 9. 
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O trabalho que começou nos anos de 1970 vem progredindo e se firmando em apoio 

às inovações tanto legais e metodológicas como epistemológica no âmbito da Educação 

Religiosa Escolar. Diante do trabalho realizado vale mencionar algumas ações que se 

solidificaram, como por exemplo: destacou-se como a pioneira na linha ecumênica, nas aulas 

por transmissão radiofônicas, na produção de material e cursos de formação docente, na 

sistematização dos conteúdos e orientações metodológicas para oferecer um ensino mais 

significativo e contextualizado. 

Nos anos 80 atuou ativamente nas escolas, nos projetos e na capacitação docente, foi 

emergente como primeira proposta a ser discutida na Constituinte e assumida por outros 

Estados. A ASSINTEC, na década de 90, intensificou a formação de professores no Curso de 

Pedagogia Religiosa com especialização em nível de pós-graduação e participação na 

elaboração das novas diretrizes curriculares para o Ensino Religioso. Nesse processo, o que 

caracterizou o novo currículo foram os eixos temáticos: “1- A pessoa: O Encontro Consigo 

Mesma; 2- A Natureza: Nossa Mãe e Irmã; 3- O Mundo que Criamos: as Relações com o 

Mundo que criamos; 4- A Busca do Sagrado. Ainda dois eixos são trabalhados de forma 

subsidiária: As Celebrações Escolares e a Didática do Ensino Religioso.”289 

A ASSINTEC mediante amparo legal no Estado do Paraná tornou-se conhecida, 

também, em todo território nacional. De 1979 a 1983, as experiências dos professores 

pioneiros na prática docente do Ensino Religioso com enfoque inter-religioso começam a ser 

reconhecidas, publicadas e adotadas pelas escolas. Na década de 90 surgem outras propostas e 

encaminhamento para atualizar o Ensino Religioso trabalhado nas escolas com apoio da 

ASSINTEC. Atualmente segue o trabalho pautado nos seguintes princípios: 

1. Existimos como entidade civil livre, aberta, equitativa e democrática. 2. 
Reconhecemos a universalidade e diversidade do fenômeno religioso. 3. 
Defendemos o princípio da livre determinação da identidade religiosa de todo o ser 
humano sem pressão ou coerção de qualquer espécie. 4. Nenhum indivíduo será 
discriminado, constrangido ou censurado por causa de sua fé, de suas crenças ou 
práticas religiosas. 5. Preconizamos o diálogo inter-religioso, como meio eficaz de 
manter o espírito da alteridade e respeito às diferenças. 6. Objetivamos o 
cumprimento da Lei nº 9.475/97 que regulamenta o Ensino Religioso nas escolas do 
Brasil. 7. Reconhecemos que os conteúdos do Ensino Religioso devem ser tratados 
como um sistema de conhecimentos, indispensáveis à formação do ser humano e 
presentes nas diferentes tradições culturais religiosas, espirituais e místicas. 8. 
Repudiamos qualquer forma de proselitismo no âmbito educacional. 9. 
Contribuímos para que o Ensino Religioso seja mais um instrumento na construção 
de um mundo melhor, inspirando culturas de paz, justiça e solidariedade entre todos 
os povos.290 
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Desde a sua implantação até a atualidade, a ASSINTEC, continua atuando na área da 

Educação Religiosa, oferecendo recursos materiais e humanos para as escolas. A história de 

todo o processo dessa entidade encontra-se registrada em boletins informativos da própria 

entidade e em teses e dissertações. Todo o material está disponível na sede da ASSINTEC, em 

Curitiba, em uma sala do núcleo Regional cedida pela Secretaria Estadual do Paraná, no 

bairro Santa Cândida. 

2.2.4.2 FONAPER 

Com a pretensão de tratar o Ensino Religioso das escolas mediante uma concepção 

não catequética e sim libertadora, várias entidades organizaram-se em várias regiões do Brasil 

a partir de década de 70, mais efetivamente, para preservar a Educação Religiosa nas escolas 

pautada por uma educação diferenciada e incluída nos currículos escolares. Será apresentada, 

a seguir, a entidade representativa a nível nacional como forma de atualização e conquistas na 

luta em prol do Ensino Religioso nas escolas públicas, oriundas dos acontecimentos em 

décadas anteriores. 

No processo de discussões e sugestões de propostas para as aulas de ensino religioso 

nas escolas, foi organizado, no ano de 1995, um grupo para pensar sobre a questão da 

Educação Religiosa no Brasil, o FONAPER – Fórum Nacional Permanente do Ensino 

Religioso. O próprio órgão o define da seguinte forma: 

É uma associação civil de direito privado, de âmbito nacional, sem vínculo político-
partidário, confessional e sindical, sem fins econômicos, que congrega, conforme 
seu estatuto, pessoas jurídicas e pessoas naturais identificadas com o Ensino 
Religioso, sem discriminação de qualquer natureza.291 

O FONAPER teve sua organização efetivada por ocasião da comemoração dos 25 

anos do Ensino Religioso no Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Na ocasião 

acontecia a 29ª Assembleia Ordinária do Conselho de Igrejas para o Ensino Religioso (CIER) 

participaram professores, pesquisadores e religiosos. A intenção de criar um fórum 

permanente para repensar o Ensino Religioso foi o motivo que consolidou a instalação do 

FONAPER, em 26/07/1995. 

O registro histórico do FONAPER pode ser encontrado no livro publicado em 2010, 

por ocasião da comemoração aos 15 anos de existência da entidade. Neste, vários autores 

descrevem, em estilos diferentes, os avanços e conquistas. Nele consta que os educadores 
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Aceso em: 14 jul. 2015. 
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preocupados com a situação do Ensino Religioso nas escolas, buscaram “outros paradigmas e 

concepções que pudessem ver, sentir, acolher, valorizar e (re) conhecer a diversidade cultural 

religiosa na sociedade brasileira.” Tinham a compreensão de que a Disciplina deve fazer parte 

da formação integral do cidadão e por isso a permanência nos currículos escolares.292 

Animados com as expectativas para o trabalho do Ensino Religioso nas escolas 

públicas, e com apoio da equipe eleita para fazer parte e representar o FONAPER, o grupo de 

educadores e pesquisadores da área reuniram-se em comissão para apresentar a proposta 

contendo princípios norteadores. Desde então, “vem atuando na perspectiva de acompanhar, 

organizar e subsidiar o esforço de professores, pesquisadores, sistemas de ensino e 

associações na efetivação do Ensino Religioso como componente curricular”.293 

Para dar direção mais precisa à questão do trabalho foi elaborado um documento, a 

carta de intenções, nela constam: 

Garantia de que a Escola, seja qual for sua natureza, ofereça ER ao educando, em 
todos os níveis de escolaridade, respeitando as diversidades de pensamento, opção 
religiosa e cultural do educando; 2- Definição junto aos Sistemas de Ensino do 
conteúdo programático do ER, integrante e integrado às propostas pedagógicas; 3- 
Contribuição para que o ER expresse sua vivência ética pautada pela dignidade 
humana; 4- Exigência de investimento real na qualificação e capacitação de 
profissional para o ER, preservando e ampliando as conquistas, de todo magistério, 
bem como garantindo condições de trabalho aperfeiçoamentos necessários. 
Florianópolis, 26 de setembro de 1995.294 

Desta forma, atentos às decisões e planos governamentais, o FONAPER mediante 

sua representação jurídica, mobilizou-se em defesa do Ensino Religioso. A I Sessão ocorreu, 

entre os dias 24 e 26 de março de 1996, em Brasília (Casa de Retiros Assunção) com a 

presença de sessenta representantes de entidades de várias denominações. O objetivo foi à 

criação de um Regimento interno, estudo sobre os parâmetros curriculares nacionais e a 

elaboração e um esboço de currículo básico para o Ensino Religioso.295 

Frente às mobilizações em prol do Ensino Religioso, e os tramites políticos em 

relação à LDB e a redação que considera o ensino “sem ônus”, ocorreu a II Sessão do 

FONAPER em Brasília (17 a 19 de agosto de 1996), com “a colaboração de assessores 

técnicos, como os Professores Paulo César Botas, Danilo Romeo Streck e Luiz Roberto Souza 

Alves”.296 

                                                        
292  POZZER, Adecir et al. Diversidade religiosa e ensino religioso no Brasil: memórias, propostas e desafios. 

São Leopoldo: Nova Harmonia, 2010. p. 13. (Obra comemorativa aos 15 anos do FONAPER). 
293  FONAPER. Disponível em: <http://www.fonaper.com.br/apresentacao.php>. Acesso em: 02 abr. 2015. 
294  FONAPER. Disponível em: <http://www.fonaper.com.br/carta-principios.php>. Acesso em: 02 abr. 2015. 
295  JUNQUEIRA, 2002, p. 50. 
296  WAGNER, R. Fórum Nacional do Ensino Religioso – I sessão. In: Diálogo, 1/2. 
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Diante das lutas e da persistência de grupos, como o FONAPER, o ensino religioso 

se tornou área do conhecimento como as demais disciplinas do currículo escolar nacional. A 

maior conquista foi à elaboração do (PCNER)297, documento este que traz orientações 

curriculares e metodológicas para viabilizar as aulas de maneira mais contextualizadas. Fica 

claro então que: 

A oferta do Ensino Religioso na escola pública está acima das decisões ou 
convicções pessoais, filosóficas ou religiosas. Está a serviço do bem público, pois 
visa a formação de cidadãos críticos e responsáveis, capazes de discernir a dinâmica 
dos fenômenos religiosos, que perpassam a vida em âmbito pessoal, local e mundial. 
As diferentes crenças, grupos e tradições religiosas, bem como a ausência delas, são 
aspectos da realidade que devem ser socializados e abordados como dados 
antropológicos e sócios - culturais, capazes de contribuir na interpretação e na 
fundamentação das ações humanas.298 

O PCNER foi um material importante para as escolas, pois as demais áreas do 

conhecimento já tinham seus documentos específicos, mas faltava o da área de Educação 

Religiosa, sendo assim: 

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER) 
marca um passo histórico da educação brasileira. Pela primeira vez, pessoas de 
várias tradições religiosas, enquanto educadores conseguiram elaborar uma proposta 
pedagógica para o Ensino Religioso, tendo como objeto de estudo o fenômeno 
religioso, sem proselitismo, mediante amplo processo de reflexão sobre os 
fundamentos históricos, epistemológicos e didáticos desse componente curricular, 
explicitando seu objeto de estudo, seus objetivos, seus eixos organizadores e seu 
tratamento didático. Este documento foi entregue ao Ministério da Educação (MEC) 
em outubro de 1996 e editado pela Editora Ave-Maria em 1997.299 

Outro documento importante para esta área é o, Ensino Religioso: Referencial 

Curricular para a Proposta Pedagógica da escola, lançado em 2000 com objetivo de contribuir 

para que as escolas tenham subsídios para elaborarem seus planos e propostas educativas. 

O documento apresenta a concepção de Ensino Religioso enquanto disciplina da 
área de conhecimento de Educação Religiosa, contribuindo para a definição do 
objeto de estudo (o fenômeno religioso), do conteúdo (conhecimento religioso), do 
tratamento didático (didática do fenômeno religioso), objetivos, metodologia e 
sistema de avaliação próprios, já definidos e contemplados nos PCNER.300 

Fazem parte dos documentos elaborados pelo FONAPER: Ensino religioso: Cultura 

e Tradição Religiosa, caderno temático nº 2, tem o objetivo de ajudar na construção dos 

                                                        
297  PARÂMETROS Curriculares Nacional do Ensino Religioso. 
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conhecimentos sobre a diversidade religiosa no Brasil. Em relação à formação de professores 

para o Ensino Religioso no Brasil, o FONAPER, conta com a colaboração de muitos 

educadores, pesquisadores e filiados. Como equipe, o FONAPER produziu 12 Cadernos para 

um Curso de Extensão a Distância, denominado Ensino Religioso: capacitação para um novo 

milênio. Elaboraram, também, um documento que contem propostas de diretrizes curriculares 

nacionais para o curso de graduação em Ciências da Religião - Licenciatura em Ensino 

Religioso. Este documento foi entregue à Presidente do Conselho Nacional de Educação, 

Prof.ª Célia Brandão Craveiro, no dia 4 de dezembro de 2008. Não poderia deixar fora da lista 

de documentos, um que trata da concepção do Ensino Religioso. Com o título “Concepção de 

Ensino Religioso no FONAPER: Trajetórias de um Conceito em Construção”. 

Desde o seu primeiro Estatuto, o FONAPER defende uma concepção de ER 
focalizada em oportunizar aos educandos o acesso ao conhecimento religioso e não 
às formas institucionalizadas de religião, pois essas são entendidas como 
competências estritamente das confissões e tradições religiosas, promovendo, assim, 
uma ruptura histórica com as concepções confessionais e interconfessionais que 
demarcaram o caráter histórico da disciplina.301 

A concepção de Ensino Religioso nos documentos do FONAPER evidencia algumas 

questões, a saber: a diversidade cultural religiosa, o sentido de reler o fenômeno religioso 

pautado no diálogo e a crítica. 

O FONAPER se faz presente na comunidade educacional, por meio de seus 

colaboradores e do site próprio criado como forma de comunicação e divulgação de suas 

ações. Todo material sobre essa entidade se encontra, de forma bem organizada, no site 

próprio, o qual descrimina já na sua página inicial todos os links relacionados à sua estrutura e 

organização. A partir de 2011, todos os boletins informativos estão disponíveis no site 

destacando: informações, notícias, artigos, leis, propostas, pesquisas e as novidades 

relacionadas ao ensino religioso. 

Desta forma, o FONAPER conta com alguns aliados que contribuem em forma de 

seus Conselheiros e Associados, dentre eles: ASPERSC (Associação dos Professores do 

Ensino Religioso do Estado de Santa Catarina/2003), que atua na formação de professores; 

ASSINTEC (Associação Interconfessional de Educação de Curitiba/1973) auxilia a SEED – 

ER; CONER-RS (Conselho de Ensino Religioso do Rio Grande do Sul), informa, 

regulamenta, incentiva o Ensino Religioso no RS. Com apoio dos aliados, 
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[...] vem promovendo em anos alternados, seminários de formação docente para o 
Ensino Religioso (SEFOPER – nos anos pares), e congressos nacionais para 
professores de ensino religioso CONERE – anos ímpares em parceria com 
instituições de ensino superior que oferecem cursos na área de Ciências da Religião 
ou outros cursos afins, em níveis de graduação e de pós-graduação.302 

Durante toda a trajetória de construção e implementação de propostas educativas 

para o Ensino Religioso das escolas públicas, várias pessoas, voluntariamente, ajudaram a 

solidificar o FONAPER. Nessa jornada foram organizadas seis times de colaboradores que 

com suas coordenações e equipes trabalharam e, alguns, continuam trabalhando em prol do 

Ensino Religioso. 

Contudo, muitos desafios continuam por vir, espera-se que o diálogo entre as 

entidades que foram destacadas nessa parte do trabalho consigam, de forma significativa, 

conquistar credibilidade e autoridade para continuar lutando em prol da educação integral 

incluindo o ensino religioso na formação educacional dos educandos. 

2.3 Ensino Religioso e as Práticas Pedagógicas: décadas de 1960, 1970 e 1980 

As pesquisas realizadas nessas décadas revelaram que o percurso do Ensino 

Religioso, como disciplina integrante do currículo escolar teve, no cenário educacional, 

inúmeros debates institucionais e legais com a finalidade de se chegar a um ponto de 

equilíbrio na execução das práticas pedagógicas em sala de aula. 

Fica evidente que os embates em torno do assunto não ficaram no papel, eles também 

interferiam nas práticas pedagógicas das escolas, pois para cumprir a letra da Lei era preciso 

reorganizar o planejamento escolar e a ação docente. Para isso, a escola teria que trabalhar em 

parcerias e essas nem sempre supriam as necessidades de formação integral comum a todos. 

No intuito de obter melhor compreensão dos assuntos relacionados à prática 

pedagógica no cotidiano escolar das escolas públicas, em especial nas escolas do Paraná, nas 

décadas selecionadas, serão apresentados, a seguir, quadros contendo as sínteses dos 

elementos que compõem a disciplina. Serão destacadas: as Leis que regulamentam a presença 

do Ensino Religioso no currículo escolar dessas décadas e as categorias que compõem a 

disciplina. Pretende-se, com isso, evidenciar as práticas pedagógicas que sustentaram as aulas 

de Ensino Religioso e deram embasamento metodológico nas décadas selecionadas. 
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Quadro 2 – Ensino Religioso no Estado do Paraná 

CATEGORIAS DÉCADA 60 

LEI Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB) 
nº4.024/61 – Artigo 97. 

ESCOLA 
Tradicional. Tem como função preparar intelectual e moralmente 
os alunos. O compromisso social é a reprodução da cultura.303 
Voltada para uma educação popular. 

PROFESSOR 
É o transmissor dos conhecimentos, detém a verdade, age com 
autoridade, apresenta os conteúdos de maneira fragmentada.304 
É o missionário.305 

ALUNO É receptivo e passivo. É visto como único e isolado. Deve 
memorizar; copiar e repetir.306 

CONTEÚDOS 
Relacionados aos do catecismo: sacramentos, elementos 
fundantes da fé, história sagrada. Desvinculados com a realidade 
do estudante307  

OBJETIVOS “Levar o educando a se encontrar diretamente com Deus”.308 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas pelo professor e memorização pelo aluno.309 
Método indutivo, visão cartesiana, fundamenta-se em quatro 
pilares: escutar, ler, decorar e repetir.310 

CARÁTER  Confessional e catequético com enfoque teológico.311 
NOMENCLATURA Aula de Religião.312 

Diante dessa configuração e da análise da prática educativa no contexto da década de 

60, fica evidente que a nova lei em vigor, gerou dificuldades em relação à aplicabilidade da 

disciplina de Ensino Religioso no cotidiano escolar por se caracterizar como modelo 

confessional. Sobre isso, Oliveira mostra que com a promulgação da nova Lei, algumas 

dificuldades surgiram em relação aos procedimentos da prática pedagógica. Segundo a autora, 

as dificuldades foram “tanto por causa do interesse das tradições religiosas de ampliar seu 

quadro de fiéis quanto pela influência exercida pela autoridade eclesial da região.”313 Mas 

também, no Paraná e Santa Catarina, “pela indicação de representante evangélico para exercer 

a função de professor, em razão do número de denominações protestantes, situação que se 
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tornou ainda mais complexa com a chegada das igrejas pentecostais americanas”. Outro fator 

relevante que Oliveira deixa evidente é que nesse período foram feitas vários discussões sobre 

a reforma propostas pelo Concílio Vaticano II.314 Todas essas ações, segundo Oliveira, foram 

em prol de melhorias para a prática pedagógica da disciplina e da sua permanência nas 

escolas. 

Sobre a relação professor e aluno o que caracteriza nessa década são condutas de 

autoridade e passividade. Junqueira, ao analisar a disciplina em relação à Lei de Diretrizes de 

1961, destaca que: 

[...] usavam métodos expositivos em que o professor, de forma verbal, expõe para o 
aluno as ideias a serem fixadas. Por meio de atividades de memorização, os 
conteúdos acumulados culturalmente pela tradição ou revelados e considerados 
como verdades absolutas devem orientar o comportamento das pessoas. Nesse 
processo predomina a autoridade do professor, enquanto o aluno é reduzido a um 
mero agente passivo.315 

A proposta educacional da década de 60 pode ser caracterizada como conservadora. 

Desta forma, o paradigma tradicional que norteou as práticas pedagógicas visava à reprodução 

dos conhecimentos. Essa forma de ensinar e aprender segundo Behrens “caracteriza-se por 

uma postura pedagógica de valorização do ensino humanístico e da cultura em geral.”316 

Nesse contexto, a escola é entendida como o único local de apropriação dos conhecimentos. 

Conforme Silva, a escola funciona como “local de apropriação do conhecimento, por meio da 

transmissão de conteúdos e confrontação com modelos e demonstrações.”317 

Diante de uma prática pedagógica conservadora, a abordagem metodológica que 

pode ser evidenciada nesse período é da aula expositiva. Para Behrens, essa estratégia 

metodológica fundamenta-se na transmissão, memorização e reprodução dos conhecimentos. 

É feita pelo professor através da exposição oral dos conteúdos visando um comportamento 

disciplinar baseado na obediência por parte do aluno. Os procedimentos didáticos restringem 

a/o aluno/a apenas escutar, decorar e repetir dos conteúdos propostos.318 

As categorias descritas para caracterizar a educação dos anos 60, também, serviram 

de modelo para o preparo das aulas de religião que segundo Junqueira: “Em consequência do 

movimento catequético e da renovação pedagógica, os que atuavam dentro das escolas 

                                                        
314  OLIVEIRA, 2007, p. 53. 
315  JUNQUEIRA, 2002, p. 40. 
316  BEHRENS, 2004, p. 43. 
317  SILVA, Sônia A. Ignácio. Valores em educação. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 86. 
318  BEHRENS, 2004, p. 46. 



 129

progressivamente se preocupavam em melhor estruturar o trabalho. O texto da Lei de n. 

4.024, simplesmente ratificou uma realidade já existente.”319 

Assim, no final dos anos sessenta, com as mudanças sociais e políticas ocorridas na 

sociedade brasileira, tais como as ações de grupos hippies com o lema paz e amor, a ânsia de 

liberdade, a mobilização dos militares pautadas no autoritarismo, os movimentos populares 

reivindicando melhorias na educação, a própria educação foi a mais atingida e 

consequentemente o Ensino Religioso.320 

Diante desse cenário e de uma escola caracterizada por apresentar propostas 

pedagógicas conservadoras, 

[...] o Ensino Religioso nas escolas do Paraná acontecia a partir de esforços isolados 
de voluntários que se dispunham a dar aulas nas escolas públicas, chamadas ainda de 
aulas de religião. A legislação sobre essa questão existia, mas não era considerada a 
ponto de fundamentar e organizar um trabalho sistemático ao nível do Estado.321 

No contexto apresentado, a prática pedagógica do Ensino Religioso pode ser situada 

dentro dos moldes da escola tradicional, cuja metodologia estava centrada no repasse e na 

reprodução dos conhecimentos. A prática pedagógica pode ser caracterizada pela 

evangelização. 

É interessante destacar que a escola teve o amparo legal para garantir que todos 

tivessem acesso aos conhecimentos gerais e não apenas o conhecimento religioso. A religião é 

um dos assuntos tratados pela escola, com base em planejamentos sistemáticos e organizados 

por etapas. Desta forma, a proposta educativa a nível nacional viabiliza e oportuniza uma 

educação igualitária para todos, porém não pode interferir nas práticas pedagógicas realizadas 

em sala de aula, onde cada contexto organiza suas ações docentes. O quadro abaixo ilustrará 

os procedimentos que nortearam a ação educativa da década de 70, em relação à disciplina de 

Ensino Religioso. 
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Quadro 3 – Ações educativa da década de 70 – disciplina de Ensino Religioso 

CATEGORIAS DÉCADA 70 

LEI Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB) n. 5.692/71 
– artigo 7º 

ESCOLA Modelador do comportamento humano.322 
Tem o papel de treinar os alunos. Tecnicista.323 

PROFESSOR Tem a função de repassar os conhecimentos.324 
ALUNO Um expectador, condicionado e responsivo.325 
CONTEÚDOS De ética e de valores, com enfoque na religiosidade.326 
OBJETIVOS Tornar as pessoas mais religiosas.327 

METODOLOGIA Instrução programada. O ensino é repetitivo e mecânico.328 
Ver, julgar, agir e celebrar.329 

CARÁTER  Pastoral com enfoque na Religiosidade.330 
NOMENCLATURA Ensino Religioso 

Ao analisar a Lei de n. 5.692/71 percebe-se que esta foi aprovada diante de um 

contexto sócio-político regido por um regime militar autoritário. Oliveira esclarece o contexto 

mostrando que a: 

[...] maneira de obter apoio para suas determinações, a Lei 5.692/71 reinseriu o 
Ensino Religioso nos horários regulares, compondo a área de estudos que agregava 
as aula de Moral e Cívica, Artes e Educação Física – todas com direcionamento para 
a formação dos alunos para um civismo e uma moral afinados com os interesses dos 
militares. Entretanto, no âmbito de muitas escolas nos diferentes Estados da nação 
brasileira, tal configuração estimulou o surgimento e a prática de uma proposta de 
Ensino Religioso de perspectiva ecumênica, ensejando, dessa forma, a integração 
das tradições cristã.331 

Com a nomenclatura de “Ensino Religioso” a prática educativa era realizada pelos 

diferentes agentes das organizações religiosas. Eles definiam e organizavam os conteúdos a 

serem trabalhos em sala de aula.  Cada região, do Brasil, tinha liberdade para propor os 

encaminhamentos para as aulas. Ao longo dos anos setenta, as Secretarias Estaduais e 

Municipais da Educação, incentivadas e assessoradas pelas entidades religiosas interessadas, 
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buscavam uma nova estrutura para a disciplina. Nos Estados as coordenações do Ensino 

Religioso passam a publicar resoluções, decretos, portarias, instruções, a fim de nortear a 

disciplina.332 

O esforço na articulação da disciplina foi o que levou à mobilização de movimentos 

em prol do Ensino Religioso nas escolas públicas. Desses, destacam-se no Paraná a 

ASSINTEC. Os grupos oriundos desses movimentos propunham para a prática pedagógica do 

Ensino Religioso um ensino interconfessional. No Paraná o Ensino Religioso teve início em 

1954, mas só no século XXI, a proposta deixa de ser doutrinária. As denominações religiosas 

credenciadas aos movimentos a favor do trabalho ecumênico nas escolas são: Católica, 

Evangélica, Luterana, Metodista, Episcopal e Presbiteriana.333 

O tratamento metodológico dado aos conteúdos a partir dessa lei foi para atividades, 

áreas de estudo e disciplinas. “As atividades compreendiam experiências a serem vividas, ao 

passo que as áreas de estudo constituíam a integração de áreas afins e as disciplinas 

abrangiam os conhecimentos sistemáticos.”334 

No processo educativo, a Didática é a área do conhecimento que contribui para que o 

fazer pedagógico tenha coerência na relação entre teoria e prática. Na década de 70 a 

trajetória do Ensino Religioso foi caracterizada pela educação tecnicista.335 Na abordagem 

tecnicista a escola privilegia o planejamento, a organização para garantir a produtividade. “A 

ênfase da prática educativa recai na técnica pela técnica.”336 Foram utilizadas nas aulas de 

Ensino Religioso dinâmicas de grupo. Segundo análise do material produzido pela 

ASSINTEC no Paraná, apostilas tipo cadernos, as atividades eram dirigidas reforçando o tema 

de estudo. 

Como a finalidade do ensino era a religiosidade, o tratamento didático era à base de 

celebrações e dinâmicas.337 Para tanto, era necessária uma nova concepção. Predominou nessa 

época a concepção de “religare”, que está relacionada com o religar das pessoas a si mesmas, 

aos outros, à natureza e a Deus. Tudo isso com a finalidade de tornar as pessoas mais 

religiosas.338 “Nesse contexto, o Ensino Religioso caracterizou-se como pastoral, aula de ética 
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e valores e o conhecimento veiculado foi o da formação antropológica da religiosidade, pelo 

saber em relação a si próprio, aos outros, ao mundo, à natureza e a Deus.”339 

No Estado do Paraná, a década de 70 foi um marco para o Ensino Religioso, nas 

escolas públicas, pois: 

Inspirados pelo movimento ecumênico florescente, um grupo de líderes de diversas 
denominações religiosas de Curitiba, teve a ideia de organizar uma Associação que 
promovesse a implantação do Ensino Religioso de maneira sistemática e ecumênica, 
inicialmente nas escolas municipais de Curitiba, e depois abrangendo todo o nosso 
Estado. Assim, surgiu a Associação Interconfessional de Educação (ASSINTEC), 
que caminha junto com a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba e Secretaria 
de Estado do Paraná, desde então.340 

Conforme consta na introdução do caderno 5341, elaborado pela ASSINTEC, 

“Crescer em Cristo”, o Ensino Religioso deixa de ser radiofônico para ser encontros 

reflexivos em sala de aula. A apostila de Ensino Religioso é reelaborada e o desafio de tornar 

as aulas mais dinâmicas, criativas fica por conta de professores capacitados para realizar a 

missão. Nesse caderno constam: orientações pedagógicas, metodologia aplicada dentro do 

ver, julgar e agir, experiências, reflexões, celebrações e integração com outras áreas. Desta 

forma, com análise do material didático, constata-se que as práticas educativas pautadas em 

atitudes pastorais, nos valores humanos e na ética vão norteando as aulas.342 

A década de 70 foi marcada pela organização de entidades que, de acordo com o 

paradigma educacional da época, elaboraram propostas pedagógicas para a disciplina de 

Ensino Religioso no intuito de que, nas escolas, ela fosse tratada de igual modo às demais do 

currículo. A finalidade, então, era que os alunos se tornassem mais religiosos ao aprenderem 

sobre o Reino de Deus. 

Na sequência, apresenta-se o quadro com os elementos que caracterizaram as 

práticas pedagógicas do Ensino Religioso nos anos 80. O contexto desse período revela a 

busca pela ressignificação e pela mobilização por grupos interessados em repensar o Ensino 

Religioso. Com isso, o tratamento didático dado à disciplina levou em consideração os 

conteúdos, esses elaborados sequencialmente, buscando a lógica e o nível cognitivo do 

processo de aprendizagem. 
  

                                                        
339 VIESSER, 2005, p. 51. 
340 Conforme apostila elaborada pela ASSINTEC. 
341 Da coleção de 10 cadernos que foram elaborados pelo FONAPER para serem distribuídos às escolas. Ensino 

Religioso Capacitação para um Novo Milênio: ensino religioso é disciplina integrante da formação 
básica do cidadão.  N. 5. 

342 Conforme Caderno apostila elaborado pela ASSINTEC. 
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Quadro 4 – Características das Práticas Pedagógicas do Ensino Religioso nos anos 80 

CATEGORIAS DÉCADA 80 

LEI Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB) n. 5.692/71 
– artigo 7º 

ESCOLA Libertadora, democrática, dialógica e crítica.343 
PROFESSOR Mediador dos conhecimentos.344 
ALUNO É participante da ação educativa.345 Ativo. 
CONTEÚDOS Temas bíblicos e afins que eduquem para a religiosidade.346 

OBJETIVOS Proporcionar experiências, informações e reflexões para entender o 
sentido da vida.347 

METODOLOGIA Com base no diálogo e na crítica.348 
CARÁTER  Interconfessional 
NOMENCLATURA Ensino Religioso 

A legislação que ampara a permanência da disciplina, na década de 80, é a mesma, a 

Lei n. 5.692/71 – artigo 7º, sem alterações. Porém, as mobilizações por meio das associações 

fizeram com que o Ensino Religioso estivesse em evidência durante os anos 80. Sobre isso 

Junqueira mostra que: 

[...] com o crescimento dos diferentes grupos religiosos, organizações foram criadas 
para favorecer o diálogo entre as mesmas, desde pequenos grupos de estudo ou para 
outras ações no campo da solidariedade. Neste movimento o Ensino Religioso fará a 
sua busca de identidade, a fim de melhor responder aos novos tempos.349 

Em vários Estados, surgiram projetos de grupos interconfessionais que se propunham 

a repensar o papel do Ensino Religioso. Os projetos eram encaminhados por equipes 

interconfessionais, tais como a Associação Interconfessional de Educação de Curitiba 

(ASSINTEC), Conselho de Igrejas para Educação Religiosa (CIER), Instituto Regional de 

Pastoral de Campo Grande (IRPAMAT). Esses grupos marcaram forte presença nos debates 

da Constituição de 1988. O foco da mobilização foi a garantia do Ensino Religioso nas 

escolas em caráter interconfessional. Segundo Caron: “O que antes era feito somente pela 

Igreja Católica, agora é assumido, de modo especial, pelos próprios educadores, graças ao 

                                                        
343  BEHRENS, 2000, p. 80. 
344  BEHERNS, 2000, p. 81. 
345  BEHERNBS, 2000, p. 82. 
346  JUNQUEIRA, 2002, p. 77. 
347  JUNQUEIRA, 2002, p. 74. 
348  BEHRENS, 2000, p. 83. 
349  JUNQUEIRA, 2002, p. 14. 
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incentivo da própria Igreja em devolver à sociedade as suas funções por dever, na conquista 

de seus direitos de cidadania.”350 

As conquistas por parte dos educadores de que o Ensino Religioso continuasse sendo 

tratado em caráter interconfessional resultou o seguinte procedimento: alteração no artigo 

210, parágrafo 1o da Constituição de 1988, o ensino religioso ficou com a mesma redação das 

Constituições anteriores, para descontentamento de diversos grupos sociais envolvidos: “O 

ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.”351 

Em relação às práticas pedagógicas, a década de 80 foi marcada pelas inovações 

educacionais oriundas das tendências progressistas. Alicerçada numa educação que leva em 

conta o indivíduo como sujeito da história, a tendência progressista propõe uma educação 

mais libertadora para as escolas. Destacam-se a Pedagogia Libertadora e a Crítico Social dos 

Conteúdos. 

Nesse contexto, Libâneo, ao refletir sobre as tendências educacionais, mostra que nos 

anos 80 elas estavam mais voltadas para os interesses da população e tinham como finalidade 

desenvolver uma educação crítica a serviço das transformações sociais e econômicas, tendo 

em vista a superação das desigualdades. 

A atividade escolar é centrada na discussão de temas sociais e políticos; poder-se-ia 
falar de um ensino centrado na realidade social. [...] O trabalho escolar não de 
assenta, prioritariamente, nos conteúdos de ensino já sistematizados, mas no 
processo de participação ativa nas discussões e nas Ações práticas sobre questões da 
realidade social imediata.352 

Diante das inovações pedagógicas, a escola progressista procurou estabelecer um 

clima de troca, de diálogo, de inter-relação. Na visão de Silva a escola é valorizada, 

Como agência difusora dos conteúdos vivos, concretos, indissociáveis das 
realidades; enquanto espaço específico em que dará a apropriação do saber, 
integrada no todo social, econômico e politicamente; capaz por outro lado, de 
trabalhar visando a transformação dos interesses populares.353 

Nesse sentido, a escola transforma-se em ambiente propicio para discussão de temas 

relevantes para serem debatidos nas aulas de Ensino Religioso. 

                                                        
350  CARON, Lurdes (Org.). Equipe do GRERE. O ensino Religioso na Nova LDB: histórico, exigências, 

documentário. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 16. 
351  CARON, 1998, p. 17. 
352  LIBANÊO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. p. 69. 
353  SILVA, 1986, p. 126. 
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No que diz respeito à relação professor e aluno, sob o ponto de vista da tendência 

progressista libertadora, ambos tornam-se agentes participantes ativos do processo educativo. 

Segundo Behrens, “o docente, por ter mais experiência acerca das realidades sociais, assume 

o papel de mediador entre o saber elaborado e o conhecimento a ser produzido.”354 O aluno na 

abordagem progressista “caracteriza-se como sujeito ativo, sério e criativo.”355 O aluno é 

valorizado e precisa estar constantemente se preparando para poder intervir na realidade 

social de forma consciente. Ações humanitárias e o resgate dos valores humanos faziam parte 

da sua formação. Na disciplina de Ensino Religioso buscava-se trabalhar com temas da 

realidade social. 

Na prática pedagógica, o diálogo e a discussão eram elementos essenciais, utilizados 

com estratégia de aprendizagem. Segundo Behrens, o diálogo “leva a uma formação do 

indivíduo como ser histórico e contempla uma abordagem dialética de ação/reflexão/ação.”356 

Como essa dimensão metodológica buscava a participação ativa dos sujeitos envolvidos no 

processo educacional, os temas e os conteúdos deveriam contemplar os aspectos sociais. Os 

conteúdos de Ensino Religioso elaborados para operacionalizar esses objetivos, na opinião do 

Pe. Gruen são os que estão voltados para a prática a ser vivida e por isso, diversos temas 

poderiam ser aplicados ao Ensino Religioso escolar. Os conteúdos devem estar direcionados 

ao educar para religiosidade. “Ir além da superfície das coisas, acontecimentos, gestos, ritos, 

normas e formulação, para interpretar toda a realidade em profundidade crescente e atuar na 

sociedade de modo transformador, libertador.”357 Com a perspectiva interconfessional, os 

conteúdos eram organizados a partir de questões existenciais e de temas bíblicos.358 Nesse 

caso, o objetivo do Ensino Religioso escolar deveria proporcionar ao aluno: 

Experiências, informações e reflexões que o ajudem a cultivar uma atitude dinâmica 
de abertura ao sentido mais profundo de sua existência em comunidade, e em 
encaminhar, a uma organização responsável do seu projeto de vida, acreditando que 
esta disciplina ajudará a vivenciar práticas transformadoras, removendo eventuais 
obstáculos da fé; desta forma, compreendidas as diversas expressões religiosas, para 
tal é importante valorizar a própria crença, assim como respeitar a dos outros.359 

                                                        
354  BEHRENS, 2000, p. 81. 
355  BEHRENS, 2000, p. 82. 
356  BEHRENS, 2000, p. 84. 
357  JUNQUEIRA, 2002, p. 76. 
358  JUNQUEIRA, 2002, p. 77. 
359  JUNQUEIRA, 2002, p. 74. 
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A partir das análises dos Boletins360 da ASSINTEC relativos aos anos 80, será 

descrito, a seguir, uma síntese do que ficou evidente da prática pedagógica do Ensino 

Religioso realizado nas escolas públicas do Estado do Paraná desse período: 

a) Propostas pedagógicas com conteúdos voltados para os valores religiosos, do amor ao 

próximo e da fé nas escrituras; 

b) Orientações para os professores por meio dos boletins, com um espaço denominado 

“Para onde vai a Educação”. Nele constam textos de como ser um orientador do povo, 

tendo em vista uma educação libertadora com enfoque na conscientização. Um 

exemplo disso é a seguinte reflexão: “Todo ato pedagógico é um ato político e o 

professor com sua atuação ou reforça o sistema injusto existente, ou se coloca ao lado 

do povo, promovendo solidariedade, favorecendo práticas libertadoras que ajudam o 

povo a se descobrir, a se expressar, a se organizar.”361 

c) Sugestões de livros, tais como: O Senso Crítico e o Método de Jorge Boran; 

Conversas com quem Gosta de Ensinar de Rubem Alves; Uma Escola para o Povo de 

Maria Tereza Nidelcoff; Conscientização de Paulo Freire; Formação da Consciência 

Crítica de J. B. Libâneo. Essas literaturas indicam as tendências pedagógicas que 

deveriam ser trabalhadas na disciplina de Ensino Religioso nas escolas; 

d) Elaboração de apostilas – livros “Crescer em Cristo”, com atividades práticas para 

serem trabalhadas nas escolas; 

e) Programas de rádio “Diga Sim” transmitido pelo Rádio Estadual do Paraná: ondas 

média (AM) 680 khz. Nesse programa eram oferecidas orientações sobre os temas das 

apostilas. Também, as escolas tinham a disposição como recurso didático, às fitas 

cassetes, que eram emprestadas pela Assintec. Outro programa de rádio a disposição 

dos professores foi o “Educar, Eis a Questão”; 

f) No destaque do boletim, Fatos que Marcam, encontram-se em forma de depoimentos 

os resultados dos trabalhos realizados nas escolas do Paraná. Vale ressaltar o da 

Escola Tibagi com alunos da 1ª série que fizeram reflexões próprias sobre o Natal por 

meio de desenhos e frases demonstrando sensibilidade e conhecimento; 

g) Para capacitação docente realizavam atividades extras. A equipe da ASSINTEC 

procurava buscar respostas para os questionamentos da época, refletindo e 

conversando com teólogos, sociólogos e pedagogos sobre a educação libertadora. 

                                                        
360  Conforme relato dos BOLETINS da ASSINTEC, de março de 1982 a 1989. Arquivos da Instituição. 
361  Conforme relato dos BOLETINS da ASSINTEC, de março de 1982 a 1989. Arquivos da Instituição. 
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Alguns temas eram discutidos: a formação do professor, o papel da mulher na 

educação, a Bíblia na escola e outros; 

h) Como sugestões para a prática pedagógica, com base na educação aberta, democrática, 

libertadora, a orientação dada aos professores era de que permitissem exercitar a 

autocrítica sobre a maneira de pensar e agir. Nesse sentido, era preciso melhorar o 

processo de VER, JULGAR e AGIR tendo em vista a transformação. Aos educadores, 

o desafio era de assumir o Ensino Religioso na escola por meio da conscientização e 

usar o espaço da sala de aula para exercitar a reflexão crítica; tais como: Onde? 

Como? Quando? Por quê? O Ensino Religioso aliado à educação humana e libertadora 

contribuiu para a formação de pessoas conscientes diante do exercício da cidadania.362 

Os embates em torno do Ensino Religioso, durante a década de 80, continuaram. 

Na prática pedagógica vários métodos foram usados para dinamizar a disciplina. Em 

geral utilizavam a estratégia do trabalho em grupo, “de modo a tornar uma experiência 

comunitária cristã, com uma relação interpessoal de autêntica fraternidade (socialização).”363 

Com essa perspectiva, Junqueira mostra que “a ideia inicial não era de substituir o ensino 

bíblico e doutrinal com o estudo de problemas do homem em perspectiva cristã, mas pensava-

se em um ensinamento integrado e complementar.”364 

Ele ainda complementa dizendo que: Na prática, as questões antropológicas 

monopolizaram as aulas, tais como: nascimento, morte, esperança, amor, amizade, felicidade, 

culpa, perdão, sofrimento, “responsabilidade, opressão, festa, celebração, pobreza, fome, 

guerra, paz e tantas outras.”365 

Contudo, para dinamizar a prática educativa, na década de 80, utilizou-se a 

metodologia do VER, JULGAR e AGIR, por meio da interação e diálogos. Os conteúdos 

eram levantados a partir dos contextos com a finalidade de, a partir das reflexões e discussões, 

pudessem, tanto os professores como os alunos, chegar a novas posturas e ações sociais. 

2.4 Ensino Religioso no Colégio Erasto Gaertner 

Durante a investigação em materiais de arquivos e conversas com professores, ex-

alunos e funcionários, foi possível confirmar que nas práticas pedagógicas das décadas 

investigadas eram utilizadas atividades esportivas, recreativas e dinâmicas. Assim, como parte 

                                                        
362  Conforme relato dos BOLETINS da ASSINTEC, de março de 1982 a 1989. Arquivos da Instituição. 
363  JUNQUEIRA, 2002, p. 77. 
364  JUNQUEIRA, 2002, p. 77. 
365  JUNQUEIRA, 2002, p. 77. 
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da formação do aluno, as aulas de Ensino Religioso ou de Bíblia eram ministradas por 

professores, bem preparados teologicamente, que atendiam não só as atividades de sala de 

aula como também as dificuldades dos alunos em atendimento extraclasse. No currículo 

básico do Colégio, duas disciplinas complementavam a formação dos alunos, a do alemão e a 

do Ensino Religioso ou Bíblia. Atualmente continuam fazendo parte do currículo, porém, com 

nomes e cargas horárias diferentes. 

Apesar de o Ensino Religioso fazer parte da rotina do Colégio, desde a sua 

organização, pouco material pedagógico foi encontrado, impossibilitando, assim, uma análise 

mais apurada das práticas pedagógicas. O que se sabe é que, nos anos 50 e 60, todo material 

era preparado pelos professores da área, esses quando deixavam o colégio, levavam consigo a 

produção não deixando nenhum material didático. Constam nas atas pedagógicas a presença 

dos professores na elaboração do planejamento da disciplina de ensino religioso e nas 

atividades relacionadas a ela, como por exemplo: devocionais, palestras, retiros, etc. Eles 

tinham liberdade para organizar todo o planejamento, pois faziam parte da comunidade 

Menonita, conheciam bem o colégio e acreditavam na importância da disciplina. 

Uma pratica que tradicionalmente acontece na escola é o momento devocional. É um 

tempo reflexivo que ocorre todos dos dias, antes de iniciar as aulas. Tem relação com a 

formação da mente e do espírito. Com os alunos organizados por turmas, se reúnem no pátio e 

participam desse momento, só então são dispensados para as salas de aula. Nessa atividade 

são feitas: leitura da Bíblia, oração, breve reflexão pelos professores do ensino religioso ou 

convidados. 

Para melhor compreensão do trabalho desenvolvido no colégio serão apresentados, a 

seguir, os elementos que caracterizam a disciplina desenvolvida no cotidiano escolar. 

2.5 O Ensino Religioso no Colégio Erasto Gaertner e as Práticas Pedagógicas – 

décadas de 60, 70, 80 

Retomando a história já apresentada, percebe-se que, no programa educacional da 

escola, consta o Ensino Religioso integrante do currículo com uma carga horária bem 

expressiva. Durante a coleta de dados não foi possível encontrar material do planejamento da 

época em que a escola foi aberta e nem nos anos subsequentes. Mas, conforme registros de 

professores, depoimentos e boletins dos arquivos do Colégio e de particulares, constata-se que 

a disciplina era dinâmica e tinha como base a Bíblia e os princípios da doutrina Menonita. 
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Segundo o depoimento da Professora Helena Hubert, descrito anteriormente, é 

possível saber como era desenvolvido o trabalho da década de 50 e que perdurou pela de 60 

também. Segundo a Professora Helena, com a falta de material didático, os próprios 

professores tinham que produzir e criar estratégias de ensino com o mínimo de recursos. O 

papel carbono foi um importante recurso para reproduzir os desenhos e atividades 

pedagógicas. Utilizava como estratégia metodológica a música para desenvolver a 

sensibilidade, histórias bíblicas e morais para reforçar o conteúdo e trabalhar a moral e a 

religião. A Revista Brasil Post era usada como recurso na preparação das aulas. Ainda, 

utilizavam os cânticos, a escrita das letras com brincadeiras para dinamizar as aulas. Pelos 

registros e depoimentos, os alunos gostavam muito das aulas; pois mesmo sem ser obrigatória 

a presença na aula de Ensino Religioso, todos participam. 

Como a tendência pedagógica da década de 60 estava baseada na tradicional 

transmissão oral e expositiva dos conteúdos, nas aulas de Ensino Religioso a música e as 

histórias acrescidas da memorização de versículos, tornavam as aulas mais interessantes. 

Na década de 70, como nova diretoria na administração do colégio, foram 

introduzidos com maior ênfase os esportes e retiros como parte da disciplina de Ensino 

Religioso. Em entrevista com o Sr. Arthur Duck, ex diretor, explicou que foi uma época de 

muito trabalho, pois segundo ele, os alunos gostavam muito dos esportes e dos retiros que 

organizavam. Além disso, com as aulas de ensino Bíblico no contra turno, era possível fazer 

aconselhamentos e trabalhar com as famílias, por meio de eventos em conjunto. 

Nesse tempo, com a inovação do tecnicismo, as aulas eram planejadas de acordo com 

a tendência educacional em vigor. Os trabalhos eram realizados visando a preparação para o 

trabalho e para a atuação humanitária eficiente entre as pessoas. 

A análise do material didático utilizado na década de 80, fornecido pela Professora 

Bárbara366, que lecionou no Colégio dos anos de 70 até 2003, foi importante para caracterizar 

a prática pedagógica desses períodos. A professora Barbara contou sua experiência como 

professora das turmas de 5ª a 8ª séries. Ela que é formada em Alemão Superior e também 

possui cursos de aperfeiçoamento em Teologia pelo SBIM (Seminário Bíblico Menonita), 

ensinava em alemão nas aulas de Ensino Religioso, para alunos que tinham conhecimento da 

língua. Na época dividia a turma em dois grupos, o de alemão com a professora Bárbara e o 

de português com outro professor em português. Havia, também, estudos extraclasses, os 

quais chamavam de “estudinho”, esses eram oferecidos no período da tarde e eram livres, 

                                                        
366  Professora Bárbara trabalhou na área do Ensino Religioso e confecção de material didático. 
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abertos para quem tivesse interesse. Nesse turno, a proposta a era um pouco diferente: 

utilizavam cânticos espirituais para as diferentes faixas etárias, estudos Bíblicos, também, por 

faixa etária, brincadeiras e lanche. Nas férias de Julho faziam retiros com as crianças. No 

horário normal de aulas, o método utilizado era: histórias bíblicas com versículos decorados e 

aplicados a realidade da vida. Os conteúdos eram centrados na Bíblia, apostilas elaboradas 

pelo professor e divididos da seguinte forma367: 

Quadro 5 - Material didático utilizado na década de 80 

SÉRIES CONTEÚDOS MÉTODOS 

1º Ano Velho Testamento: da criação até José 
do Egito 

Histórias bíblicas, memorização de 
versículos chave, cânticos. 

2º Ano Velho Testamento: de Moisés a terra 
prometida 

Histórias bíblicas, memorização de 
versículos chave, cânticos. 

3º Ano Novo Testamento: de João Batista até o 
Bom Samaritano 

Histórias bíblicas, memorização de 
versículos chave, cânticos. 

4º Ano Novo Testamento: início do ministério 
de Jesus até a última ceia 

Histórias bíblicas, memorização de 
versículos chave, cânticos e 
memorização dos livros da Bíblia. 

5º Ano Velho Testamento: da criação até 
Moisés – 29 lições 

Histórias bíblicas, memorização de 
versículos chave, cânticos. 

6º Ano Velho Testamento: de Canaã ao 
cativeiro – 30 lições 

Histórias bíblicas, memorização de 
versículos chave, cânticos. Como 
recursos: mapas. 

7º Ano 
Novo Testamento: do nascimento de 
João Batista até os ministérios de Jesus 
– 33 lições 

Histórias bíblicas, memorização de 
versículos chave, cânticos. Como 
recursos: mapas. 

8ª Ano Novo Testamento: Atos e História dos 
Mártires e dos Menonitas – 25 lições 

Histórias bíblicas, memorização de 
versículos chave, cânticos. Como 
recursos: mapas, livros, ilustrações.  

Na prática pedagógica da década de 80, segundo entrevista com o Professor Arthur 

Duck, as aulas de Bíblia ou Ensino Religioso, como eram chamados acontecia duas vezes por 

semana e no Ensino Médio uma por semana. Era frequente no período da tarde as aulas de 

estudos bíblicos e esportes culminando com retiros, um em cada semestre. Os alunos 

gostavam muito e foi uma boa estratégia aliar o esporte ao ensino cristão tendo em vista a 

formação integral. 

                                                        
367  Conforme tradução do alemão para o português, em entrevista com a Professora Bárbara e material em 

anexo. 
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A metodologia e estratégia de trabalho utilizada, tanto no horário escolar como no 

contra turno era: com dinâmicas, esportes, retiros e histórias bíblicas e morais com aplicação 

em conexão com a atualidade. Utilizavam, como apoio, a literatura Luz do Evangelho, livros 

com lições previamente preparadas. 

A formação integral, pensada com seriedade, reforçada nos retiros, nos esportes e na 

convivência comunitária tornava a aprendizagem mais significativa. A conduta ética sempre 

foi trabalhada em conjunto com a família. Por meio de atividades envolvendo a escola e a 

família, tratavam de assuntos relacionados ao comportamento na escola, relacionamento 

social, e outros afins. Questões de cidadania não eram muito trabalhadas nas décadas de 70 e 

80 porque não era assunto que fazia parte do currículo, mas nas décadas posteriores sim. 

Segundo Duck, a abordagem utilizada na escola, nas aulas de Ensino Religioso, não era 

doutrinária, tinham caráter missionário de desenvolvimento do ser cristão e por isso, alunos 

católicos e protestantes se entendiam muito bem e cooperavam com as atividades sem 

nenhum problema. Nessa época, não separavam mais as turmas em alemão e em português, 

todos estudavam juntos. 

Na busca pela formação integral dos alunos, o Colégio, por meio de serviço de 

supervisão e orientação religiosa, realiza atividades em conjunto. Para esclarecer como 

funciona essa área e dar direcionamento pedagógico, o Regimento Interno descreve na Seção 

II, o seguinte apontamento: 

Artigo 33 – O Serviço da supervisão e Orientação Religiosa é um setor subordinado 
à Direção do Colégio que tem por finalidade orientar aos alunos para que 
desenvolvam uma postura crítica diante do mundo, conscientizando-se dos 
benefícios da ética e da moral cristã e da necessidade de aquisição de conhecimento 
bíblicos para aceitação de uma vida comprometida com Jesus.368 

Diante desses compromissos para a prática educativa em sala de aula, compete aos 

responsáveis pela área da Educação Religiosa: 

I – Orientar os alunos para que encontrem Jesus como rumo de sua vida, segundo os 
ensinos bíblicos. 

II – Preparar e liderar estudos bíblicos devocionais e retiros: datas, locais, temas, 
palestrantes, programas e equipamentos de trabalho. 

III – Participar e orientar os alunos com problemas específicos e servindo como elo 
entre alunos seus familiares e professores. 

IV – Organizar reuniões com professores do ensino religioso, orientando e 
auxiliando a aquisição de materiais da área religiosa. 

                                                        
368  Regimento Interno, Cap. II, p. 14. 
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V – Participar em conjunto com a área de biologia e Serviço de orientação 
Educacional dos trabalhos de orientação sexual.369 

Atualmente, as aulas de ética e cidadania têm como objetivo, “aperfeiçoar as 

habilidades do pensar, do raciocínio, da comunicação e expressão que podem inclusive 

melhorar o desempenho nas demais áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo, propiciar a 

escuta, o respeito e o cuidado pelo outro e seus.”370 

Por ser uma escola que tem como princípios a formação humana a partir da 

transmissão dos conhecimentos históricos construídos e dos valores universais, se diferencia 

por oferecer aos alunos: 

Aulas de ensino bíblico com objetivo de transmitir sólidos conhecimentos da Bíblia, 
construindo um conhecimento que implica em refletir, descobrir, comparar, ampliar 
sua visão de Deus e do mundo. O Colégio não visa doutrinar os alunos em qualquer 
concepção religiosa e sim fornecer-lhes subsídios para que possam ter um 
posicionamento consciente perante as verdades bíblicas.371 

Desta forma, a disciplina de Ensino Religioso desenvolveu-se fazendo parte da 

formação integral dos alunos e contribuindo para a formação humanitária em prol de uma 

sociedade mais justa. 

 

                                                        
369  Regimento Interno, Cap. II, p. 14. 
370  PPP, V. I, 2008, p. 58. 
371  PPP, 2008, p. 58. 



3 AS CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO RELIGIOSO NA FORMAÇÃO 

CIDADÃ: UMA AMOSTRA DO COLÉGIO ERASTO GAERTNER 

O Ensino Religioso na educação básica pode ser uma ótima ferramenta para a 

formação cidadã. Ele contribui para o desenvolvimento dos aspectos éticos, sociais, políticos 

e culturais dos estudantes, pois a educação religiosa cristã, quando bem direcionada, trata de 

valores, das formas de convivência, dos relacionamentos com o próximo, da justiça, e do bem 

estar social, entre outros temas importantes. 

Neste capítulo, como resultado de pesquisa bibliográfica e, também, de pesquisa de 

campo, realizada com ex-estudantes do Colégio Erasto Gaertner, serão apresentadas algumas 

das possíveis contribuições do Ensino Religioso para a formação cidadã. 

3.1 Formação Cidadã: consciência e responsabilidade 

Atualmente, a formação cidadã faz parte do currículo escolar nas áreas do 

conhecimento que tratam dos problemas brasileiros, nas chamadas transversais: Pluralidade 

cultural, Ética, Sexualidade e Cidadania, tendo em vista preparar os alunos para serem 

cidadãos responsáveis, críticos, ativos e participantes da vida pública.  Os assuntos desta 

natureza ajudam no entendimento da realidade e dos problemas que afetam a sociedade como 

um todo. Para entender estes problemas é preciso ter consciência e desejo de participação 

ativa na busca de um mundo melhor. O Ensino Religioso trabalha com questões da formação 

humana, valores, princípios, conhecimentos religiosos, isso tudo, aliado à formação cidadã, 

poderá contribuir para que a vida em sociedade seja melhor e mais humanitária. 

Ao falar de formação cidadã é preciso pensar, primeiramente, no que é relevante, e 

no que influencia este tipo de formação, direta ou indiretamente. Tem-se nesse processo 

aspectos de âmbitos diversos como, por exemplo, familiares, sociais, econômicos, políticos, 

éticos e culturais. Cada um desses contribui na formação do indivíduo. 

O ser humano, normalmente, nasce e vive em sociedade e, por isso, precisa estar 

integrado a ela, para viver bem e em harmonia. Nesse sentido, a boa formação fará toda a 

diferença. É na escola que a criança entra em contato, de forma mais elaborada, com os 

conhecimentos e saberes culturais previamente elaborados e que, mais tarde, irá ajudá-la a se 

tornar um cidadão consciente, fazendo a diferença na sociedade. A educação é um processo 

de transformação e de formação humana contínua. Se for bem pensada e planejada, 
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contribuirá para que o indivíduo seja capaz de agir como cidadão consciente no exercício da 

cidadania. 

No processo educativo do/a cidadão/ã, com plena consciência de seus direitos e 

deveres, todos têm uma parcela de contribuição. Espera-se que, no âmbito maior das 

instituições, o Estado tenha sua parcela viabilizando leis e propostas públicas para que todos 

os sujeitos tenham acesso à escolarização e aos conhecimentos socialmente construídos. O 

processo formativo realizado em conjunto: Estado, Escola e Família poderão resultar tanto em 

uma escola ideal como em uma sociedade mais justa. Um desafio ainda a ser atingido. 

É preciso, também, pensar na formação integral. O significado da palavra “integral” 

remete ao sentido de inteiro, completo, total, e pode se estender na educação para a cidadania, 

que também deve ser pensada levando-se em conta a educação de qualidade. Questões de 

cidadania, ética, valores, cultura, meio ambiente, etnias e trabalho, nos programas 

educacionais, deverão ser discutidos pelos representantes e responsáveis, por meio de 

diálogos contextualizados, possibilitando, assim, o surgimento de novas ideias. Para tanto, já 

existem propostas e legislações, o que falta é efetivar uma práxis mais significativa.372 

Nessa linha de pensamento é preciso compreender o significado dos termos 

cidadania, cidadão/ã, direitos, deveres, pois o conceito de cidadania passa pelo exercício dos 

direitos e deveres em prol de uma sociedade equilibrada. As escolas, por meio de programas 

educativos e contextualizados, têm a oportunidade de trabalhar a formação cidadã dentro da 

concepção contemporânea. O indivíduo só poderá exercer a cidadania de forma plena e 

esperar resultados positivos se compreender o seu significado. 

O conceito de cidadania é complexo.  Ao longo do desenvolvimento das sociedades 

civis o termo sofre atualizações. Estudiosos da história, das políticas e sociólogos mostram 

em suas obras as mudanças que ocorreram com o conceito no decorrer da história. Dentre 

esses pesquisadores, Clovis Gorczseviski faz um estudo detalhado sobre o assunto, de início 

ele diz que: “A expressão cidadania nos induz diretamente a ideia de cidade, de um núcleo 

urbano, de uma comunidade politicamente organizada. É uma expressão que vem do latim e 

refere-se ao indivíduo que habita a cidade (civitas)”.373 

Ser cidadão, no período da história mais antiga, não era uma prática concedida a 

todos, mas somente ao que viviam nas cidades e tinham poderes e posses. Por exemplo: o 
                                                        
372  Práxis “é a atitude (teórico-prática) humana de transformação da natureza e da sociedade”. Conforme 

PIMENTA, 2001, p. 86, é uma palavra com origem no termo grego práxis que significa conduta ou ação. 
“Ação do sujeito sobre o objeto a ser conhecido. [...] Possibilita a articulação do conhecimento com a prática 
social que lhe deu origem”. PIMENTA, 2002, p. 216. 

373  GORCZEVSKI, Clovis. A necessária revisão do conceito de cidadania [recurso eletrônico]: movimentos 
sociais e novos protagonistas na esfera pública democrática. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. p. 21. 
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escravo, o camponês, o estrangeiro e pobre não eram considerados cidadãos. Numa concepção 

moderna, segundo Loureiro, “cidadania é o direito a ter direitos, além do dever de lutar por 

estes. Não é só isso porém; cidadania também representa a necessidade de reconhecimento de 

novos direitos.”374 

Na concepção de Pinsky, que também concorda que é um conceito histórico, “ser 

cidadão é ter direito à vida, à propriedade, à igualdade perante a lei: e, em resumo, ter direitos 

civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos.”375 

Esse autor mostra que o dieito de ser cidadão foi uma conquista histórica. Entretanto, pode-se 

dizer, ainda, que cidadania é uma conquista social, pois se manifestam na capacidade do 

indivíduo em participar da vida política, economica e cultural. 

Para Gorczevski, cidadão é o indivíduo que participa politicamente de sua 

comunidade é resultado da experiência democrática que surgiu com os atenienses e apoiado 

em dois outros conceitos estreitamente conectados: participação política e pertencimento a 

uma comunidade. Atualmente, cidadania pressupõe participação ativa na vida pública que não 

concebe a figura de um cidadão passivo.376 O atuor mostra em sua obra a opinião de vários 

autores destacando a cidadania como participação ativa na comunidae, como o direito de 

exercer seus ditreitos e, ainda, de influenciar para promover mudanças. “Cidadania pressupõe 

democracia, liberdade de manifestação, de contestação, respeito a todos integrantes da 

comunidade, aos seus credos, aos seus valores, às suas culturas.”377 

Nesta busca pela conceituação do termo em discussão, o Dicionário de Conceitos 

Históricos pode ajudar no entendimento, destacando que cidadania “é um complexo de 

direitos e deveres atribuídos aos indivíduos que integram uma nação.”378 Nesse aspecto, 

quatro palavras são consideradas chave: direito, deveres, indivíduo e nação. É considerado 

cidadão aquele que exerce a cidadania, pois: 

                                                        
374  LOUREIRO, Patrícia. A cidadania da União Europeia: mito ou realidade? In: SOUSA, Mônica Teresa Costa; 

LOUREIRO, Patrícia (Org.). Cidadania: novos temas, velhos desafios. Ijuí: Unijuí, 2009, p. 175. 
375  PINSKY, Jaime. Introdução. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. (Orgs.). História da cidadania. 2. 

ed. São Paulo: Contexto, 2003. p. 9. 
376  GORCZEVSKI, 2009, p. 206. 
377  GORCZEVSKI, 2009, p. 110. 
378  SOUZA JR, Daniel de Almeida e.; SANTOS, Lyndon de Araújo; AMAZONAS Maurício. (Orgs.). Os 

evangélicos e a transformação social: cultura cidadã e democracia participativa. Bangu: Casa Publicadora 
das Assembleias de Deus, 2014. 48 p. Disponível em: <http://www.ultimato.com.br/file/ebooks/44.22-.pdf>. 
Acesso em: 22 set. 2015. 
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A cidadania implica em direitos políticos, sociais e civis. Um cidadão completo é 
aquele que usufrui os três direitos de forma consciente. Um cidadão incompleto é 
aquele que possui apenas alguns desses direitos. Os não cidadãos são aqueles que 
não possuem nenhum desses direitos.379 

Os direitos civis estão relacionados aos direitos do cidadão de ir e vir, de liberdade 

de escolher, de direito de defesa. Já os direitos políticos permitem que o indivíduo vote e seja 

votado, que participe ativamente da vida pública governamental. E os direitos sociais 

garantem a participação ativa em prol da justiça social.380 Por outro lado, o desrespeito desses 

direitos pode gerar violência, descaso e até o caos. Vale ressaltar que o grau de compreensão e 

ação consciente desses direitos varia de acordo com o grau de instrução. Cabe à escola, por 

meio da educação integral, educar para a convivência respeitosa, preservando valores, 

formando pessoas que sejam cidadãs e profissionais competentes que pensem no outro como 

em si mesmas. Uma boa estratégia é trabalhar com a espiritualidade, com o sentido da vida. 

O Ensino Religioso, como componente curricular na escola, poderá contribuir com a 

formação cidadã despertando os estudantes para o sentido de ser e estar, para o 

desenvolvimento da solidariedade, do interesse pelas questões sociais, do respeito às 

diversidades culturais e religiosas, dentre outros assuntos relacionados. Isso tudo, com base 

em programas educativos que valorizem tanto as tradições religiosas como o processo de 

civilização e humanização. A partir desses enfoques pode-se dizer que a cidadania se dá com 

a construção social de pessoas conscientes de seus direitos e deveres e que são capazes de 

participar ativamente nos diferentes segmentos sociais, contribuindo assim para modificar a 

realidade em que vivem por meio de ações conscientes e humanitárias. 

Ampliando a concepção de cidadania, lança-se o olhar para um panorama universal 

onde se tem registrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, já nas 

primeiras linhas, aspectos importantes para a vida humana, para a liberdade e para a igualdade 

social: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 

de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.”381 

Essa Declaração foi uma conquista em relação aos direitos humanos e vem ganhando força ao 

longo dos anos; pois, ser cidadão é ser livre para agir e reagir de forma plena. A partir desse 

documento, propostas educacionais estão sendo elaboradas para contemplar o direito de 

                                                        
379  SOUZA JR, SANTOS, AMAZONAS, 2014. 
380  SOUZA JR, SANTOS, AMAZONAS, 2014. 
381  DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 24 set. 2015. 
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liberdade e igualdade a todos os indivíduos, sem discriminações. No Artigo 18 da Declaração 

consta: 

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; 
este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a 
liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em 
público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.382 

Neidson Rodrigues, ao falar sobre Educação, afirma que ela “é o ato concreto do 

exercício da cidadania que dá sentido ao termo cidadão. Portanto, cidadania é um atributo 

aplicado ao cidadão e, mais importante ainda: recebe sua legitimidade na ação educativa.”383  

Na ótica conceitual de estudiosos da filosofia e da sociologia384, cidadania se 

evidencia nas mudanças causadas na modernidade, onde o ser humano busca na emancipação 

social colocar-se como agente de transformação. Neste sentido 

[...] a educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e sensibilizar 
as pessoas para transformar as diversas formas de participação em potenciais 
caminhos de dinamização da sociedade e de concretização de uma proposta de 
sociabilidade baseada na educação para a participação.385 

Desta forma, os aspectos acima descritos permitem identificar que, quem irá 

desenvolver a cidadania é o próprio cidadão e cidadã. Este, no exercício de seus direitos e 

deveres, contribui com a sociedade, desenvolvendo competências profissionais e pessoais. 

No contexto desta pesquisa, a educação cidadã refere-se à formação integral da 

personalidade e do desenvolvimento cultural do cidadão e cidadã. Esse processo inclui as 

dimensões físicas, intelectuais, emocionais e sociais que são desenvolvidas, em especial nas 

escolas de educação básica. Ensinar a pensar é um desafio necessário ao exercício da 

cidadania, que se evidencia a partir da década de 80, com a denominada Constituição Cidadã 

de 1988. Foi em consequência da abertura para a democracia, que a questão da formação para 

a cidadania ganhou mais espaço na sociedade brasileira. Pode-se dizer então que: 

                                                        
382  DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 24 set. 2015. 
383  SOUZA JR, SANTOS, AMAZONAS, 2014. 
384  PEQUENO, Marconi. Ética, Educação e Cidadania. In: Educação em Direitos Humanos: fundamentos 

histórico-filosóficos. p. 1-5. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/edh/redh/01/04_marconi_pequeno_etica_educacao_cidadania.pdf>. 
Acesso em: 22 set. 2015. GOUVÊA, Ricardo Quadros. Ética e cidadania: a busca humana por valores 
humanos. In: Um Olhar sobre cidadania. São Paulo: Mackenzie, 2002. p. 9-30. (Coleção Reflexão 
Acadêmica). RODRIGUES, Neidson. Educação: da formação humana à construção do sujeito ético. 
Educação & Sociedade, ano XXII, nº 76, Outubro/2001. p. 232-257. 

385  JACOBI, Pedro. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118, março/ 
2003 Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 189-205, março/2003. p. 199. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf>. Acesso em: 25 set. 2015. 
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Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: 
ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter 
direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os 
direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza 
coletiva: o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranqüila.386 

Nos anos 90 a ideia de cidadania intensifica-se com as ações solidárias em diversos 

segmentos. Atualmente, ações cidadãs são abrangentes, pois: 

A cidadania hoje se apresenta como um processo de inclusão de todas as pessoas 
com seus direitos políticos, sociais e civis. Ela abrange as minorias organizadas 
numa dada sociedade, as quais recebem o estatuto de dignidade e representatividade 
perante o Estado e a sociedade.387 

A educação e a política devem estar em sintonia na busca pela formação cidadã. Por 

isso, é preciso destacar quais ações legitimam esse tipo de formação. As principais legislações 

que amparam a formação cidadã nas escolas brasileiras são: a) A Constituição Federal de 

1988; b) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); c) A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB; d) Plano Nacional de Educação; e) FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação). 

Alguns destaques da Constituição Federal de 1988, como seguem, apontam para o 

que os legisladores esperavam deste tema ao produzi-la. O olhar para a realidade social 

brasileira permite conferir o que a Constituição de 1988 destaca. De início, os princípios e 

fundamentos que a regem, mostrado já no artigo 1: “I - a soberania; II - a cidadania; III - a 

dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o 

pluralismo político.”388 Aspectos esses que darão aos cidadãos brasileiros liberdade de ação 

consciente e direitos individuais que são aplicados na coletividade. Para o exercício desses 

fundamentos, na vida pública e social, é preciso educação, a qual poderá ser realizada em 

diferentes âmbitos: familiar, escolar, religioso e outros. 

Na Constituição Federal de 1988, também fica evidente quais direitos e deveres os 

indivíduos deverão exercer. Esses podem ser descritos assim: 

Deveres do cidadão 
Votar para escolher os governantes; 
Cumprir as leis; 
Educar e proteger seus semelhantes; 
Proteger a natureza; 

                                                        
386 Conforme: http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=8. Acesso em: 18  

maç. 2016. 
387  SOUZA JR, SANTOS, AMAZONAS, 2014. 
388  PRESIDÊNCIA da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25 ago. 2015. 
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Proteger o patrimônio público e social do País. 
Direitos do cidadão 
Direito à saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, lazer, entre outros; 
O cidadão é livre para escrever e dizer o que pensa, mas precisa assinar o que disse e 
escreveu; 
Todos são respeitados na sua fé, no seu pensamento e na sua ação na cidade; 
O cidadão é livre para praticar qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas a lei pode 
pedir estudo e diploma para isso; 
Só o autor de uma obra tem o direito de usá-la, publicá-la e tirar cópias, e esse 
direito passa para os seus herdeiros; 
Os bens de uma pessoa, quando ela morrer, passam para seus herdeiros; 
Em tempo de paz, qualquer pessoa pode ir de uma cidade para outra, ficar ou sair do 
país, obedecendo a lei feita para isso.389 

Esta Constituição legitima a prática da vida social pautada em responsabilidades e 

ações humanas em prol do bem-estar de todos. Permite ações de cidadania que, segundo 

Jacobi, geram um processo complexo; pois é pautado nas desigualdades. Para ele, “o desafio 

da construção de uma cidadania ativa configura-se como elemento determinante para 

constituição e fortalecimento de sujeitos cidadãos que, portadores de direitos e deveres, 

assumam a importância da abertura de novos espaços de participação”.390 Entende-se, então, 

que a cidadania perpassa âmbitos da sociedade e precisa ser trabalhada com consciência por 

meio das informações e dos conhecimentos. 

Para isso é preciso que os programas educativos sejam realizados em parcerias. 

Como o próprio nome diz, a formação cidadã tem como objetivo formar para o 

desenvolvimento da cidadania. São necessárias inovações nas propostas educacionais, nos 

projetos pedagógicos, na formação de professores, na infraestrutura e nas políticas de ações 

conjuntas para que as competências sejam desenvolvidas adequadamente, respeitando direitos 

e deveres. Ainda, deve ser levado em consideração o tempo e o espaço onde a educação será 

realizada. 

A Constituição de 1988 também dá o direito ao indivíduo de se preparar para exercer 

uma profissão. Faz isto no Art. 205: “A Educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e sua qualificação para 

o trabalho”.391 Fica claro aqui que educar é uma ação conjunta da família, da sociedade e do 

Estado. O papel da sociedade civil é o de educar para a cidadania e para a transformação; pois 
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Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
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educar para o trabalho é possibilitar ações cidadãs por meio das habilidades e competências 

profissionais em prol da coletividade. 

As ações das políticas educacionais são criadas pelos órgãos públicos competentes a 

fim de garantir a legalidade e a obrigatoriedade de oferecer educação pública de qualidade 

para todos, porém, ainda deixa muito a desejar no que se refere às propostas que competem à 

formação integral. A ausência de definições claras sobre os princípios da educação nacional 

pode gerar divergências e causar polêmicas nas interpretações da lei. Assim, é importante 

destacar que, apesar dessas leis propiciarem a diminuição das desigualdades e favorecer 

estados e municípios, devem ser melhoradas no sentido legal de formação integral e 

profissional. 

Para fundamentar a questão da educação integral e a formação do cidadão consciente 

em relação ao trabalho e aos enfrentamentos do mundo capitalista, também se buscou 

entender as relações com os aspectos da cidadania segundo as ideias de Gramsci, descritas no 

livro “A Escola de Leonardo”, de autoria de Schlesener. Nessa obra, a autora, com muita 

propriedade, destaca os propósitos da educação para a formação integral do cidadão/ã nas 

seguintes ideias gerais: 

a) Cada sociedade forma o indivíduo de acordo com os interesses econômicos e políticos 

que prevalecem em determinado momento histórico; 

b) Gramsci acentua que o Ser Humano “Não somente é a síntese das relações existentes, 

mas também a história dessas relações, ou seja, é o resumo de todo passado” que, 

portanto precisa conhecer; 

c) Compreender-se inserido num contexto e interagindo com os outros e com o ambiente 

é o ponto de partida para pensar sobre a educação. A questão pedagógica é 

essencialmente política para a formação de um homem consciente. Uma sociedade que 

possibilite a todos agirem de acordo com as suas capacidades individuais; 

d) Se o Estado, a família, ou a escola não educam a rua “educa”; 

e) A vida escolar reproduz mecanismos de controle e submissão que, no conjunto social, 

atuam como meios de adaptar a uma determinada  ordem, de criar hábitos e de formar 

para a aceitação de determinadas relações de poder; 

f) Formar uma pessoa que saiba articular, direitos e deveres enquanto se constrói uma 

nova civilização, uma sociedade de liberdade de todos para todos, pode ser um ideal 

muito distante, mas é a fantasia criadora necessária para continuar a caminhar; 

g) Os professores são intelectuais que preparam para a vida social e política. Um 

professor precisa mostrar as várias leituras possíveis de uma situação, sem defender 
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uma posição política ou ideológica, embora não deva mostrar-se neutro. O professor 

mais que qualquer outro trabalhador, precisa ter clareza desse fato, porque forma as 

novas gerações. “Professor é aquele que sabe despertar no educando a curiosidade 

que, de resto, é um impulso natural”; 

h) Gramsci acentua: “a escola única” oportuniza a criança o contato com a história e a 

atualidade sob o controle do professor, criando a sua identidade e a sua cultura. A 

escola única prepara o aluno para o trabalho de forma mais consciente, plena, e o faz 

uma pessoa realizada, pronta para exercer a cidadania. A escola única, também, 

apresenta-se como coroamento de uma perspectiva humanista de formação integral do 

cidadão. Devem funcionar dia e noite, de forma dinâmica, democrática, com a ajuda 

dos governantes com propostas significativas.392 

Refletir sobre essas ideias é um ponto de partida para reforçar o pensamento de que é 

necessário buscar novas formas de pensar as políticas e as propostas educacionais, a fim de 

preparar melhor o indivíduo para acompanhar as mudanças do século XXI. Pois, por décadas, 

esse pensamento ficou adormecido e pouco se fez em prol da formação cidadã. 

Pensar na formação integral e cidadã dos indivíduos é, ainda hoje, um desafio para os 

responsáveis pela gestão do processo educacional e, também, dos órgãos públicos que 

regulamentam e oferecem a educação brasileira. Faltam recursos e pessoas competentes para 

repensar as políticas educacionais, tendo como finalidade a “educação do homem 

completo”393, conforme destaca Schlesener394 e, assim, construir uma sociedade mais 

igualitária, e sem discriminações, em que o indivíduo saiba exercer com consciência o seu 

papel de cidadão. 

Ficou evidente, pelas pesquisas, que alguns dos autores citados anteriormente 

trabalham com a questão da formação integral e cidadã como forma de amenizar as 

desigualdades sociais. Pontuam que as propostas educacionais apresentadas atualmente não 

dão conta de formar o cidadão capaz de exercer a cidadania de forma consciente, e que a 

escola, ela mesma por si só, também não consegue atingir por completo seus objetivos da 

formação integral. Ultimamente, cidadania é um termo em evidência nos seguimentos da 

política, educação, comunidades, organizações e instituições sociais. É um conjunto de 

direitos e deveres a serem exercidos com consciência em prol do bem estar de todos. 

                                                        
392  SCHLESENER, 2009, p. 101. 
393  Significa, uma pessoa com formação integral, consciente de seus direitos e deveres de cidadão. 
394  SCHLESENER, 2009, p. 101-102. 
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As ações bem pensadas e planejadas nos âmbitos da política e da educação podem, e 

muito, contribuir para a formação integral do indivíduo. Para isso, é preciso empenho e 

competência das pessoas ligadas à política e à educação, para repensar propostas e 

metodologias do processo de formação integral e profissional e, assim, formar cidadãos 

conscientes. O assunto é polêmico e requer maiores análises, contudo, encerra-se aqui essa 

parte da discussão, abrindo oportunidade para futuros diálogos em continuidade da temática 

apresentada. 

3.2 A Pesquisa Social: Procedimentos 

Entende-se que, em um projeto de pesquisa em nível de doutorado, o pesquisador 

deve refletir de forma concisa no significado dos elementos que envolvem a investigação 

científica, pois essa etapa exige segurança, lógica e domínio na apresentação de resultados. 

Então, primeiramente, foi buscado, nos autores que tratam da questão, a conceituação e o 

entendimento dos aspectos que envolvem a metodologia da pesquisa, a fim de fazer as 

escolhas mais coerentes dentro do que se pretende. 

Nesse entendimento, Pedro Demo contribuiu com a seguinte definição: “Pesquisa é 

entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como 

procedimento de aprendizagem (princípio científico e educativo), sendo parte integrante de 

todo processo reconstrutivo de conhecimento.”395 Para Demo, a pesquisa pode ser entendida 

como um procedimento de fabricação do conhecimento e é preciso utilizar elementos 

apropriados para a construção de algo novo. Os elementos caracterizam-se na metodologia, ou 

seja, no caminho a ser percorrido. Conforme Barros esclareceu, pela pesquisa chega-se a um 

conhecimento novo a partir do que já foi descoberto. Ele diz: “[...] chega-se a uma maior 

precisão teórica sobre os fenômenos ou problemas da realidade.”396 Diante do objeto de 

investigação, alguns passos metodológicos foram tomados para que os resultados fossem 

relevantes e úteis para a sociedade. Afinal, todo conhecimento construído só tem sentido se 

for aplicado aos diferentes âmbitos da comunidade. 

Em relação à pesquisa social, em Minayo397, ficou claro que a pesquisa alimenta o 

ensino e atualiza a realidade do mundo, pois está vinculada ao pensamento e à ação, como ela 

mesmo diz: “[...] nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro 

                                                        
395  DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. p. 20. 
396  BARROS; LEHFELD, 2000, p. 68. 
397  MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 26. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2007. p. 16. 
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lugar, um problema da vida prática.”398 A pesquisa, para ser relevante, deve estar relacionada 

à vida real. No procedimento de investigação, a teoria é um dos elementos que está sempre 

presente. Teoria é uma palavra de origem grega, “theorein”, e significa “ver”. A autora afirma 

que a associação entre “ver” e “saber” é uma das bases da ciência ocidental. Pela teoria se 

explicam fatos, fenômenos. “A teoria propriamente dita sempre será um conjunto de 

proposições, um discurso abstrato sobre a realidade.”399 A teoria ajudou a esclarecer fatos 

reais com certa margem de acertos, pois algumas questões dependem das variáveis e podem 

mudar o resultado final. Contudo, “ela é um discurso sistemático que orienta o olhar sobre o 

problema em pauta, a obtenção de dados e a análise dos mesmos.”400 

Nesta pesquisa foi buscado nos recursos bibliográficos o aporte teórico para as 

teorias, definições e conceitos, elementos fundamentais para dar clareza, precisão e fazer 

comparações sobre o objeto da investigação. Em relação à definição de conceito, Minayo 

mostrou que ele deve ser valorativo, pragmático e comunicativo, como escreveu: 

Valorativos, no sentido de que o pesquisador precisa explicitar a que corrente teórica 
os conceitos que adotou estão filiados. Pragmáticos, no que se refere a sua 
capacidade de serem operativos para descrever e interpretar a realidade. 
Comunicativos, ou seja, claros, precisos, abrangentes e ao mesmo tempo específicos 
para serem entendidos pelos interlocutores da pesquisa.401 

Outro fator relevante que não pode ser deixado de lado é a ética. Ou seja, a conduta 

moral que se exerceu durante todo o trabalho. Para elucidar melhor essa questão, serão 

apresentadas, na sequência, algumas orientações que foram importantes em todo o processo, 

como seguem: 

a) quando se pratica pesquisa, é indispensável pensar na responsabilidade do 
pesquisador no processo de suas investigações e de seus produtos. Nesse sentido, a 
honestidade intelectual é fator indispensável aos pesquisadores, tornando-os 
cidadãos íntegros, éticos, justos e respeitosos consigo e com a própria sociedade; 

b) a apropriação indevida de obras intelectuais de terceiros é ato antiético e 
qualificado como crime de violação do direito autoral pela lei brasileira, assim como 
pela legislação de outros países; 

c) o pesquisador deve mostrar-se autor do seu estudo, da sua pesquisa, com 
autonomia e com respeito aos direitos autorais, sendo fiel às fontes bibliográficas 
utilizadas no estudo; 

d) é considerado plágio a reprodução integral de um texto, sem a autorização do 
autor, constituindo assim “crime de violação de direitos autorais”; 

e) as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) orientam a 
escrita e informam como proceder na apresentação dos trabalhos acadêmicos e 

                                                        
398  MINAYO, 2007, p. 16. 
399  MINAYO, 2007, p. 17. 
400  MINAYO, 2007, p. 18. 
401  MINAYO, 2007, p. 20. 
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científicos, sendo suas regras recomendadas a todo pesquisador, para ter seu 
trabalho reconhecido como original.402 

Como a pesquisa também foi considerada exploratória vale ressaltar que, no 

entendimento de Gil, ela tem a finalidade de esclarecer conceitos e ideias, envolve 

levantamento bibliográfico e documental, entrevistas e estudos de casos. Ou seja, tem como 

finalidade proporcionar “uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato.”403 E foi isso que possibilitou a realização da pesquisa na instituição escolar. Contudo, 

entendeu-se que a pesquisa descritiva era bem apropriada ao que se pretendia, pois estuda as 

características de um grupo e seus aspectos gerais que favoreceu a análise dos dados para 

possível compreensão do objeto de estudo. A explicação a seguir complementará a razão da 

escolha: 

As pesquisas descritivas são, juntamente com as pesquisas exploratórias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. 
Em sua forma mais simples, as pesquisas descritivas aproximam-se das 
exploratórias, quando proporcionam uma nova visão do problema. Em outros casos, 
quando ultrapassam a identificação das relações entre as variáveis, procurando 
estabelecer a natureza dessas relações, aproximam-se das pesquisas explicativas.404 

Caberia, ainda, como processo de investigação a análise documental, de acordo com 

o que apresentam Prodanov e Freitas. As sugestões deles foram pertinentes ao que se 

pretendia, pois dizem o seguinte: 

Entendemos por documento qualquer registro que possa ser usado como fonte de 
informação, por meio de investigação, que engloba: observação (crítica dos dados na 
obra); leitura (crítica da garantia, da interpretação e do valor interno da obra); 
reflexão (crítica do processo e do conteúdo da obra); crítica (juízo fundamentado 
sobre o valor do material utilizável para o trabalho científico).405 

A pesquisa social tem como objetivo delinear os procedimentos tomados durante o 

processo de investigação com a finalidade de atingir os resultados almejados. Para tanto, é 

necessário descrever os caminhos trilhados. Minayo ajudou a entender a questão ao dizer: 

A seção de metodologia contempla a descrição da fase de exploração de campo 
(escolha do espaço da pesquisa, critérios e estratégias para escolha do grupo/sujeitos 
de pesquisa, a definição de métodos, técnicas e instrumentos para a construção de 

                                                        
402  PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico [recurso 

eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 
p. 46. 

403  GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas da pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 46. 
404  PRODANOV E FREITAS, 2013, p. 53. 
405  PRODANOV E FREITAS, 2013, p. 56. 
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dados e os mecanismos para entrada em campo), as etapas do trabalho de campo e 
os procedimentos para análise.406 

A partir dos direcionamentos pontuados por Minayo, foram traçados os passos da 

metodologia para esta pesquisa. É do consenso dos autores da área de metodologia científica 

que toda pesquisa parte de um problema norteador, ou seja, de uma questão, uma pergunta, a 

qual se pretende elucidar, pois é a partir da descrição do problema de pesquisa que se começa 

a pensar nos procedimentos. Neste caso, a pergunta que norteou foi a seguinte: Como o 

Ensino Religioso trabalhado no Colégio Erasto Gaertner, escola confessional protestante de 

origem alemã de Curitiba, contribuiu para a formação do cidadão no que se refere aos 

aspectos: ético, político, cultural e social dos alunos da educação básica em diferentes 

décadas? Sendo o objeto de investigação o Ensino Religioso e o contexto uma Instituição 

Educacional, os passos em relação à escolha da metodologia apropriada foram elaborados, 

bem como a seleção de critérios viáveis que correspondessem tanto à realidade do 

pesquisador quanto da comunidade envolvida. 

Buscou-se em Gil o entendimento da escolha da metodologia e dos procedimentos, 

pois ele mostra que cada pesquisa social tem um objetivo especifico, no caso dessa o de 

analisar sobre a contribuição do Ensino Religioso na formação cidadã em pessoas que 

estudaram no Colégio Erasto Gaertner em diferentes décadas. Para atingir o objetivo pensou-

se na pesquisa bibliográfica descritiva e na análise dos resultados coletados por meio de 

questionários respondidos por ex-alunos (as) e, ainda, pelas entrevistas realizadas com 

coordenadores da área. Assim, a pesquisa descritiva se distingue por apresentar três níveis: o 

nível da descrição, o da classificação e o da explicação.407 Diante disso, 

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma 
de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 
de coleta de dados. Dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por 
objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, 
procedência, nível de escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental 
etc. [...] São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as 
opiniões, atitudes e crenças de uma população.408 

Para delinear melhor essa etapa da pesquisa foi escolhida a denominada pesquisa ex-

post-facto, pois se mostra adequada à proposta desta investigação. Ela é usada 
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407  GIL, 2008, p. 27. 
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[...] quando o ‘experimento’ se realiza depois dos fatos. A pesquisa ex-post-facto 
analisa situações que se desenvolveram naturalmente após algum acontecimento. É 
muito utilizada nas ciências sociais, pois permite a investigação de determinantes 
econômicos e sociais do comportamento da sociedade em geral. Estudamos um 
fenômeno já ocorrido, tentamos explicá-lo e entendê-lo.409 

Gil define a pesquisa ex-post-facto “como uma investigação sistemática e empírica 

na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já 

ocorreram suas manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis.”410 

Esta foi também uma pesquisa de campo, cujo objetivo pode ser descrito como o  

[...] de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o 
qual procuramos uma resposta, ou de uma hipótese, que queiramos comprovar, ou, 
ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na observação 
de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles 
referentes e no registro de variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los.411 

Diante das definições metodológicas, o próximo passo foi fazer a escolha dos 

instrumentos para a coleta de dados. Assim foi utilizada a entrevista informal. Esta foi 

realizada junto à equipe técnica e pedagógica do Colégio. Também foi elaborado um 

questionário, o qual se aplicou aos ex-alunos que estudaram em diferentes décadas. Para 

esclarecer o que é o instrumento é importante dizer que o questionário é uma técnica de 

investigação “composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 

propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.”412 Em 

relação à forma das questões optou-se por elaborar algumas abertas, para que os respondentes 

colocassem as suas opiniões, além de algumas fechadas, com alternativas para serem 

marcadas por escolhas. Assim se procedeu durante três meses na busca pelas informações. 

Diante das definições metodológicas, para traçar a estratégia para esse trabalho, 

tomou-se como base o quadro/esquema elaborado por Prodanov e Freitas.413 Ele ficou assim: 

a) A pesquisa foi de natureza básica, a qual gerou conhecimentos úteis à sociedade por 

meio dos resultados obtidos com a seleção de literaturas e materiais teóricos de apoio 

da investigação. A pesquisa bibliográfica foi utilizada para os diálogos reflexivos; 
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b) Utilizou-se o método indutivo para dar interpretação aos fatos, pois a fundamentação 

teórica partiu do aspecto particular, o Ensino Religioso, que é o objeto de estudo, para 

o geral, por meio do resultado da pesquisa social obtido através dos questionários 

aplicados a alguns egressos da instituição de diferentes gerações/décadas e de 

diferentes realidades históricas; 

c) A pesquisa foi realizada utilizando as seguintes abordagens: exploratória, descritiva, 

comparativa, e argumentativa. Isto contribuiu para o aprofundamento dos 

conhecimentos à luz das ideias de diferentes autores, bem como dos dados da pesquisa 

social. 

Desta forma, o trabalho caracterizou-se como sendo uma pesquisa social, a qual 

possibilitou que pessoas fossem agentes diretos ao tratar do objeto de estudo. Destaca-se que 

além de ser considerada uma pesquisa social é também qualitativa. Minayo afirma: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 
Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 
dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes.414 

Em relação ao público alvo, ressalta-se que os envolvidos na pesquisa foram ex-

alunos do colégio, que estudaram nas décadas de 60, 70 e 80, e algumas pessoas envolvidas 

no processo educacional. Estabeleceu-se que o número de pesquisados fosse de quatro 

pessoas (duas mulheres e dois homens) para cada grupo de década ou mais conforme 

possibilidades, e uma pessoa da coordenação pedagógica. O critério de escolha do público 

alvo foi feito pela idade, visto que são pessoas inseridas e atuantes na sociedade. 

Nesse processo metodológico as escolhas foram diversificadas, porém necessárias 

para o que se pretendia realizar. Em se tratando de pesquisa social, que envolve seres 

humanos, existe um comitê de ética para deliberar sobre a possibilidade ou não da pesquisa 

ser realizada dentro dos parâmetros da ética científica. O órgão que verificou e autorizou esse 

tipo de pesquisa foi o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdades EST (CEP/EST), que 

segundo a Resolução CNS 196/96 é “[...] uma instância colegiada, de natureza consultiva, 

deliberativa, normativa, independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde.”415 A 

pesquisa foi validada com a deliberação desse comitê. 
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3.3 Resultados da Pesquisa Social: análise reflexiva 

Esta parte é considerada de suma importância para o fechamento da pesquisa. A 

análise dos dados refere-se aos resultados obtidos após a coleta de informações. Coleta esta 

que foi realizada com questionários e entrevistas. Depois da coleta de dados foi feita a 

interpretação das respostas fornecidas pelos entrevistados. 

Para a análise dos dados coletados foi levada em consideração a afirmação de Gil, o 

qual disse: 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 
a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 
que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos.416 

Para fazer a análise dos dados dessa pesquisa social, utilizou-se o método indutivo, o 

qual partiu do Ensino Religioso, para uma verificação da contribuição na formação cidadã. 

Conforme definição, 

Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 
particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, 
não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é 
levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas 
quais se basearam.417 

Com a escolha desse método, para fazer a interpretação dos fatos investigados, foi 

possível fazer a análise.  Os relatos descritos nos questionários sobre o objeto de estudo e a 

descoberta da relação que existia entre a teoria e a prática fizeram parte desse processo. 

Segundo Gil, “por meio da indução chega-se a conclusões que são apenas prováveis”.418 

Também, procurou-se no método dialético a contribuição para fazer uma análise e uma 

interpretação mais dinâmica. A dialética é um método de interpretação empregado em 

pesquisa qualitativa419, “pois considera que os fatos não podem ser relevados fora de um 

contexto social, político, econômico, cultural, etc.”420 O método dialético parte da premissa de 

que tudo está relacionado e sempre há uma contradição inerente. Para obter resultados 

                                                        
416  GIL, 1999, p. 168. 
417  LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 86. 
418  GIL, 2008, p. 11. 
419  Conforme PRODANOV, 2013, p. 70. Tal pesquisa é descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus 

dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 
420  PRODANOV, 2013, p. 34. 
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satisfatórios, o pesquisador precisa estudar todos os aspectos, relações e conexões de forma 

dinâmica, pois tudo está em constante mudança.421 

Por meio do método comparativo, chegou-se a conclusões mais gerais, pois “o 

método comparativo ocupa-se da explicação dos fenômenos e permite analisar o dado 

concreto, deduzindo desse os elementos constantes, abstratos e gerais.”422 Com o apoio de 

Gil, buscou-se mais compreensão. Para esse autor, 

[...] o método comparativo procede pela investigação de indivíduos, classes, 
fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e as similaridades entre eles. 
‘Sua ampla utilização nas ciências sociais deve-se ao fato de possibilitar o estudo 
comparativo de grandes grupamentos sociais, separados pelo espaço e pelo 
tempo.’423 

Para que o trabalho pudesse prosseguir contou-se com o apoio da equipe técnica e 

pedagógica do Colégio Erasto Gaertner e, assim, foi realizada a coleta de dados. Foi utilizado 

um questionário contendo perguntas abertas. Ele foi distribuído aos ex-alunos e ex-alunas, 

com uma mescla de questões objetivas acompanhadas de algumas justificativas. Os relatos 

aqui descritos revelaram o que os participantes aprenderam na época da formação básica em 

diferentes décadas. Eles, mediante agendamento em dias diferentes, prontamente aceitaram 

participar e contribuir com suas experiências de educação escolar. 

Duas ex-professoras, atualmente aposentadas, também participaram dessa 

investigação. Elas lecionaram, em diferentes épocas no colégio, Ensino religioso e aulas de 

Bíblia. Também contribuíram contando como realizavam suas demais atividades docentes. De 

modo que os questionários e as entrevistas pessoais foram significativos para se chegar aos 

resultados aqui descritos. 

A análise da pesquisa social foi organizada da seguinte forma: primeiramente, as 

questões são apresentadas por décadas, em seguida a descrições das respostas são organizadas 

em forma de quadro comparativo. Após a apresentação das questões é feita a análise 

interpretativa à luz da fundamentação teórica. 

3.3.1 Análise dos questionários da década de 60 

A primeira questão está relacionada aos dados de identificação das pessoas que 

responderam o questionário. De forma geral os envolvidos na pesquisa nasceram entre 1949 e 

1958. O número de respondentes que participaram dessa pesquisa foi o seguinte: cinco alunos 
                                                        
421  PRODANOV, 2013, p. 35. 
422  LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 107. 
423  GIL, 2008, p. 16-17. 
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egressos, sendo duas do sexo masculino e três do feminino. Iniciaram os estudos no Colégio 

na década de 60. Todos pertencem à religião conhecida como “Irmãos Menonitas”, e são 

descendentes de alemães. São casados, possuem formação superior e atuam como 

profissionais liberais. Três mulheres são professoras e uma é médica. Em relação aos homens: 

um é fotógrafo e o outro professor. O que indica que tiveram oportunidades de estudos, de 

formação e, atualmente, são pessoas inseridas na sociedade e atuantes profissionalmente. Uma 

das professoras trabalha como docente no Colégio por muitos anos. 

Na segunda questão foi investigado sobre a etapa da educação básica; o objetivo era 

descobrir o tempo de estudo que tiveram na escola pesquisada. Das cinco pessoas que 

responderam a esse item quatro disseram que tiveram sua formação escolar somente no 

Colégio Erasto Gaertner, ou seja, do primário até o 2º Grau. Uma disse que estudou 

parcialmente, contudo, o ensino primário, foi nesse colégio. 

Como instituição escolar particular, o Colégio Erasto Gaertner sempre ofereceu aos 

alunos oportunidades de ampliar os estudos, pois além das atividades curriculares, tinham, 

também, atividades extraclasses. Mantinha uma estrutura organizacional adequada às 

exigências da legislação brasileira e cumpria todos os requisitos para oferecer uma educação 

escolar de qualidade. Observando a história do colégio, verificou-se que desde 1956, com o 

projeto de expansão, foi implantado o Curso Ginasial. Desde essa época já se investia na 

expansão tanto física como curricular para oferecer a sequência aos estudos com qualidade e 

boa formação. Com o objetivo de preparar os jovens para que tivessem oportunidade de 

ingressar numa faculdade, foi criado em 1966 o Curso Científico, completando assim o ciclo 

de formação escolar no Colégio Erasto Gaertner.424 Com a mesma visão de oferecer educação 

de qualidade e cuidado com a formação integral, encontra-se no atual Projeto Político 

Pedagógico, a seguinte postura educacional: “O Colégio Erasto Gaertner na sua função 

educativa, além de transmitir sólidos conhecimentos, visa auxiliar na formação de um homem 

conhecedor e sensível aos ensinamentos de Deus, expressos na Bíblia, para que possa utilizá-

los como princípios norteadores na sua atuação consciente na sociedade.”425 Desta forma, a 

visão inicial de oferecer educação básica e de qualidade perdurou com novas propostas e 

novos cursos. 

Para saber o grau de aceitabilidade do Ensino Religioso, foi pedido para os 

respondentes que destacassem, em escala ascendente de 1 a 7, sendo o 1 mais importante e o 7 

                                                        
424  Conforme consta no Jornal Bibel und Pflun, 1996, p. 8. 
425  Projeto Político Pedagógico, 2005, p. 37. 
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menos importante, as disciplinas de interesse, afinidade e facilidade. As respostas foram 

apresentadas no quadro abaixo: 
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Quadro 6 - disciplinas de interesse, afinidade e facilidade 

DISCIPLINAS/ESCALA 

A de maior interesse é 1  
A de menor interesse é 7 

Qual das Disciplinas mais lhe agradava? 

1 2 3 4 5 6 7 

Ensino Religioso  2  1 2   

Línguas (alemão) 2 1 1    1 

Português   2 2  1  

Artes  1  1  2 1 

Educação Física 1    1 1 2 

Matemática 1  1  1 1 1 

História  1 1 1 1  1 

Dentre as disciplinas, a que recebeu maior grau de importância foi a de Línguas, em 

que o alemão, o francês e o inglês eram oferecidos aos alunos. Assim, permitiu a seguinte 

reflexão: nessa década a influência da família, cultura e religião Menonita era ainda muito 

forte na comunidade desses envolvidos. Em muitas casas, a comunicação verbal entre eles era 

realizada somente em alemão, o que facilitava a compreensão nas aulas. Um dos respondentes 

mencionou que escolheu línguas como a de sua preferência devido à facilidade com o idioma 

alemão. Complementando, uma das mulheres respondeu ter optado pela preferência por 

Línguas por ter facilidade com a Língua Inglesa, não deixando claro em relação à alemã. 

Parece que essa pessoa, além do alemão, falava também o inglês. Subentende-se que esta 

afinidade pela língua tem a ver com algo pessoal, familiar, no caso, o alemão, que era usado 

naturalmente na comunidade em que viviam, conforme apresentado anteriormente na 

caracterização da escola. Pela análise documental constatou-se que a partir dos anos 50 a 

prática pedagógica foi diversificada, Além do currículo básico exigido pela Secretaria de 

Educação e Cultura, foram incluídos no currículo aulas de Ensino Religioso (não obrigatório), 

esportes, lazer, línguas (inglês, francês e alemão), com ênfase no alemão, e atividades 

extraclasses. Visando, ainda, a formação integral, também foi incluído a música.426 

Dentre as escolhas percebeu-se que as Línguas Estrangeiras foram identificadas 

como preferidas. Isso devido ao fato de que na classe havia alunos que dominavam a língua 

alemã, por serem descendentes diretos. O que o Pastor Henrique Ens relata explica bem essa 

situação. O Colégio seguia as normas postuladas pela Lei de Diretrizes e Bases 4024 de 1961. 

Para compensar a dificuldade com a Língua Portuguesa, era oferecida uma hora a mais de 
                                                        
426  ENS, Henrique. Relatório sobre os Menonitas no Brasil. 1965. p. 32. 
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aula, pois os alunos em casa só falavam o alemão e tinham dificuldade na escola com o 

Português. No Currículo tinha como atividade extraclasse aulas de Educação Cristã, Alemão e 

Educação no lar.427 

Analisando a lista de preferências, verificou-se que a Educação Física, que nessa 

década era chamada de Ginástica, apareceu na escala das preferências como a de menor 

interesse, pelo menos para esses respondentes. Um deles, ao escolher essa disciplina como 

preferência, alegou que não gostava da sala de aula e, por isso, preferia atividade física que 

era realizada no ambiente externo do Colégio. 

A disciplina de Religião, ou Educação cristã como era chamada na época, foi citada 

por todos, porém em menor escala em relação às Línguas. Talvez, essa opção se dê pelo fato 

de que as aulas de religião eram ministradas por professores que ensinavam em alemão, 

facilitando a compreensão de alguns, ou da maioria. O fato é que ao entrevistar alguns ex-

professores, eles confirmaram que as aulas de algumas disciplinas nessa época eram em 

alemão. Havia dois grupos: os que falavam em alemão iam para a classe em alemão e os que 

não falavam em alemão iam para a classe em português. No colégio, a maioria dos alunos e 

professores era descendente de alemães e não tinham problemas com a língua, por isso alguns 

preferiam as classes onde a disciplina era ministrada na língua da comunidade. Os poucos 

alunos que só falavam em Português tinham aulas de Religião em português. 

A sexta questão, de uma lista de quinze, diz respeito ao trabalho do professor em sala 

de aula, mais especificamente na disciplina de Ensino Religioso, de Religião ou, ainda, de 

Educação Cristã. A pergunta foi a seguinte: Como o professor (a) trabalhava com o Ensino 

Religioso na sala de aula? A maioria respondeu que os professores trabalhavam utilizando o 

método de contar histórias bíblicas e morais, além de memorização de versículos bíblicos. 

Duas repostas chamaram a atenção, pois um disse que as aulas eram dinâmicas e 

descontraídas e outro disse que era tradicional, e que o estudante não tinha liberdade de 

discutir ou argumentar. Conforme a tendência pedagógica da década de 60 ficou evidente que 

a prática pedagógica estava baseada no método tradicional, expositivo e, dependendo do (a) 

professor (a), as aulas pareciam ser mais dinâmicas, pois a estratégia de contar histórias 

produz expectativas no ouvinte e ajuda na compreensão do que se pretende ensinar. 

Memorização de versículos bíblicos também é uma forma de dinamizar a aula e de aprender. 

Essas práticas eram comuns à tendência pedagógica da década de 60, alunos passivos e 

professores com autoridade. Nos estudos de Junqueira constatou-se que: as aulas de Ensino 

                                                        
427  Conforme Jornal Bibel und Pflug, 1965, p. 33. 
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Religioso eram expositivas com memorização pelos alunos.428 De forma geral, a educação 

brasileira da década de 60 foi caracterizada por Behrens como sendo conservadora, onde se 

valorizava o ensino humanístico e da cultura em geral.429 O professor expõe o conteúdo e os 

alunos reproduzem, demonstrando entendimento. 

Na sétima questão, a ideia era investigar se nas aulas de Ensino Religioso eram 

trabalhados assuntos relacionados à formação ética, política, cultural e social, tendo em vista a 

formação para a cidadania. Como era uma questão fechada, todos responderam que sim. 

Quando solicitados para justificarem a contribuição do Ensino Religioso em cada aspecto, as 

respostas variaram. Para melhor compreensão e análise, as respostas serão apresentadas no 

quadro abaixo: 
 

Quadro 7 – Ensino Religioso e a contribuição para a formação ética, política, cultural e social 

ASPECTOS 

Pergunta: Nas aulas de Ensino religioso foram trabalhadas 
questões que você considera importantes para a sua formação 

ética, política, cultural e social? 
RESPOSTAS (sim) 

As contribuições foram: 

Ético 
 Para ser honesto e justo, para ser justo em tudo. 
 No relacionamento com o próximo, na ética cristã, 

respeito e honestidade. 

Político  Não era trabalhado. 
  Ensinava a ser bons cidadãos. 

Cultural 

 Para a preservação histórica da comunidade 
Menonita. 

 Não era trabalhado.  
 Para a aplicação de valores, na área musical, na 

literatura, no sentimento comunitário, no domínio da 
língua e presença obrigatória na escola Bíblica da 
Igreja (cultura religiosa). 

Social 
 No que diz respeito à ajuda ao próximo. 
 Cuidado com os carentes e necessitados. 
 Não era trabalhado. 

Analisando as respostas em relação aos aspectos éticos, o quadro revelou que a 

questão do relacionamento foi bem pontuada. Entendeu-se que na convivência em sociedade é 

preciso atentar para o respeito, para a honestidade e para a justiça, pontos em que a ética cristã 

pode dar uma contribuição, desenvolvendo o exercício de ações mais humanitárias. Os 

                                                        
428  JUNQUEIRA, 2002, p. 40. 
429  BEHRENS, 2004, p. 43. 
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aspectos descritos revelaram maturidade e consciência pela vida do ser humano em geral. Ser 

ético, independentemente da época, é uma questão de valor, de princípios humanos, e se 

aprende desde cedo. O exercício da ética na vida cotidiana é um dos fatores que contribui para 

a formação cidadã. 

No que diz respeito ao aspecto político, alguns não responderam, porém, será 

mencionada uma das respostas, a qual destacou que esse assunto não era trabalhado na escola 

e outro escreveu que essa é uma área que ajuda a ser bom cidadão, no entanto, não deixou 

claro se a escola tratava do assunto na disciplina de Ensino Religioso. Parece que não, 

aspectos políticos não faziam parte dos conteúdos curriculares na década de 60. O país estava 

na era da ditadura militar e a repressão não permitia liberdade de expressão. Nas escolas o 

assunto era trabalhado na disciplina de Moral e Cívica, ou OSPB, com muito respeito e 

reverência à “Pátria Amada”. As escolas não formavam a consciência política para lutar pelos 

direitos da forma como é feito hoje. 

No aspecto cultural, a preservação da história Menonita era sempre trabalhada no 

período escolar. Em algum momento da formação escolar de uma das respondentes, o aspecto 

cultural não foi trabalhado, pois não o destacou. Talvez não tenha entendido a questão ficando 

a lacuna, impossibilitando a análise. Sem muitos esclarecimentos, é mencionado por uma 

pessoa a parte musical, a literária, e a obrigatoriedade de frequentar a escola bíblica da igreja. 

Verificou-se que a cultura religiosa também contribuiu para a transmissão de conhecimentos. 

A ideia que ficou para os ex-alunos dessa década, em relação ao aspecto social, é de 

que não houve contribuição por nenhuma das disciplinas do currículo. Aprendiam a ser 

solidários e ajudar ao próximo em casa e na igreja. Na escola eram convidados a participarem 

das campanhas e doações. Como os menonitas tinham dificuldade em se envolver com 

pessoas que não eram da comunidade de fé e de língua, essa prática social de ajuda fraternal 

era realizada através das doações. 

Seguindo com a descrição dos resultados, aqui serão apresentados as respostas da 

pergunta de nº 8. Ela está relacionada ao problema desta pesquisa. É a que investigou sobre o 

compromisso com a cidadania. A intenção era saber se o que os ex-alunos aprenderam sobre 

cidadania era fruto da aprendizagem realizada na escola ou em outro lugar. As respostas 

foram as seguintes: 

a) Três disseram que aprenderam na escola; 

b) Um registrou que aprendeu sobre cidadania em casa;  

c) Uma resposta mostrou que a aprendizagem sobre cidadania aconteceu em casa, na 

escola e consigo mesma. 
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Conclui-se daí que o aprendizado da cidadania foi fruto do ensino realizado no 

coletivo, tanto em casa como na escola. Ambos são ambientes propícios para aprender. 

Quando os ambientes educacionais familiares e escolares fortalecem a aprendizagem com 

boas ações, as chances de aprender são maiores. 

A escola é considerada o lugar ideal para se trabalhar a formação integral e tratar de 

questões como a cidadania, porém, nessa década, a concepção de cidadania não era igual a 

que se tem atualmente. Tinham consciência de direitos e deveres, porém de maneira inibida. 

Mesmo ciente dos deveres de cada cidadão, quando questionados sobre o significado 

de ser cidadão/ã, na pergunta de nº 9, as respostas foram às mesmas: Ser cidadão/ã é cumprir 

deveres, respeitar leis, honrar as leis do país. Da forma direta como as respostas foram dadas, 

evidenciou a tendência da época, o mais importante era o obedecer sem muito questionar. 

Prosseguindo com a análise dos questionários, a questão de nº 10 foi uma questão 

fechada. Buscou-se saber se os conteúdos trabalhados na disciplina de Ensino Religioso 

ajudaram a enfrentar as dificuldades da vida. Os participantes foram unanimes em dizer que 

sim. De alguma forma os conteúdos da disciplina trabalhada na escola, por meio das histórias 

bíblicas, eram reforçados na igreja na escola bíblica dominical e, aliado ao estilo de vida 

religiosa das famílias Menonitas, contribuíam para o enfrentamento das dificuldades. 

Evidenciou-se, assim, que assuntos da doutrina cristã ajudam na formação de valores e, 

consequentemente, na formação integral de cidadãos comprometidos com a vida social. 

Outra questão fechada, a de nº 11, mostrou que 100% dos envolvidos na pesquisa 

responderam que sim, quando questionados se o Ensino Religioso contribuiu para que se 

tornassem pessoas éticas. Como são religiosos praticantes, se espelham em Jesus como 

modelo para os relacionamentos, e o amor ao próximo ajuda no exercício da ética cristã. 

Os elementos presentes na questão de nº 12 apontam para ações de cidadania. Os 

participantes foram arguidos a respeito com a seguinte pergunta: “Nos conteúdos do Ensino 

Religioso estavam incluídos assuntos relacionados à solidariedade, justiça, cidadania e 

ética?”. Três responderam que sim. Uma delas justificou que são exemplos ensinados por 

Jesus. Outros dois disseram que não, e a justificativa para isso foi o período da ditadura. De 

acordo com suas respostas, assuntos como esses não eram tratados na escola da forma como 

na atualidade. 

Uma questão mais conceitual foi a de nº 13. Nela esperava-se uma definição sobre 

“Ser Humano e Prática Social”, ensinada no Ensino Religioso durante a formação escolar. Foi 

feita a seguinte pergunta: O que você aprendeu nas aulas de Ensino Religioso sobre Ser 

Humano e Prática Social? As respostas podem ser vistas no quadro que segue: 
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Quadro 8 - Ensino Religioso sobre Ser Humano e Prática Social 

O significado de: 

Ser humano/Prática social 
Respostas 

Ser humano 

 Ser que devemos respeitar. 
 De natureza pecaminosa. 
 Ser que necessita de salvação. 
 Amar ao próximo como a si mesmo. 
 É pecador. 
 Criado por Deus. 

Prática Social 

 Ajudar ao próximo. 
 Pouco trabalhado devido ao estilo de vida que era 

fechado. 
 Assunto de outra matéria. 
 Não respondeu. 
 Amar ao próximo como a si mesmo. 

Os conceitos apresentados no quadro mostraram uma ideologia religiosa cristã, em 

especial na concepção de ser humano. As respostas acompanham o que a Bíblia aponta a esse 

respeito e o que era ensinado nas aulas de Ensino Religioso. Não foi possível fazer outras 

reflexões sobre o assunto, em especial na década de 60, por falta de material didático que 

comprove como esses conceitos eram ensinados. Porém, verificou-se que as respostas dadas 

pelos participantes da pesquisa revelou que os significados apresentados estão baseados na 

Bíblia, livro texto usado nas aulas de Religião. Fato que pode ser comparado no que consta na 

atual proposta pedagógica do colégio. A Bíblia continua sendo usada como fonte de 

conhecimentos. Isto pode ser visto no Projeto Político Pedagógico do colégio que diz o 

seguinte: 

Na Bíblia, a Palavra de Deus é fundamento para a sua fé e orientações para a vida 
prática. Ensinavam que os cristãos devem experimentar uma transformação em sua 
vida, que deve manifestar-se através da vivência do amor e do que é sagrado. A 
essência do cristianismo consiste em seguir a Jesus Cristo, vivenciando seus 
ensinamentos, creem: em deus Pai, deus Filho e deus Espírito Santo, no homem e no 
pecado, na salvação pela graça e na vida eterna.430 

Em relação à prática social, as respostas revelaram uma atitude limitada, pois, para 

preservar os costumes da cultura alemã Menonita, faziam festas e estudavam sobre a História 

dos Menonitas, na escola e na Igreja. Uma das respostas evidenciou que a prática social era de 

outra matéria, talvez fosse tratada nas aulas de história, mas não ficou claro. Em uma das 

                                                        
430  PPP, 2005, V. I, p. 26. 
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respostas, um dos participantes, deixou claro que prática social pode ser entendida como um 

conjunto de fazeres inerente à comunidade. 

A penúltima questão tem a ver com a vida profissional. Foi solicitado na questão de 

nº 14 para marcarem a opinião sim ou não. A questão era a seguinte: o que aprenderam nas 

aulas de Ensino Religioso poderia ser aplicado na vida profissional? Todos marcaram que 

sim. Deduziu-se, então, que a formação cristã pessoal, aliada aos ensinamentos da escola 

contribui para que a prática profissional seja exercida com respeito, com honestidade, com 

justiça. 

Por fim, foi solicitado na questão de nº 15 que respondessem se tinham participado 

de algum projeto social. As respostas variaram: três disseram que sim e duas que não. As 

explicações para as respostas positivas destacaram os lugares onde realizaram os Projetos, 

destacaram-se: Participação no Lar da Criança Feliz de Cotia – SP, Projeto da Igreja – 

AMAS, projetos em escolas, trabalho voluntário e Projetos Sociais da Igreja. Uma, das duas 

que disseram não terem participado de nenhum Projeto Social, destacou o fato de que a língua 

dificultava os relacionamentos com pessoas de fora, que não falavam em alemão. A outra não 

se manifestou. 

Desta forma, conseguiu-se analisar os dados obtidos no questionário respondido 

pelos ex-alunos que estudaram na década de 60. Verificou-se que a contribuição do Ensino 

Religioso para a formação cidadã foi pequena nessa década. Contudo, os conteúdos 

trabalhados no Ensino Religioso, de forma geral, contribuíram para a formação integral em 

relação aos relacionamentos sociais. Conforme mencionado na fundamentação da prática 

pedagógica do Colégio, 

Siemens diz que dos empreendimentos tidos com prioridade era a criação e a 
manutenção de escolas locais para assegurar uma educação de bom nível. 'O 
objetivo era a formação de futuras lideranças cônscias da condição de menonitas, 
com conhecimento gerais acrescidos de Religião, História da Igreja e Língua Alemã, 
tudo no interesse maior das respectivas comunidades'.431 

No que diz respeito à formação para a cidadania, o Ensino Religioso dessa década 

tinha como objetivo a formação integral do cidadão com base na doutrina cristã e no exercício 

do amor ao próximo e não a formação do cidadão que busca pelos seus direitos na sociedade. 

                                                        
431  SIEMMENS, 2010, p. 144. 
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3.3.2 Análise dos questionários da década de 70 

Participaram dessa investigação quatro pessoas, duas do sexo masculino e duas do 

sexo feminino. Todos os participantes foram estudantes na década de 70 e, atualmente, 

trabalham como profissionais liberais. A análise partiu da identificação pessoal de cada uma, 

caracterizando o grupo da seguinte forma: três são casados e uma é solteira; três pertencem à 

religião dos Irmãos Menonitas e uma é Católica; três possuem formação superior e pós-

graduação e uma possui formação básica. As profissões exercidas pelas mulheres: Inspetora 

de Alunos, Musicista. Profissões exercidas pelos homens: Técnico em Contabilidade, 

Professor e Administrador. Para comprovar o período de estudos no colégio, quatro pessoas 

disseram que a primeira parte da educação básica foi realizada totalmente no colégio e uma 

pessoa respondeu que somente uma parte dos estudos foi realizada no colégio, mas não 

revelou qual parte. 

No intuito de identificar o grau de aceitação da disciplina de Ensino Religioso, entre 

as demais, a pergunta de nº 2 solicitou que fosse enumerada de 1 a 7 por ordem crescente, a 

disciplina de maior interesse. As respostas ficaram expressas desta forma: 
 

Quadro 9 - grau de aceitação da disciplina de Ensino Religioso 

DISCIPLINAS/ESCALA 

1 – maior preferência 
7 – menor preferência 

Qual das disciplinas mais lhe agradava? 

1 2 3 4 5 6 7 

Ensino Religioso   2 2    

Línguas     3 1  

Português 1    1  2 

Artes   1 1  1 1 

Educação Física 2 1     1 

Matemática  2  1  1  

História 1 1 1   1  

Analisando os resultados, a Disciplina de Educação Física caracterizou-se como a 

preferida. A Matemática e a História ficaram em segundo lugar. O Ensino Religioso foi 

pontuado como 3ª e 4ª opção. Não obteve as primeiras preferências, mas ficou entre as três 

principais opções, revelando que os estudantes tinham afinidade com ela e interesse no 

assunto. 
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As escolhas pela Educação Física, considerada disciplina mais dinâmica, pode ser 

devido ao fato de que, na década de 70, as propostas pedagógicas estavam mais voltadas para 

os interesses dos alunos e para a produção. A tendência que caracterizou essa época foi a 

tecnicista, em que se trabalhava muito com a instrução programada. Levando-se em conta que 

as propostas de ensino estavam baseadas nos interesses dos alunos, as propostas educacionais 

eram atualizadas com novos encaminhamentos. Pelo que consta no Regimento Interno do 

colégio, em 1970, foram feitas as seguintes propostas: a ampliação do colégio com ênfase nos 

esportes; criação de uma banda e uma fanfarra, além de outras melhorias.432 As aulas de 

Educação Física privilegiavam os jogos esportivos. Fato que pode ser percebido nas 

justificativas dos que optaram pela Educação Física, pois disseram que a escolha foi: 

a) Pelo gosto por esportes e pela atração por jogos;  

b) Pelo interesse que têm por jogos, bem como pelo trabalho da professora;  

c) Pelo fato de apenas gostar dos conteúdos da disciplina.  

A questão de nº 6433 tem a ver com o trabalho pedagógico do professor de Ensino 

Religioso.  Foi perguntado: Como o professor (a) trabalhava o Ensino Religioso na sala de 

aula? Seguem as respostas: 

a) Trabalhava usando a Bíblia com aplicações; 

b) Usava histórias bíblicas, morais e da Igreja; 

c) Trabalhava com discussão de temas, atividades com desenhos e memorização de 

versículos. 

Verificou-se que nessa época a dinâmica e as estratégias de ensino passam a ser mais 

contextualizadas e voltadas para os interesses dos estudantes. A tendência tecnicista voltada 

para a produção tornava as aulas mais divertidas, pois a competição de quem memorizava 

mais textos fazia a turma aprender de maneira mais lúdica, segundo o relato de uma das 

professoras ao ser entrevistada. 

Conforme Viesser, os procedimentos metodológicos do Ensino Religioso da década 

de 70 eram pautados no método da instrução programada e na repetição. A disciplina era de 

caráter pastoral com enfoque na religiosidade.434 Prática pedagógica adotada tanto nas escolas 

públicas como nas particulares. Com essa tendência tecnicista, as escolas privilegiavam o 

planejamento e a organização para garantir a produtividade. Em entrevista com um dos ex-

diretores do colégio, foi constatado que na década de 70 foi dada maior ênfase para os 
                                                        
432  Conforme Regimento Interno, 2013, p. 3. 
433 Algumas questões não serão mencionadas e explicadas por ser de cunho mais informativas, exemplo as 
questões anteriores de 3 a 5 não necessitam de explicações.  
434 VIESSER, 2005, p. 52. 
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esportes, conforme mencionado anteriormente, e nos retiros, os quais eram planejados para 

serem realizados durante o ano letivo. Esses retiros faziam parte da Disciplina de Ensino 

Religioso. Em seu depoimento, durante a entrevista, destacou que os alunos gostavam muito 

dos retiros, pois tinham muitas atividades de esportes e que no contra turno tinham aulas de 

Bíblia, aconselhamento e trabalho com as famílias por meio de eventos em conjunto. Prática 

que Viesser também menciona, ao mostrar que nas aulas de Ensino Religioso utilizavam, na 

década de 70, muitas dinâmicas e celebrações. A concepção de “religare” estava muito 

presente nas aulas, pois tinha em vista ensinar as pessoas a serem mais religiosas.435 Na 

comunidade Menonita, algumas atividades escolares, muitas vezes, eram reforçadas com os 

ensinos da Escola Bíblica Dominical em parceria com as famílias, contribuindo, assim, para o 

fortalecimento do ensino cristão e a formação integral. 

A questão relacionada à formação para a cidadania foi a de nº 7, e solicitou que os 

participantes respondessem à seguinte pergunta: Nas aulas de Ensino Religioso eram 

trabalhadas questões consideradas importantes para a formação ética, cultural e social? A 

primeira parte foi uma questão fechada e todos responderam que sim. Na sequência foi 

solicitado que escrevessem uma contribuição para cada um dos aspectos dessa formação. O 

quadro abaixo mostra o resultado deste pedido: 
 

Quadro 10 – A contribuição das aulas de Ensino Religioso para a formação ética, cultural e social 

ASPECTOS CONTRIBUIÇÕES 

Ético 

 Não levar vantagem sobre os humildes. 
 Ser obediente aos pais, professores e autoridades. 
 Respeito. 
 Princípios cristãos, exemplos bíblicos, comportamento ético, 

respeito ao próximo. 

Político 
 Assunto não trabalhado na escola. 
 Orientação para a escolha do voto. 
 Respeito às autoridades, lutar pelo povo. 

Cultural 

 Valorizar a História dos Menonitas. 
 Receio de ter influência com outras culturas preservavam a da 

comunidade Menonita. 
 Coral, música cristã, teatro, festas religiosas. 

Social 
 Relacionamento com o próximo e com a família. 
 Ação Social, campanhas, doações, ajuda aos necessitados, 

pacifismo. 

                                                        
435  VIESSER, 2005, p. 51-51. 
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Diante das respostas verificou-se que no âmbito da ética prevalece a questão do 

respeito, da obediência e de não enganar as pessoas. Princípios esses que os cristãos aprendem 

desde cedo no convívio familiar e na comunidade de fé. A consciência do valor humano, fruto 

da educação do lar, reforçado na escola e na igreja, tornou-se realidade na vida adulta dessas 

pessoas, que acreditam e valorizam os princípios cristãos. Assuntos bem próprios das 

propostas pedagógicas da década de 70, quando os conteúdos trabalhados no Ensino 

Religioso eram a ética e os valores com enfoque na religiosidade.436 

No que se refere à política, como alguns não responderam nada, ficou entendido que 

o assunto não era muito trabalhado e quando falado na escola, ou em casa, era para orientar 

apenas quanto à escolha de votos. Constatou-se, ainda, que o respeito às autoridades continua 

presente, sem muitos questionamentos. A escola não se envolvia com as questões da política a 

não ser aquelas relacionadas às propostas educacionais e da legislação vigente. 

No aspecto social as respostas reforçaram a atenção para a preservação da cultura 

Menonita, muitas vezes revivida por meio das festas realizadas na comunidade de fé, sempre 

com muita música religiosa, apresentações diversas, desenvolvendo talentos e preservando 

costumes. Merece destaque o que respondeu uma das pessoas em relação a essa área: ficou 

claro que o dever de ajudar aos necessitados e a busca pela paz, é para essa respondente ação 

social. O que ficou evidente nas justificativas é que o trabalho social era realizado por meio de 

campanhas e doações, uma prática que até hoje é executada pelo colégio. A conscientização 

era feita no sentido de ajudar, mas a ênfase não era no envolvimento pessoal com os 

necessitados, mas, sim, com as campanhas. Com isso percebiam o valor do cuidado com o 

próximo. Obedecer ao chamado das campanhas, trazendo roupas e alimentos, por exemplo, 

era uma forma de ajudar sem se envolver diretamente com as causas sociais. Apesar do 

obstáculo da língua e da dificuldade em interagir com outras pessoas que não fossem do grupo 

étnico religioso, ajudavam com o que podiam. O idioma nessa década, tanto para os 

professores como para os alunos era o português. A língua não era impedimento para ações 

sociais, mas a cultura de grupo étnico religioso ainda era forte na comunidade. A maioria dos 

alunos era descendente de alemães e praticantes da religião Menonita. 

Desta forma, os aspectos mencionados e relacionados com a formação para a 

cidadania eram pouco trabalhados, pois ainda não fazia parte do currículo oficial das escolas. 

Porém, no Colégio Erasto Gaertner, sempre que havia uma necessidade lançava-se uma 

campanha, da qual todos participavam, demonstrando, com isso, interesse pelas necessidades 

                                                        
436  VIESSER, 2005, p. 52. 
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dos outros. Faziam isto, não com a consciência de estar praticando ações de cidadania, mas 

como forma de ajudar ao próximo, ações ligadas ao amor cristão. Aprender a amar ao 

próximo e a ajudar quem precisa também é uma prática cristã, concepção que aprendiam em 

casa e na igreja. Os aspectos formativos descritos acima, de alguma forma, estavam presentes 

nos conteúdos do Ensino Religioso e ligados ao amor, à solidariedade e à justiça social, mas 

não relacionados à formação para a cidadania com a concepção que se tem hoje. Segundo 

Ruedell, “o Ensino Religioso é um elemento indispensável para a educação integral do 

cidadão e a construção de uma sociedade solidária.”437 De acordo com esse autor, nos 

conteúdos de Ensino Religioso devem estar incluídas ações humanitárias, e essas poderão ser 

aplicadas nos aspectos mencionados da ética, política, cultura e social. Isso não significa que 

esses aspectos eram trabalhados no colégio com a concepção de formação para a cidadania, 

mas, sim, de forma cultural religiosa. Pois, atualmente, na visão de alguns autores, cidadania 

significa conscientizar-se de seus direitos e deveres para lutar para que a justiça possa ser 

colocada em prática. 

Na busca pela formação integral dos alunos, o Colégio Erasto Gaertner sempre 

ofereceu serviços de orientação religiosa por meio de atividades em conjunto. O artigo 33 do 

Regimento Interno assim descreve a utilidade desse serviço: “[...] tem por finalidade orientar 

aos alunos para que desenvolvam uma postura crítica diante do mundo, conscientizando-se 

dos benefícios da ética e da moral cristã e da necessidade de aquisição de conhecimento 

bíblico para aceitação de uma vida comprometida com Jesus.”438 Esses objetivos que estão 

registrados no Regimento Interno são resultado das práticas educativas de anos anteriores. 

Atualmente a organização do trabalho ocorre por setores e serviços conforme a área do 

conhecimento. 

Como complemento a esse assunto da formação cidadã, a pergunta de nº 8 diz 

respeito ao compromisso com a cidadania. Para tanto, a pergunta foi a seguinte: O 

compromisso com a cidadania é algo que você aprendeu na escola, em casa ou consigo 

mesmo? Como respostas, a maioria destacou que aprendeu tanto na escola como em casa.  Só 

uma pessoa mencionou que aprendeu consigo mesma, ou seja, por conta própria. Na verdade, 

o compromisso com a cidadania deve ser fruto das três opções: o exemplo de casa, reforçado 

na escola e aliado à consciência social. No cotidiano, ações de cidadania devem ser realizadas 

no coletivo, mas começam com a consciência individual. Essa questão está relacionada com a 

opinião de Pedro Jacobi, quando diz que a educação para a cidadania gera motivação e 

                                                        
437  RUEDELL, 2005, p. 15. 
438  Conforme Regimento Interno, Cp. II, p. 14. 
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sensibilidade para participação em propostas baseadas na educação para a participação.439 

Essa participação de que Jacobi fala acontece por meio de atos sociais diversos, com ações 

conscientes, tendo em vista a realização de direitos, o que concorda com Arendt, ao dizer que 

“[...] a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade, a dignidade e direitos dos seres 

humanos não é um dado”, é fruto da construção da convivência coletiva, que requer o acesso 

ao espaço público.440 Cidadania não se aprende no isolamento, mas sim no coletivo. 

O compromisso com a cidadania deve partir da concepção que se tem do significado 

social do termo. Na questão de nº 9, que apresenta característica de questão aberta, foi 

perguntado: Em sua opinião o que significa ser cidadão/ã? Seguem as respostas transcritas em 

suas formas originais: 
 

Quadro 11 - O que significa ser cidadão/ã? 

SIGNIFICADOS RESPOSTAS/ OPNIÕES 

Ser cidadão 

 É cumprir direitos e deveres. 
 É respeitar, obedecer às leis, zelar pelo bem estar geral, se 

importar com seu país, se envolver com trabalho social, 
voluntariado, lutar pelos seus direitos e pelos direitos dos 
outros. 

 É viver no país respeitando o outro e buscando o bem comum. 
 É cumprir com meus direitos e meus deveres com o Estado, 

viver em harmonia com o meu próximo, promover o bem estar 
entre as pessoas. 

Ficou evidente que os significados apresentados foram abrangentes. O entendimento 

que demonstram ter do "ser cidadão" direcionou-os ao pensar no outro, respeitando, zelando e 

se envolvendo com ações solidárias e humanitárias, as quais se tornam mais significativas 

quando realizadas de forma consciente. Essas pessoas demonstraram que agindo assim estarão 

colaborando com o bem-estar social. Como profissionais que realizam atividades em diversas 

áreas, estão sempre buscando a prática do exercício da cidadania através do que exercem 

profissionalmente. Acreditam que a pessoa religiosa cristã, desde criança, aprende os valores 

cristãos e os aplica à vida cotidiana. 

O Ensino Religioso é uma área do conhecimento que traz questões humanitárias, 

valores, princípios. A ética é uma área sempre mencionada, pois está ligada ao 

comportamento e aos relacionamentos. Quando questionados na pergunta nº 11 se o Ensino 

                                                        
439  JACOBI, Pedro. Educação ambiental, cidadania e Sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 189-

205, março/ 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf>. Acesso em: 26 out. 2015. 
440  ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2000. p. 22. 
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Religioso contribuiu para que se tornassem pessoas mais éticas, a resposta da maioria foi sim, 

mas uma das participantes disse que contribuiu às vezes, no entanto, ela não explicou a razão 

disto. Contudo, as respostas positivas levam a crer que nos conteúdos do Ensino Religioso era 

trabalhada a ética cristã. Está relacionada com a conduta, com a forma de tratamento e de 

ações práticas em relação ao outro, como, por exemplo: compreensão, justiça e solidariedade. 

Em relação aos conteúdos trabalhados no Ensino Religioso, na questão de nº 11, foi 

perguntado se eram incluídos assuntos relacionados à solidariedade, justiça, cidadania e ética. 

A unanimidade revelou que sim, esses assuntos eram tratados nas aulas. Nas justificativas 

revelaram suas concepções, pois mencionaram que esses assuntos estavam ligados ao 

exemplo de Jesus, à história dos avós que vieram da antiga União Soviética ou da Alemanha, 

onde havia muitas injustiças. A perda dos direitos de cidadania desses parentes servia de 

parâmetro para ilustrar muitas aulas e mostra que a ética cristã estava relacionada ao 

cotidiano. Uma pessoa revelou que assuntos como justiça e cidadania não eram trabalhados 

no Ensino Religioso. Talvez não da forma como se entende na atualidade. Cidadania é um 

conteúdo que as escolas e comunidades do século XXI tentam resgatar, mas ainda, de forma 

tímida. 

Na sequência, a questão de nº 13 solicitou noções conceituais do significado de “Ser 

Humano” e de “Práticas Sociais”. A pergunta foi a seguinte: O que aprenderam nas aulas de 

Ensino Religioso sobre Ser Humano e Prática Social? O quadro abaixo revela as respostas: 

Quadro 12 – Aprendizado sobre Ser Humano e Prática Social nas aulas de Ensino Religioso 

SIGNIFICADOS RESPOSTAS/ CONCEPÇÕES 

Ser Humano 
 Somos todos criados por Deus, todos iguais. 
 Um ser criado por Deus. 
 É pecador e precisa se arrepender. 

Prática Social  É ajudar uns aos outros e se relacionar com o próximo 
 É importante para ajudar ao próximo, a exemplo de Jesus. 

Em relação ao entendimento de Ser Humano, demonstraram aceitar que este é 

criação divina, formado por pessoas iguais e que necessitam de salvação. Esses são conceitos 

bíblicos que os cristãos aprendem em casa, na igreja e na escola confessional. Mesmo sendo 

criação de Deus, o ser humano é pecador. Então, precisa de salvação. A fé cristã ajuda a 

entender a questão relacionando a morte e a ressurreição de Jesus com a necessidade de 

salvação. Tomando como base os ensinamentos de Jesus, a prática social torna-se realidade no 

exercício da cidadania. 
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Como a formação integral e cidadã envolve aspectos de vários âmbitos foi 

interessante saber a realidade profissional dos participantes. A pergunta de nº 14 foi a 

seguinte: o que aprenderam no Ensino Religioso poderia ser aplicado na vida profissional? 

Todos responderam que sim. Essa foi uma questão fechada. Para justificar as repostas 

positivas destacaram que nas aulas aprendiam sobre os seguintes temas: Valores e princípios; 

confiança e dependência de Deus; amizades; respeito e princípios da ética Bíblica. Tudo isso 

ajuda na construção de influências positivas, nos relacionamentos com as pessoas no 

cotidiano com o exercício profissional. 

A última questão, a de nº 15 desse bloco de investigação, buscava saber sobre a 

participação atual dos respondentes em algum projeto social. A resposta de três deles foi que 

participam, e uma disse que não. Ao serem solicitados que explicassem quais projetos e por 

que realizaram, verificou-se que três destacaram os lugares onde realizaram os projetos 

sociais, tais como: lares de idosos; hospitais; crianças, e trabalho voluntário. Porém, não 

disseram a razão que os levou a participar. A única pessoa que disse não ter participado de 

programas sociais mencionou não se lembrar da escola ter esse tipo de ação. 

Desta forma, foi feita a descrição dos resultados obtidos pelos ex-alunos que 

estudaram no colégio na década de 70. Ficou evidente nas respostas que questões de cidadania 

e ações por meio de projetos sociais eram pouco discutidos nas aulas de Ensino Religioso, 

mas que aprenderam em casa a ajudar os necessitados, o que apenas era reforçado na escola e 

na igreja. Assim, percebe-se que no exercício profissional é possível realizar ações de 

cidadania no que diz respeito aos serviços profissionais pautados nos conceitos básicos 

construídos na infância, e que foram reforçados na igreja e na escola com assuntos 

relacionados aos valores e princípios da ética cristã. A formação escolar contribuiu para que 

os participantes dessa pesquisa se tornassem adultos bem preparados e para atuarem como 

profissionais, que por meio dos serviços prestados à sociedade, exercem cidadania e ações 

humanitárias de forma natural. Os que aprenderam em relação às práticas sociais estavam 

fundamentados nas ações do amor cristão e, consequentemente, podem ser entendidas como 

ações de cidadania, porém com foco na prática social cristã e não na questão dos direitos e 

deveres cidadãos, como definidos atualmente. 
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3.3.3 Análise dos questionários da década de 80 

Para contextualizar esta parte da análise ressalta-se que participaram da pesquisa 

cinco pessoas, as quais são identificadas da seguinte maneira: três são do sexo feminino e 

duas do sexo masculino. O estado civil desses respondentes é o seguinte: quatro são casados e 

uma é divorciada. Em relação à religião, quatro pertencem à religião dos Irmãos Menonitas e 

uma se considera Evangélica de outra denominação, não identificada na pesquisa. Quanto à 

formação cultural, quatro se destacam por apresentar cursos de pós-graduação e só uma não 

possui pós- graduação, mas curso superior. As profissões que as mulheres exercem são: 

professoras, e dos homens: um é administrador de empresa e o outro é pastor. Vale ressaltar 

que todos tiveram a formação básica realizada integralmente no Colégio Erasto Gaertner. 

Caracterizaram-se como profissionais bem resolvidos com as escolhas que fizeram, 

demonstração percebida durante os encontros. 

O quadro das preferências das disciplinas de maior interesse ficou assim: 
 

Quadro 13 - Preferências das disciplinas 

DISCIPLINAS/ESCALA 
1 – maior preferência 
7 – menor preferência 

Qual das Disciplinas mais lhe agradava? 

1 2 3 4 5 6 7 

Ensino Religioso   1 3 1   

Línguas  1 1  2 1  

Português  1 1  1 2  

Artes 1 1  1  1 1 

Educação Física 1 1   1  2 

Matemática 1 1  1   2 

História 2  2   1  

No grau de preferência das disciplinas de interesse, notou-se que História se 

destacou. Artes, Educação Física e Matemática, tiveram a segunda preferência. 

O Ensino Religioso ficou entre Línguas e Português. Subentende-se que não era uma 

disciplina que chamava a atenção dos respondentes, mas tinha seu mérito. Conforme descrito 

anteriormente, na fundamentação da prática pedagógica, as aulas de Ensino Religioso não 

tinham a intenção de defender denominações, mas sim de passar valores e princípios cristãos 

que os Menonitas defendiam em que acreditavam. Pode ser que esses que não deram destaque 
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para a Disciplina não viam nela novidades, pois na igreja seguiam as mesmas práticas 

metodológicas: histórias, cânticos e memorização de versículos. 

Nas justificativas quanto à escolha das mais importantes, obtiveram-se as seguintes 

descrições: 

a) “Interesse pelas artes e pela competência dos professores”; 

b) “Por ter afinidade com as matérias”; 

c) “A História revela o passado, dai o gosto, e Artes por ser Light”; 

d) “Gosto muito de fazer esportes ao ar livre (jogar futebol) e facilidade em Matemática”; 

e) “Sempre gostei muito de narrativas e nunca tive aptidão para o raciocínio matemático 

que, na época, resumia-se a decoreba”. 

Em relação ao Ensino Religioso, não teve nenhuma justificativa pela escolha, mesmo 

que tenham gostado não mencionaram nenhuma razão para isto. Segundo os relatos de um ex-

professor entrevistado, nesse período as aulas de ensino religioso aconteciam, também, na 

parte da tarde, mas não eram obrigatórias. Nesse turno, as aulas de Religião eram realizadas 

juntamente com esportes e culminavam com um retiro no final de cada semestre. Segundo o 

professor, os alunos gostavam e participavam, mesmo não sendo obrigatório. 

Como o objeto de pesquisa é o Ensino Religioso, a pergunta de nº 6 foi elaborada 

para saber o que era trabalhado na disciplina nessa década. As lembranças de todos foram 

expressas da seguinte forma:  

a) “Nas aulas de ensino religioso a professora contava uma história bíblica no começo da 

aula e depois era feita uma atividade com relação à história”; 

b) “As aulas eram realizadas através de músicas e histórias com leitura da Bíblia”; 

c) “Até o 6º ano a professora era mais dinâmica e organizada, trazia folhas com 

atividades, contava histórias, enfim, era mais interessante. Do 7º ano em diante, o 

professor, bastante idoso, contava as histórias da Bíblia, mas só. Cada um registrava o 

que queria, sem orientação. Poucos adolescentes conseguiam manter o conteúdo 

organizado”; 

d) “O conteúdo era assim: Bíblia, 1ª fase: Antigo Testamento e 2º fase - Novo 

testamento”; 

e) “O professor ensinava sobre histórias Bíblicas”. 

A forma como as respostas foram descritas no questionário revelou que, em relação 

ao trabalho pedagógico do Ensino Religioso, a questão metodológica possibilitou verificar 

que as estratégias de ação didática eram dinâmicas, porém os conteúdos parecem ser os 

mesmos, sempre centrados na Bíblia. Ficou evidente nas repostas, pela forma de explicações 
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mais detalhadas por essas pessoas, que a prática pedagógica era mais expressiva e dinâmica. 

A contação de histórias, tanto bíblicas como morais, era uma prática comum nas aulas de 

Ensino Religioso. Como reforço dos conteúdos realizavam atividades dirigidas relacionadas 

ao assunto. Outra estratégia utilizada foi a música, a qual inspira e fica na memória. Chamou a 

atenção, ainda, o que disse uma das respondentes quanto à organização do material. Parece 

que a exigência quanto à organização e à disciplina estavam presentes nas aulas dessa turma. 

Em relação aos conteúdos, Junqueira afirma que na década de 80 estavam pautados 

em temas bíblicos e afins, que promoviam educação para a religiosidade.441 Tinham como 

objetivos, proporcionar experiências, informações e reflexões para entender o sentido da 

vida.442 

Nessa década a tendência pedagógica era progressista. A proposta educativa tende 

para uma educação mais libertadora. A entrevista com uma das Professoras e que lecionou no 

Colégio entre 1970 e 2003, possibilitou verificar que as práticas pedagógicas eram mais 

dinâmicas, pois os conteúdos, além de serem centrados na Bíblia, também eram ministrados 

com o uso de metodologias pautadas nas histórias ilustradas, nos versículos memorizados 

com técnicas diferentes e com aplicações para a vida. A professora mencionada comentou que 

dividia a turma em dois grupos e que ensinava em alemão para os que dominavam a língua, 

enquanto os demais tinham a mesma aula com outro professor.443 

A questão de nº 7 era considerada, na primeira parte, uma questão fechada. Foi 

perguntado o seguinte: Nas aulas de Ensino Religioso foram trabalhadas questões que você 

considera importantes para a sua formação ética, política, cultural e social? Duas disseram que 

não e três disseram que sim. Diante dessas respostas, constatou-se que esses aspectos não 

eram destacados em relação à formação cidadã e sim em relação à formação integral e 

humanista. Como nessa época a nova tendência liberal e a crítica social dos conteúdos 

estavam começando a serem praticadas no país, muitas das escolas demoraram mais em aderir 

às mudanças. A partir dessas novas propostas educacionais, Silva destaca a escola como 

“agência difusora dos conteúdos vivos, concretos, indissociáveis das realidades”. A escola 

deverá saber integrar os conteúdos com o todo social, econômico e politico, tendo em vista a 

transformação social.444 Como toda mudança gera desconforto, foi preciso um tempo para 

adaptações das práticas educativas. Assim, o Colégio Erasto Gaertner levou um tempo para se 

                                                        
441  JUNQUEIRA, 2002, p. 77. 
442  JUNQUEIRA, 2002, p. 74. 
443  Conforme fundamentação no Capítulo 2. 
444  SILVA, 1986, p. 126. 
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adaptar às novas tendências. Talvez, por isso, os aspectos mencionados não foram pontuados 

pelas duas pessoas que disseram que esses assuntos não eram trabalhados no ensino religioso. 

Em confirmação às respostas positivas foi solicitado para que destacassem pelo 

menos uma contribuição de cada um dos aspectos acima citados e as respostas também 

variaram, conforme o quadro abaixo: 

Quadro 14 - Aulas de Ensino Religioso X Formação ética, política, cultural e social 

ASPECTOS RESPOSTAS/ CONTRIBUIÇÕES 

Ético 

 Para seguir os padrões da Bíblia e ser correto. 
 Nas atitudes e nos princípios cristãos. 
 Para agir de acordo com os princípios Bíblicos. 
 Duas não responderam. 

Político 
 Não havia, pois os Menonitas não tinham costume de se 

envolver nesta área. 
 Três não responderam. 

Cultural 

 Três não responderam. 
 Para se diferenciar das pessoas não cristãs. 
 Preservar a história dos Menonitas sempre lembrada na 

comunidade social e de fé. 

Social 
 Era no cuidado com o próximo. 
 No amar sem distinção. 
 Três não responderam. 

Os aspectos descritos revelaram que a ética estava baseada na ética cristã, 

prevalecendo os princípios da Bíblia, livro de conduta e fé para os Menonitas. No aspecto 

político ficou claro o não envolvimento. Em relação ao aspecto cultural, a história dos 

Menonitas era preservada não só na comunidade cultual, como também na escola e na igreja. 

No que diz respeito ao aspecto social, os que responderam mostraram que devem ser 

realizadas ações com base no amor ao próximo, sem distinção de cor, etnia ou religião. 

As três pessoas, cujas respostas foram negativas, não responderam a nenhum dos 

aspectos solicitados. Entretanto, justificaram dizendo que nas aulas de Ensino Religioso esses 

assuntos não eram tratados dentro do contexto de vida pessoal, e que as histórias bíblicas 

eram ensinadas sem fazer conexão com os aspectos mencionados. 

Desta forma, pode-se verificar que essas questões eram pouco trabalhadas na escola, 

em especial no Ensino Religioso. De certa forma, amor ao próximo, preservar a cultura de fé e 

de tradição com base nos princípios bíblicos são práticas de todo cristão. 
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Na lista de perguntas, a de nº 8 é uma questão fechada e diz respeito ao compromisso 

com a cidadania. A questão foi a seguinte: O compromisso com a cidadania é algo que você 

aprendeu na escola, em casa ou consigo mesma?  Cinco responderam que aprenderam em 

casa, desses, dois disseram que aprenderam, também na escola, e um disse que aprendeu em 

casa, na escola e consigo mesmo. Isso ressalta que o compromisso com a cidadania é fruto do 

que se aprende no coletivo: em casa, na escola e pessoalmente. 

Na pergunta de nº 9 foi solicitado para descreverem a opinião sobre o que significa 

ser cidadão/ã. As respostas sobre esse assunto foram expressas assim: 

a) É se importar com o bem de todos; 

b) É viver em sociedade conhecendo e respeitando os direitos e os deveres; 

c) É saber cumprir deveres e desfrutar corretamente dos seus direitos; 

d) É exercer com consciência e respeito os direitos e deveres; 

e) É ser correto, pagar os impostos e participar das eleições. 

Analisando estas respostas, ficou evidente que é do consenso de todos que ser 

cidadão/ã é ter consciência dos direitos e deveres. Também tem a ver com a participação 

eleitoral no sentido de, apenas cumprir o papel de cidadão, exercendo o respeito e o 

cumprimento de deveres aplicados à sociedade. O significado de cidadão deve ser aprendido 

desde cedo, pois a pessoa consciente realiza ações de cidadania e cumpre seu papel na 

sociedade. 

Outra questão fechada foi a de nº 11. Nesta a intenção era a de saber sobre a 

contribuição do Ensino Religioso no que diz respeito às dificuldades da vida. Para tanto, a 

pergunta feita foi: O que você aprendeu no Ensino Religioso o ajudou a enfrentar as 

dificuldades da vida? Como havia apenas duas opções de respostas, sim ou não, três 

marcaram que sim e uma que não. Um acrescentou nas alternativas “às vezes”. Mediante as 

diferenças, entendeu-se que apesar do Ensino Religioso ser de âmbito espiritual e emocional, 

nem sempre o que se ensina na escola contribui para que os problemas enfrentados no dia a 

dia sejam fortalecidos pelos conhecimentos desta área do ensino escolar. Entende-se que isso 

depende da forma como cada um lida com as questões espirituais. 

A questão de nº 12 foi a seguinte: Nos conteúdos trabalhados no Ensino Religioso 

estavam incluídos assuntos relacionados à solidariedade, justiça, cidadania e ética? 

Obtiveram-se as seguintes respostas: três marcaram que sim, uma marcou não, e uma não 

marcou nada, justificando não se lembrar. Os respondentes que marcaram sim justificaram 

suas respostas dizendo: 
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a) Esses assuntos sempre estiveram presentes, porém nunca foram mencionados com estes 

nomes, pois a proposta pedagógica da época não permitia trabalhar com esses 

assuntos; 

b) Na comunidade Menonita esses assuntos são bem trabalhados e atualmente fazem parte 

do contexto do colégio; 

c) O Ensino Religioso era organizado em três bases: na família, na escola e na igreja. 

Em relação à resposta negativa, a justificativa foi de que esses assuntos eram 

ensinados, mas sem fazer ligação com a vida. 

Diante destas respostas, ficou evidente que as pessoas estudaram em períodos 

diferentes, mas dentro da década, e por isto as respostas não foram claras e nem 

demonstraram o conhecimento da maioria em relação aos assuntos mencionados. 

Subentendeu-se, ainda, que na comunidade Menonita praticavam a solidariedade, justiça, 

cidadania e a ética. Segundo Tillich: 

Como todo ser vivo, o homem se preocupa com muitas coisas; sobretudo com coisas 
necessárias, como alimento, moradia. Mas a diferença de outros seres vivos, o 
homem também tem preocupações espirituais, isto é, estéticas, sociais, políticas e 
cognitivas.445 

O pensamento do autor acima citado mostra a capacidade do ser humano de ampliar 

seus conhecimentos e pensar além das necessidades básicas. Conforme Junqueira, os 

conteúdos do Ensino Religioso devem ir além da base comum para poder interpretar a 

realidade e atuar na sociedade de modo transformador e libertador.446 Assim, os assuntos 

abordados deverão fazer parte não só da disciplina de Ensino Religioso, mas, também, de 

todas as demais que fazem parte do currículo escolar. No caso do Ensino Religioso, “a 

disciplina ajudará a vivenciar práticas transformadoras, removendo eventuais obstáculos da 

fé, desta forma, compreendidas as diversas expressões religiosas, para tal é importante 

valorizar a própria crença, assim como respeitar a dos outros.”447 

Na sequência desta análise, buscou-se entender alguns conceitos que fazem parte da 

formação integral e do exercício da cidadania. A pergunta de nº 13 foi: O que você aprendeu 

nas aulas de Ensino Religioso sobre Ser Humano e Prática Social? Para melhor entendimento 

as respostas serão apresentadas no quadro abaixo: 
  

                                                        
445  TILLICH, 1996, p. 5. 
446  JUNQUEIRA, 2002, p. 77. 
447  JUNQUEIRA, 2002, p. 74. 
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Quadro 15 – O aprendizado nas aulas de Ensino Religioso sobre Ser Humano e Prática Social 

SIGNIFICADOS RESPOSTAS/ CONCEPÇÕES 

Ser Humano 
 Todos são iguais perante Deus e devem ser respeitados. 
 Deve aceitar-se como é. 
 Reconhecer-se como pecador. 

Prática Social 

 Está relacionada na ajuda aos necessitados, na divulgação do 
evangelho, na oração pelos missionários. 

 Uma não respondeu e nem justificou. 
 Outra mencionou o dever de se importar com o próximo, mas sem 

envolvimento direto. 

Verificando as respostas acima sobre as concepções de âmbitos pessoais e sociais, 

ficou evidente que o entendimento sobre o ser humano é muito pessoal e está ligado à criação 

Divina e ao entendimento de que o ser humano é pecador. No que diz respeito à forma de 

tratar as pessoas, ficou evidente que não se devem tratar as pessoas com indiferença ou fazer 

acepção de qualquer natureza. Em relação à prática social, foi destacada a questão da 

solidariedade, da ajuda ao próximo e da realização das ações sociais, porém, sem 

envolvimento direto. Característica que parece ser fruto de um grupo étnico religioso que 

manteve por décadas a preservação dos seus costumes, agravado pela dificuldade de 

comunicação. 

Ao estender a investigação para o âmbito profissional, a pergunta feita no 

questionamento de nº 14 foi: Em sua opinião, o que você aprendeu nas aulas de Ensino 

Religioso pode ser aplicado na sua prática profissional? Esta questão de natureza fechada 

recebeu quatro respostas afirmativas e uma negativa. As justificativas para as respostas 

positivas foram: dos conhecimentos adquiridos nesta disciplina podem ser aplicadas na vida 

profissional através dos valores cristãos, de atitudes pautadas na honestidade e na justiça, no 

amor aos alunos e aos seus familiares. Uma pessoa não justificou sua resposta e outra disse 

que não se aplica à vida profissional, porque o que aprendeu não era algo prático. Na visão 

dela era apenas uma história sem aplicação pessoal, se referindo aos conteúdos sem 

aplicações. Para essa pessoa, os assuntos temáticos trabalhados nas aulas de Ensino Religioso 

por meio de histórias Bíblicas e morais não tinham nenhuma aplicação com a sua realidade. 

A última questão, a de nº 15, tem a ver com a participação na vida social. Foi 

perguntado se tinham participado de algum projeto social. A primeira parte da resposta tinha 

que ser fechada, apenas sim ou não. Nessa questão todos foram unanimes em marcar o sim. 

Quando solicitados para explicar quais projetos participaram e qual a razão desta participação, 

a maioria apenas mencionou os projetos que trabalharam, mas não explicaram a razão. Então 
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foi possível apenas pontuar as participações, as quais ocorreram nos seguintes tipos de 

projetos: Bazares, evangelismo, trabalhos voluntários, doações, lares e outros. 

Os esclarecimentos para a realização desses projetos sociais foram os seguintes: para 

uma das respondentes a participação desde cedo no evangelismo levou à dedicação às 

pessoas. Ela descreveu um trabalho voluntário, no exercício da cidadania, que faz dando aulas 

de português para um grupo de haitianos refugiados. Além disso, ajuda nas questões 

espirituais e sociais deles. Com isso, considera-se em exercício do verdadeiro cristianismo. 

Outro compara a realização desses projetos com o “Ide de Jesus", pois segundo Jesus, tão 

importante quanto falar é o viver. 

Assim foi encerrada esta parte com as seguintes reflexões: o Ensino Religioso 

trabalhado no colégio nessa década estava mais aberto ao social. Os conteúdos, de certa 

forma, abrangeram questões de ética, da solidariedade, e da cidadania, contudo prevalecia a 

prática religiosa cristã. Algumas perguntas não foram respondidas, dificultando assim as 

interpretações. O significado para as respostas em branco deve-se ao fato de que para os que 

não responderam não viram importância ou por não se lembrarem de como era na época 

escolar. 

3.3.4 Análise da entrevista com professores e coordenadores 

O objetivo dessas entrevistas era entender melhor como o Ensino Religioso realizado 

nas décadas de 60, 70 e 80 no Colégio era lecionado e verificar se houve contribuição para a 

formação cidadã. Para tanto foram agendadas entrevistas com duas ex-professoras, as quais 

foram responsáveis por essa área do conhecimento nas décadas de 60 e 70 e, ainda, com o 

coordenador atual, que também estudou no colégio na década de 70 e até hoje atua nesta área. 

Será apresentado, a seguir, o resultado das entrevistas com o mesmo questionário oferecido 

aos ex-alunos, de forma resumida448, destacando as principais revelações. 

1) Resultados da entrevista com uma ex-professora da década de 60 

O encontro para a entrevista com a professora foi na residência dela. Ela ainda carrega 

um forte sotaque da língua alemã, é membro da igreja Menonita, possui curso superior e 

realizou parcialmente os estudos no Colégio Erasto Gaertner. Atuou como professora de 

alemão por alguns anos, atualmente está aposentada e faz trabalhos voluntários no Lar 

                                                        
448 Explicação: como foi utilizado o mesmo questionário com as mesmas perguntas para as entrevistas com os 

coordenadores optou-se por apresentar uma síntese da entrevista destacando os dados de interesse da 
pesquisadora em relação ao que se pretendia investigar. 
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de Idosos. Na entrevista foi feita a pregunta a respeito de qual era a disciplina que ela 

mais gostava de estudar. Numa escolha de preferências das disciplinas oferecidas no 

currículo da década de 60, a de seu maior interesse foi a de História. Ela a achava 

interessante. A de Ensino Religioso não foi pontuada. Atuou como professora de 

alemão por muitos anos nesse colégio. Ao relembrar como era a prática pedagógica, 

prontamente disse que as aulas de Religião eram trabalhadas com apostilas elaboradas 

pelos professores, com o uso da Bíblia e da memorização de versículos. Também, havia 

aplicações para a vida e brincadeiras no pátio da escola. Ao ser perguntado sobre as 

questões que envolvem a formação cidadã, a professora mencionou que não se lembra, 

pois o assunto, normalmente, não era tratado e quando era, esporadicamente, era de 

forma superficial. Assuntos relacionados à cidadania não faziam parte do currículo da 

época. Questões de ética, justiça e solidariedade eram tratadas na disciplina de Ensino 

Religioso como exemplo de bons cidadãos, tudo com base bíblica e em alemão. Em 

relação à prática social, ficou claro que, segundo a professora, essa era uma prática 

realizada na igreja por meio da escola bíblica dominical.  

Na opinião dessa professora, os ensinamentos obtidos nas aulas de Religião são 

aplicados até hoje na vida pessoal, em especial no tratamento com as pessoas, pois procura 

sempre fazer o bem. Como voluntária participa de projetos sociais através de visitas aos 

enfermos, trabalho com crianças e, atualmente, é voluntária no Lar dos Idosos, escrevendo 

cartas a pedido das pessoas que vivem nesse Lar. 

A entrevista com a Professora ajudou a entender a prática pedagógica da década de 

60, confirmando, assim, o que os ex-alunos também destacaram. 

2) Resultados da entrevista com uma professora de Ensino Religioso da década de 70 a 

2003. 

Esta entrevista foi realizada nas dependências da Igreja dos Irmãos Menonitas, da qual a 

professora é membro. Ela continua atuante nos ministérios sociais desta instituição. 

Depois dos dados de identificação, ela foi questionada a respeito de qual disciplina 

despertava seu maior interesse. Prontamente veio a resposta: "Português, pois tenho 

facilidade para me expressar e gosto de Línguas". O Ensino Religioso ficou como 

terceira opção de preferência da professora, que não fez comentários a respeito. Em 

relação à prática pedagógica da disciplina revelou que na sua época de estudante a 

professora contava alguma história da Bíblia e, em seguida, discutiam sobre o assunto. 

Sobre a questão da cidadania e os aspectos éticos, políticos, cultural e social, revelou 
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que eram ensinados nas aulas de Ensino Religioso sempre no sentido de ajudar as 

pessoas a serem honestas e a agir com seriedade, buscando modelos de ações de 

cidadania nos exemplos da Bíblia. Assuntos relacionados diretamente à cidadania não 

eram trabalhados, mas eram relacionados aos exemplos dos patriarcas e pessoas 

escolhidas por Deus para fazerem o bem. Ao confirmar o que aprendeu nas aulas de 

Ensino Religioso disse que tudo pode ser aplicado na vida profissional, e procura 

sempre tratar todos com amor. Como prova de ações cidadãs da parte dela pode ser 

destacada a sua atuação como voluntária nos ministérios da Igreja, fazendo trabalhos na, 

AMAS (Associação Menonita de Assistência Social). 

A entrevista com a professora contribuiu para a fundamentação da prática 

pedagógica descrita no capítulo 2. Como ex-aluna e professora aposentada, deu aulas de 

Ensino Religioso por muitos anos, elaborou material e forneceu o seu material didático usado 

na década de 80 para a fundamentação deste trabalho. 

3) Entrevista com o atual Coordenador do Ensino Religioso  

O professor-coordenador foi aluno do Colégio Erasto Gaertner na década de 70. Ele fez 

toda a sua formação básica neste colégio. Hoje atua como Coordenador Pedagógico na 

área de Educação Religiosa e, assim, é o responsável por todas as atividades realizadas 

nesta área. Ele também atua como docente no ensino médio. Como feito com os demais 

também a ele foi solicitado que indicasse a disciplina de sua preferência enquanto 

estudante. As escolhidas foram: História e Educação Física, justificando que a empatia 

dos professores fez com que se interessasse pelas matérias. As lembranças que tem das 

aulas de Ensino Religioso são de que eram bastante inflexíveis e mediante controle do 

professor. Ele é descendente de alemães e pertence à comunidade cristã menonita. 

Como membro deste grupo étnico religioso preserva a cultura, os costumes e os valores 

cristãos. Por anos a comunidade se manteve fechada devido à língua, mas atualmente 

estão abertos para interagirem com a sociedade em geral. Entende que o compromisso 

com a cidadania deva ser com a prática dos direitos e deveres em prol da coletividade. 

Concorda que o que aprendeu nas aulas de Ensino Religioso o ajudou a ser uma pessoa 

ética, justa, solidária e que a prática social deve ser realizada com base na caridade, 

missão integral. Ainda, como profissional, reconhece que as aulas contribuíram para 

desenvolver o diálogo, a justiça, a solidariedade e o respeito. Como prova de ações de 

cidadania, atua como voluntário em projetos sociais na sua comunidade. 
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O professor entrevistado foi importante nesta pesquisa, pois, juntamente com o 

diretor do colégio, facilitou o trabalho de coleta de dados e de acesso às informações. 

Gratidão e respeito a esses profissionais que entenderam a necessidade e, prontamente, 

abriram as portas para que o tempo de busca fosse bem aproveitado. 

3.3.5 Análise comparativa das décadas de 60, 70 e 80: o Ensino Religioso no Colégio 

Erasto Gaertner e a formação para a cidadania 

A análise comparativa das três décadas investigadas, em relação à contribuição do 

Ensino Religioso na formação para a cidadania, revelou que havia diferenças de 

comportamento entre as gerações 60, 70 e 80. As diferenças foram percebidas não só no 

aspecto social como também no educacional. No âmbito educacional, mudanças pedagógicas 

e estruturais ocorreram com a nova com a Lei 4.024/61 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Como as práticas pedagógicas desse período estavam pautadas na 

tendência tradicional, conservadora, o Ensino Religioso, como disciplina curricular, não 

contribuiu para a formação do cidadão, mas para a formação de um ser humano dotado de 

valores, com base na doutrina cristã. 

Em relação à década de 70, a geração evidenciou o rompimento com as gerações 

passadas por meio de novas posturas, dentre elas o direito e a liberdade. Ao mesmo tempo em 

que fogem dos padrões rígidos de comportamento, sustentam o conservadorismo. A geração 

se caracteriza por mudanças no comportamento familiar, são os filhos de pais separados e das 

mães que deixam suas famílias em busca do mercado de trabalho. Para Oliveira essa geração 

presenciou nos movimentos estudantis e “Hippies” uma forma de manifestar suas 

insatisfações. No campo profissional, essa geração valorizou o trabalho e buscou ascensão 

profissional, sendo independente e autoconfiante. “Essa geração é marcada pelo pragmatismo 

e autoconfiança nas escolhas, e busca promover a igualdade de direitos e de justiça em suas 

decisões.”449 

Nas escolas, as práticas pedagógicas eram pautadas nos conteúdos de ética e de 

valores com enfoque na religiosidade. Desta forma, a formação para a cidadania não era o 

foco dos programas educacionais das escolas. No Colégio Erasto Gaertner, a prática educativa 

dessa década reforçava o comportamento ético cristão de caráter pastoral e não social. O 

Ensino Religioso contribuiu para a formação de pessoas solidárias e capazes de exercer 

                                                        
449  OLIVEIRA, Sidnei. Geração Y: era das conexões, tempo de relacionamentos. São Paulo: Clube de Autores, 

2009. p. 63. 
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direitos e deveres, mas não com a concepção de cidadania que se adota atualmente nas 

escolas. 

Por fim, na década de 80, a contribuição do Ensino Religioso trabalhado no Colégio 

tinha em vista a formação integral.  A concepção de cidadania não era trabalhada com 

enfoque social porque, segundo um dos professores entrevistados, o assunto não fazia parte da 

matriz curricular. Só a partir dos anos 90 é que começou a fazer parte dos currículos e 

atualmente as aulas de ética e cidadania têm como objetivo “aperfeiçoar as habilidades do 

pensar, do raciocínio, da comunicação e expressão que podem inclusive melhorar o 

desempenho nas demais áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo propiciar a escuta, o 

respeito e o cuidado pelo outro e seus.”450 

Contudo, o Ensino Religioso contribuiu para a formação integral dos alunos da 

década de 80 no que diz respeito à formação humanitária, ajudando na formação de uma 

sociedade mais justa, de pessoas conscientes do papel de cristãs prontos a servir com seus 

dons e talentos, sendo úteis à sociedade. A conduta profissional com que os ex-alunos e ex-

alunas exercem as profissões demonstra uma maturidade pautada na formação por princípios 

cristãos. 

                                                        
450  Conforme Regimento Interno, Cap. II, p. 14. 



CONCLUSÃO 

Este trabalho de pesquisa trouxe à pesquisadora um aprendizado muito especial e um 

crescimento profissional significativo. A princípio, ainda no mestrado, o objetivo da pesquisa 

foi descobrir como as escolas protestantes de origem étnica alemã se estabeleceram em 

Curitiba e em que essas escolas se diferenciavam das demais, tendo em vista que o período 

em que elas se organizaram era de crise e desafios, em vários aspectos. Foi delimitado como 

objeto para aquela investigação o Colégio Internacional e a Escola do Boqueirão. Como 

algumas questões permaneceram, a continuidade do trabalho foi levada adiante com a 

proposta aceita no doutorado. Desta forma, foi iniciada uma nova caminhada, agora com o 

foco no Ensino Religioso, tendo como base o Colégio Erasto Gaertner, antiga Escola do 

Boqueirão. 

O trabalho exigia uma pesquisa de campo e esta foi realizada. Estiveram envolvidos 

na pesquisa social egressos, professores, ex-professores, coordenadores e funcionários desta 

instituição. Depois dos procedimentos metodológicos adotados e dos encaminhamentos 

necessários para a elaboração e apresentação do trabalho, chegou-se ao final com os 

resultados que serão apresentados a seguir. 

No primeiro capítulo desta tese, foram apresentados fatos e dados históricos sobre a 

educação paranaense, destacando perspectivas culturais e religiosas. Sobre isso, chegou-se à 

conclusão de que a sociedade paranaense se desenvolveu como fruto da imigração. O século 

XIX foi caracterizado pela organização e abertura de escolas comunitárias confessionais, para 

atender a demanda dos filhos dos imigrantes. Esta época também foi marcada por mudanças 

nas áreas econômicas, sociais e educacionais. 

O século XX foi um período em que foi organizado o sistema educacional, para 

melhor atender a população. Um dos benefícios criados pelo Governo do Estado do Paraná, 

em 1870, foi à criação das escolas Normais. Porém, estas logo fecharam por falta de alunos. 

Isso mostra o pouco valor que o ensino tinha na época. 

Podem ser destacados a respeito da instrução no Paraná neste período: O crescimento 

das escolas particulares; A formulação de regulamentos para o desempenho das atividades 

educativas como, por exemplo: 1) A questão da utilização somente da língua nacional no 

ensino; 2) A ajuda do Governo para as escolas particulares; 3) A fiscalização dos exames; e 4) 

A implantação de aspectos legais no sistema educacional para atender as expectativas da 

população. 
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Os avanços e progressos sociais fervilhavam em Curitiba, novos rumos foram 

tomados no período republicano. As crianças podiam contar com a permanência nas escolas 

públicas, as quais ofereciam ensino primário, curso infantil, curso elementar, curso 

complementar e o ensino secundário, realizados no Colégio Paranaense e na Escola Normal. 

Os anos sequentes foram positivos com as novas mudanças nas legislações e na forma 

organizacional do sistema educacional. 

Um dos fatores que, de certa forma, contribuiu negativamente para as escolas 

comunitárias étnicas alemãs foi o Movimento de Nacionalização. Essas instituições escolares 

sofreram duras fiscalizações e algumas foram fechadas. Outras se adaptaram às exigências e 

permaneceram funcionando até hoje. A partir de 1920 o governo trabalhou na expansão das 

escolas públicas nos locais onde existiam comunidades alemãs. A gratuidade e a possibilidade 

do aluno aprender melhor o português foi um atrativo para a frequência nas escolas públicas. 

Devido ao movimento nacionalista foram tomadas algumas medidas para 

regulamentar o ensino no Brasil. A Lei 3.356, no artigo 446, ressaltava algumas delas que 

atingiam as escolas particulares. Dentre estas medidas, constava que o ensino deveria ser na 

língua vernácula, o Português, e que a Geografia e a História deveriam ser lecionadas por 

professores brasileiros. Depois dessas medidas, outras foram implantadas para melhor atender 

as necessidades educacionais do Município. As Décadas de 30 e 40 foram caracterizadas pela 

expansão social e educacional, porém, os problemas escolares surgiam a cada ano. Sendo 

assim, o desafio da busca pela qualidade do ensino e da oportunidade de estudos para todos os 

cidadãos era contínuo. 

Esse primeiro capítulo foi de suma importância porque mostrou a real situação do 

ensino na época em que o Colégio Erasto Gaertner foi organizado. Naquele tempo este 

colégio era chamado de Escola do Boqueirão. O período da imigração e a implantação de 

escolas comunitárias com apoio do Governo foram situações que facilitaram a abertura dessa 

escola. De início, com propostas educacionais voltadas para a organização religiosa, depois, 

seguindo as normas de estrutura e funcionamento das legislações propostas pelo Sistema de 

Ensino Brasileiro. 

Paralelo à imigração no Paraná e à abertura de escolas confessionais, um fator 

importante se destacou no Brasil, a implantação do Protestantismo, o qual aproveitou a 

oportunidade de abertura de escolas para se solidificar em várias regiões do Brasil, e também 

em Curitiba. Muitas denominações protestantes foram implantadas na cidade, dentre elas:  

Presbiterianos, Adventistas, Batistas e Menonitas. Essas denominações logo abriram escolas 
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para atender suas comunidades, mas poucas permaneceram funcionando até o presente tempo. 

Foi destacada na pesquisa a Escola do Boqueirão, atual Colégio Erasto Gaertner. 

Para fundamentar o contexto histórico do Colégio Erasto Gaertner, foi apresentado, 

ainda no primeiro capítulo, a Educação Menonita. Foram destacados neste ponto os principais 

fundamentos e um breve relato histórico da organização desta instituição, bem como as 

principais doutrinas que fundamentam as práticas educacionais deste colégio, fruto de um 

trabalho organizado pelos imigrantes alemães. 

Do processo de implantação da Escola do Boqueirão até a expansão do atual colégio, 

muitas lutas e desafios foram enfrentados. Porém, vencidas as barreiras, atualmente ele se 

destaca como uma das melhores Instituições Educacionais da região onde está localizado, isto 

por oferecer um ensino baseado nos princípios cristãos e na qualidade educacional. As 

práticas pedagógicas e a contribuição para a formação integral foram os últimos assuntos 

apresentados nesse capítulo. O investimento na educação Menonita foi resultado de uma 

perseguição religiosa.  Ela procurou preservar costumes, valores e princípios cristãos 

Menonitas. Como grupo, os Menonitas, procuraram se desenvolver economicamente, 

socialmente e culturalmente. Atualmente, se destacam na sociedade no âmbito educacional, 

profissional e religioso. 

Apresentado o pano de fundo para entender a proposta educacional da instituição 

selecionada, foi dado continuidade à pesquisa, a qual contou com leituras, visitas e contato 

com profissionais da área. Começava a busca por esclarecimentos sobre o Ensino Religioso 

realizado no Brasil e no Paraná. O assunto foi descrito como resultado das leituras reflexivas e 

análises de documentos. Foi traçado o panorama histórico do componente curricular e as 

práticas pedagógicas que o caracterizam. 

Diante da contextualização da área, a pesquisadora buscou elucidar a questão com 

elementos que definem e viabilizam o funcionamento do componente de Ensino Religioso nas 

escolas. Foram trabalhadas as questões legais, destacando as principais constituições e leis 

que amparam o Ensino Religioso nas escolas. Vale ressaltar que não foram poucas as 

inquietações e discussões acerca da permanência deste componente nos currículos escolares. 

Muita polêmica foi criada em relação aos conteúdos, metodologias e formação profissional. 

Para defender a permanência do componente curricular do Ensino Religioso nas 

escolas, órgãos foram criados e propostas organizadas. Dentre as instituições que se 

organizaram em defesa do Ensino Religioso destacou-se a ASSINTEC, a nível Municipal e 

Estadual, e o FONAPER, a nível nacional. 
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O Ensino Religioso justifica-se pela sua importância nos âmbitos escolares. Foram 

apresentadas, na sequência, as práticas pedagógicas do Ensino Religioso. As décadas 

selecionadas para essa apresentação foram as de 60, 70 e 80. Buscou-se fazer a 

fundamentação relacionada ao conteúdo e à forma de trabalho da disciplina. 

Na parte final deste capítulo foi tratado a respeito do Ensino Religioso e das práticas 

pedagógicas realizadas no Colégio Erasto Gaertner nas respectivas décadas. A contribuição 

das pessoas envolvidas, tanto com o componente como com a instituição de ensino, foram 

importantes para a realização do que se pretendia. O objetivo dessa parte da pesquisa foi 

atingido mediante coleta de dados realizados em vários lugares, como escola, residências, 

obras históricas, igreja e no material pedagógico. 

O Ensino Religioso, ao longo dos anos, sofreu inúmeras críticas por apresentar 

programas voltados para a evangelização e promoção de instituições religiosas. Contudo, 

atualmente, tem sido visto e estudado como área do conhecimento, apresentando 

encaminhamentos metodológicos voltados para o fenômeno religioso e para a formação 

cultural dos alunos e alunas. Os programas apresentados nas décadas de 60, 70 e 80, tanto das 

escolas públicas como de colégios confessionais, revelaram um prática pedagógica voltada 

para a formação humana de valores, princípios e ética cristã.  

A formação escolar desses períodos não tinha em vista a formação cidadã com a 

concepção de lutar pelos direitos e deveres de forma consciente do papel do cidadão/ã, mas 

sim de práticas sociais em favor da solidariedade e amor fraterno. Outra contribuição para 

esse entendimento pode ser percebida na Constituição Brasileira de 1967, onde afirma que a 

educação é um direito de todos e deve promover unidade, liberdade e solidariedade. 

Diante das constatações, verificou-se o processo de mudanças metodológicas que 

ocorreram nas décadas mencionadas, bem como os conteúdos trabalhados nas escolas, com 

vistas à formação integral. Ficou evidente, tanto nas legislações como nos programas 

escolares, a ênfase na solidariedade humana. 

O roteiro das investigações foi encerrado com o capítulo três e nele foram descritos 

os resultados para a questão principal que norteou a pesquisa. A questão norteadora de toda 

essa investigação foi a seguinte: Como o Ensino Religioso trabalhado no Colégio Erasto 

Gaertner, escola confessional protestante de origem alemã de Curitiba, tem contribuído para a 

formação do cidadão no que se referem aos aspectos éticos, políticos, culturais e sociais dos 

alunos da educação básica em diferentes gerações? 

Para responder a esta questão, utilizou-se da pesquisa social, a qual foi descrita no 

capítulo três e fundamentada com a contribuição do Ensino Religioso na formação cidadã 
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desenvolvida no Colégio Erasto Gaertner. Pontuou-se nesse trabalho a formação cidadã com 

as concepções e as legislações que mencionam a relevância do trabalho com a formação para 

a cidadania. Como a proposta foi realizar uma pesquisa para descobrir se a formação 

oferecida nas décadas de 60, 70 e 80 contribuiu para a formação cidadã, no que diz respeito 

aos aspectos éticos, políticos, sociais e culturais, neste capítulo foram apresentados os 

resultados da pesquisa social, que contou com a aplicação de questionários e entrevistas. 

Desta forma, mediante a realização da pesquisa social e da análise dos dados, foi 

possível concluir a investigação. Os dados verificados são os apresentados a seguir: 

- O Colégio Erasto Gaertner é uma instituição de ensino que oferece educação escolar 

desde a Educação Básica até o Ensino Médio, com opções extras para aulas diversas no 

contra turno. 

- O Ensino Religioso sempre esteve presente no currículo, diferenciado com classes onde 

as aulas aconteciam em alemão e em português, na década de 60. Já na década de 70, os 

professores de Ensino Religioso eram responsáveis pelos programas que aconteciam 

também no contra turno. Planejamento de retiros, esportes e encontros com as famílias 

eram preparados para ajudar no desenvolvimento educacional dos alunos e alunas. Na 

década de 80, as aulas passaram a ser mais dinâmicas, sem fins denominacionais, porém 

eram oferecidas aulas de estudos bíblicos em outros períodos para quem quisesse. 

O Colégio, desde a sua organização, prima pelo bom encaminhamento do Ensino 

Religioso oferecendo conteúdos bíblicos, metodologias diversificadas e atividades 

extraclasses. Procura atender às necessidades da comunidade escolar em parceria com a 

família. Da análise dos materiais que fazem parte dos programas utilizados pelo colégio, 

constatou-se que a formação integral e humanitária estava presente na proposta educacional 

por décadas. 

A formação integral pode ser encontrada nas três décadas conforme relato das 

experiências dos professores entrevistados. Por exemplo, na década de 70, a escola valorizou 

a formação escolar aliada ao lazer e aos esportes. Segundo relato do ex-diretor, os alunos 

gostavam muito dos esportes e dos retiros que realizavam na escola. Além disso, as aulas de 

ensino bíblico que eram realizadas no contra turno permitiam fazer trabalhos de 

aconselhamentos e trabalhar com as famílias. Já na década de 80, uma ex-professora relatou 

como eram feitos os chamados “estudinhos” no contra turno, para quem quisesse participar. A 

estratégia metodológica tinha como base cânticos, estudos bíblicos, memorização de 

versículos, lanche e brincadeira de socialização. Também realizavam retiros nas férias de 
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Julho. Essas ações, de certa forma, com maior ou menor intensidade, contribuíram para a 

formação integral dos alunos, fortalecendo o amor cristão e a prática da solidariedade.  

O Ensino Religioso contribuiu para a formação integral dos alunos e procurou 

prepará-los para desempenhar ações responsáveis, baseadas na doutrina cristã. Fato esse 

confirmado nas entrevistas com os egressos e na forma como desempenham a vida 

profissional, com base na ética, na responsabilidade social e no amor fraternal. 

O Ensino Religioso não contribuiu para a formação cidadã na concepção que se tem 

do termo hoje, porém contribuiu para a formação ética, social e cultural dos indivíduos. 

Assim, constata-se que a formação integral também prepara para o desempenho do papel de 

cidadãos/ãs na sociedade em processo de modernização. A formação cidadã tem em vista 

ações mais diretas na sociedade, realizadas por meio de participações ativas em busca de 

direitos e da igualdade de oportunidade para todos, com mobilizações e movimentos sociais. 

Nesse sentido, as pessoas que participaram dessa pesquisa não demonstraram esse tipo de 

atitude, mas a de profissionais competentes e solidários com as necessidades de suas 

comunidades. 

Diante de tais constatações, entende-se que o preparo escolar com a visão de 

formação integral também contribui para a formação da cidadania, pois o exercício da 

cidadania se dá com ações solidárias, responsáveis de valores humanos em prol do bem estar 

social. O Ensino Religioso451, de certa forma, é um dos aliados nesse processo. Com 

propostas educacionais voltadas para questões: espiritual, moral, ética e cultural será possível 

oferecer formação educacional de qualidade, e as respostas serão vistas nas condutas dos e das 

profissionais conscientes do papel de cidadão e cidadã. 

O trabalho realizado abre novos olhares para a continuação da pesquisa e para o 

assunto, em especial, na atual legislação e propostas para esta área do conhecimento. Assim 

como as demais áreas do conhecimento, o Ensino Religioso apresenta suas peculiaridades e 

merece ser investigado e contextualizado à luz das novas mudanças educacionais para as 

novas gerações. A cada geração as propostas educacionais se renovam e precisam ser 

analisadas. 

Em resposta ao problema norteador da pesquisa, verificou-se que o Ensino Religioso 

oferecido pelo Colégio Erasto Gaertner, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, mesmo não 

atingindo em sua plenitude o que se espera na atualidade para uma formação integral do 

cidadão/ã, a qual aponta para uma participação ativa em prol da busca pelos direitos e deveres 

                                                        
451  Atualmente como componente curricular da área do conhecimento da Educação Religiosa é trabalhado com 

novas propostas e novos encaminhamentos. 
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na sociedade, contribuiu para a formação cidadã e para uma boa formação do ser humano, no 

sentido humanitário, baseado no amor de Cristo, o mestre dos cristãos. A proposta oferecida 

pelo Colégio procurou oferecer uma formação integral nos âmbitos da ética cristã, dos valores 

humanos e da preservação da cultura religiosa da comunidade, preparando seus alunos e 

alunas para uma vida social mais humanitária, o que foi comprovado na pesquisa feita com  

egressos e egressas. Vale ressaltar que a continuação da investigação pode ser estendida à 

geração atual, onde a formação para a cidadania está presente nas práticas pedagógicas do 

colégio, incluindo a área do conhecimento do Ensino Religioso com ênfase no fenômeno 

religioso e na pluralidade cultural. 
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