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STRECK, G isela I. W. E nsino R elig ioso com  adolescentes: em  escolas confessionais
lu teranas da IEC LB. São Leopoldo : Escola Superior de Teologia, 2000.

SINOPSE

Uma análise da disciplina Ensino Religioso com adolescentes na escola confessional 
luterana da IECLB. A primeira parte, aborda o surgimento das escolas confessionais 
luteranas ligadas especialmente ao Sínodo Riograndense que, posteriormente, com 
outros Sínodos eclesiásticos, formou a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil - IECLB. O surgimento das escolas luteranas é visto a partir da realidade do 
sistema educacional brasileiro e seu desenvolvimento nas diferentes etapas históricas. A 
pergunta sobre a realidade do Ensino Religioso nas escolas, assim como as decisões e 
providências tomadas pela IECLB em relação à disciplina, finalizam esta primeira parte. 
A segunda parte, pergunta pela proposta pedagógica luterana, a partir da teologia e do 
pensamento pedagógico de Martinho Lutero. A proposta pedagógica do ensino cristão, 
como identidade da escola luterana a partir do seu fundamento evangélico, determina o 
cotidiano escolar e estabelece um diferencial para a escola luterana no contexto 
educacional brasileiro. A terceira parte, aborda a fase da adolescência, nos seus aspectos 
biológicos, psicossociais e cognitivos, a partir das teorias do desenvolvimento. Um 
aspecto importante é a questão da religiosidade de adolescentes. Para responder esta 
questão, foi realizada uma pesquisa social, com perguntas sobre Deus e fé. A quarta e 
última parte, pergunta pela natureza da disciplina Ensino Religioso numa escola 
confessional luterana. A resposta é buscada levando em conta a proposta pedagógica do 
ensino cristão e as necessidades de adolescentes, como mostradas pela pesquisa social, 
realizada com alunos e alunas que freqüentam a disciplina. A última parte, finaliza com 
uma proposta de trabalho com adolescentes, na escola confessional luterana, a partir das 
características da adolescência e das necessidades que esta fase da vida determina para o 
ser humano. O Ensino Religioso com adolescentes, na escola confessional, deveria ser 
um espaço ecumênico, seguro e protegido, onde adolescentes pudessem colocar suas 
dúvidas e perguntar pelo sentido da vida e do futuro, recebendo respostas 
fundamentadas na ação de Deus, sendo orientados/as a tomarem decisões e fazerem 
escolhas, para poderem se integrar gradativamente na sociedade de adultos, como 
pessoas autônomas e responsáveis.
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ABSTRACT

This dissertation analyses the discipline of Religious Education for adolescents in Lutheran 
schools. The first part describes the emergence of confessional schools, particularly of those 
related to the Riograndense Synod, which later on, along with other synods, formed the 
Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil (IECLB). The emergence of 
Lutheran schools is seen against the background o f the Brazilian educational system and its 
development in various historical stages. This first part is concluded with considerations on 
the reality of Religious Education in Lutheran schools and on the decisions and arrangements 
made by the IECLB in relation to that discipline. The second part analyses the Lutheran 
concept of pedagogy on the basis of Martin Luther’s theological and pedagogical thinking. 
The pedagogical rationale for Christian Education, as an element of its identity based on the 
foundation of the gospel, determines the school’s daily life and establishes a differentiating 
factor of Lutheran schools in the context of education in Brazil. The third part describes the 
stage of adolescence in its biological, psychosocial and cognitive aspects on the basis of the 
theories of development. One important element in this context is the issue of the religiosity 
of adolescents. In order do address this issue a social research was conducted, including 
questions about God and faith. The fourth and last part raises the question about the nature of 
Religious Education as a discipline in a Lutheran confessional school. The answer to this 
question takes into account the pedagogical rationale for Christian education and the 
adolescents’ needs as shown by the social research carried out among students who attend the 
course on Christian Education. The last part is concluded with the description of a plan of 
work with adolescents in Lutheran schools on the basis of the characteristics of adolescence 
and the needs that this life stage brings with it. Religious education for adolescents in a 
confessional school should be a safe and protected ecumenical space where adolescents can 
express their doubts and questions about the meaning of life and the future, where they can 
get answers that are grounded in God’s action and get orientation to make decisions and 
choices in order to be gradually integrated into adult society as autonomous and responsible 
persons.
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INTRODUÇÃO

Era um início de tarde e eu estava sentada numa sala, concentrada na leitura de um 

livro. Aos poucos, fui sendo tirada do meu sossego pela discussão acalorada de um grupo de 

adolescentes. Percebi que eram alunos de uma escola que se situava ali perto, uma escola 

confessional luterana. Os adolescentes estavam nervosos e revoltados, falavam alto e 

gesticulavam muito. Comecei a prestar atenção no que diziam e pude perceber que o motivo 

da revolta era o fato de um dos integrantes do grupo, o melhor aluno da série, ter recebido um 

conceito “I” (Insuficiente) numa avaliação na aula de Ensino Religioso. O aluno, que até ali 

sempre recebera o conceito máximo em todas as disciplinas, confrontava-se, pela primeira vez 

na sua vida, com um conceito “I”, resultado da avaliação de uma redação, cujo tema era 

“Deus”. Na opinião do grupo, o colega tinha redigido um texto primoroso, bem elaborado, 

sem erros e, por meio de argumentos brilhantes, tinha chegado à conclusão de que Deus não 

existia. A pergunta que aquele grupo de adolescentes se fazia era: Como um aluno poderia ser 

avaliado numa aula de Religião? Fora justo avaliar a sua fé? O conceito baixo fora dado por 

que ele havia chegado à conclusão de que Deus não existia? Por que a professora tinha se 

negado a discutir o assunto, afirmando que ninguém deveria duvidar da existência de Deus? 

As minhas perguntas foram outras: que impacto teria, na vida de um adolescente, uma 

experiência como aquela? Como adolescentes falam de Deus e fé e quais as suas nfecessidades 

em termos de religiosidade? Como o Ensino Religioso numa escola confessional luterana 

poderia lidar com estas questões, de tal modo que pudesse atender as necessidades e 

expectativas de seus alunos e alunas adolescentes? Estas perguntas me inquietaram por muito 

tempo e me levaram a refletir sobre a escola confessional luterana e sua proposta pedagógica, 

sobre a realidade e a religiosidade de adolescentes e sobre o Ensino Religioso.

A presente pesquisa tem por objetivo determinar a natureza e as características da 

disciplina Ensino Religioso com adolescentes, em escolas confessionais luteranas, 

vinculadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Como deveria
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ser o Ensino Religioso com adolescentes numa escola confessional luterana? A pesquisa 

quer responder a esta pergunta a partir da proposta pedagógica luterana e da realidade da 

adolescência. Ela situa-se na área de concentração da Teologia Prática, na linha de 

pesquisa da Educação Cristã, que se ocupa com a reflexão em tomo das práticas 

educacionais, tanto das Igrejas como das escolas. A disciplina Ensino Religioso se ocupa 

especificamente com a educação religiosa de alunos e alunas nas escolas brasileiras, seja 

nas públicas, particulares ou confessionais.

A escola confessional luterana tem, a partir de seu fundamento, uma identidade e 

uma proposta pedagógica específica, que determina sua ação e seu cotidiano escolar. As 

pesquisas sobre o desenvolvimento humano permitem saber que há diferentes fases na vida 

do ser humano, cada qual com suas características próprias. As diferenças, que podem ser 

percebidas em cada etapa da vida, determinam, para a educação, a necessidade de 

procedimentos e posturas didático-pedagógicas adequadas a cada faixa etária. As teorias 

sobre o desenvolvimento humano podem servir como fonte de informação sobre a 

adolescência. Nas escolas, tanto nas públicas como nas particulares e confessionais, existe 

o espaço do Ensino Religioso, uma disciplina escolar regulamentada por lei constitucional. 

A questão é como estes dois aspectos, adolescentes e Ensino Religioso, se relacionam 

numa escola confessional luterana. A pesquisa quer responder esta questão, colocando as 

informações teóricas sobre a adolescência e a proposta pedagógica luterana a serviço da 

disciplina Ensino Religioso.

O Ensino Religioso na escola é um tema polêmico, com argumentos a favor e 

contra sua manutenção como disciplina escolar. Para as pessoas que são contrárias à sua 

inclusão na escola, ele é um espaço público que Igrejas usam para fazer proselitismo, onde 

crianças e adolescentes, provindos de uma determinada confissão religiosa, são obrigados a 

aprender conteúdos e a doutrina de outra confissão, ou seja, o Ensino Religioso na escola é 

um lugar que serve de campo de luta entre as Igrejas. A conclusão é de que religião e 

escola não são compatíveis. Outras pessoas, que se posicionam a favor da permanência do 

Ensino Religioso na escola, argumentam que ele é uma oportunidade de “conversão” das 

Igrejas a partir de novas práticas e posturas. Representa a possibilidade de uma educação 

integral para alunos e alunas, na medida em que a busca pelo transcendente também é 

contemplada. A conclusão é de que a educação do ser humano não pode ficar sem este
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componente. As pessoas que são contra o Ensino Religioso escolar não o são sem razão, 

em função da prática até aqui adotada por Igrejas e escolas. Aquelas que são a favor 

querem reverter o atual quadro, porque acreditam que a educação da religiosidade faz parte 

da educação integral do ser humano. Propõem o desafio de pensar a disciplina Ensino 

Religioso a partir da escola e não a partir das Igrejas.1 Como deveria ser o Ensino 

Religioso numa escola confessional luterana, levando em conta sua proposta pedagógica? 

A pesquisa quer refletir nesta direção e buscar, a partir de um referencial teológico- 

pedagógico, uma proposta pedagógica fundamentada na teologia luterana, que possa servir 

de embasamento, de sustentação para a disciplina Ensino Religioso e possibilitar sua 

inserção no corpo curricular da escola confessional luterana.

O segundo aspecto da pesquisa se relaciona à adolescência, uma fase de transição 

na vida do ser humano, caracterizada por mudanças corporais e psíquicas, pela aquisição 

de novas capacidades, pela necessidade de realizar tarefas e fazer escolhas que vão 

influenciar sua vida como pessoa adulta. A religiosidade na adolescência também tem 

características distintas e jovens falam de Deus e da fé de diferentes maneiras, revelando a 

existência de níveis diferenciados de desenvolvimento da fé. Estas diferenças demonstram 

que também em termos de religiosidade, a adolescência é um período de transição e de 

mudanças.

No Ocidente, uma grande parte da infância e da adolescência do ser humano é 

vivida na escola. Como a escola confessional luterana lida com as questões específicas de 

adolescentes, com as necessidades próprias desta fase da vida? A escola orienta 

adolescentes no seu desenvolvimento, levando em conta os diferentes aspectos, ou 

privilegia o cognitivo e a aquisição de conhecimentos? Sua preocupação se refere 

unicamente aos conteúdos e à aprovação de seus alunos e alunas no vestibular? Em que 

medida a escola luterana favorece e possibilita um desenvolvimento pleno e integral de 

todos os aspectos da vida do ser humano? Como deveria ser o Ensino Religioso numa 

escola confessional luterana, levando em conta sua proposta pedagógica e as necessidades 

de seus alunos e alunas adolescentes? A relevância da pesquisa está em colocar a proposta 

pedagógica luterana como um referencial a partir do qual a escola pensa sua vida curricular 

e o Ensino Religioso recebe sua fundamentação e sua inserção no currículo escolar; e em

'Cf. Terezinha M. L. CRUZ, Um ensino compatível com a escola, p.4.
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considerar as necessidades de adolescentes como um elemento importante, para que a 

disciplina possa ser um espaço significativo para o desenvolvimento da fé de alunos e 

alunas. O objetivo da pesquisa é pensar o Ensino Religioso a partir da escola confessional 

luterana, propondo uma linha de reflexão a partir da proposta pedagógica luterana e da 

realidade de adolescentes. A pesquisa aborda quatro temas, que estruturam o trabalho em 

quatro partes: a escola confessional luterana, a proposta pedagógica, a adolescência e a 

disciplina Ensino Religioso.

O primeiro capítulo, traz um enfoque histórico, abordando o surgimento das 

escolas confessionais luteranas no cenário educacional brasileiro, a partir da vinda de 

imigrantes alemães protestantes ao Brasil. Os termos “escola comunitária” ou “escola 

evangélica” também são usados para designar a escola confessional luterana e o conjunto 

das escolas foi denominada, em alguns relatórios de atas de concílios eclesiásticos, como 

“rede de escolas evangélicas ou comunitárias”. Estes termos se referem sempre a escolas 

vinculadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB).

A criação de uma rede de escolas comunitárias por imigrantes alemães, 

principalmente no sul do Brasil, caracterizou-se por uma estreita ligação entre a escola e a 

comunidade religiosa. Esta realidade foi mais marcante no estado do Rio Grande do Sul, 

área que abrangia, em termos de organização eclesial, o Sínodo Riograndense e onde se 

concentrava o maior número de escolas evangélicas. Este fato determinou que a pesquisa 

trouxesse um maior número de dados e informações sobre escolas que se localizavam neste 

estado. Assim, o surgimento de uma rede de escolas comunitárias, especialmente no 

Sínodo Riograndense, não pode ser desvinculado da organização da vida comunitária do 

povo protestante e da criação e desenvolvimento da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil (IECLB). Na questão do Ensino Religioso, que constou como disciplina 

nas escolas luteranas desde o seu início, pergunta-se pelo tratamento a ele dispensado, 

tanto pelo Sínodo como pela Igreja. As fontes de informação para este enfoque histórico, 

são buscadas em relatórios de atas de concílios do Sínodo Riograndense e da própria 

Igreja. A criação de uma rede de escolas confessionais luteranas, por outro lado, também 

não pode ser desvinculada da pergunta pela realidade educacional brasileira na época da 

imigração e o desenvolvimento posterior, tanto das escolas confessionais luteranas como 

do sistema educacional brasileiro. Para as questões relacionadas à realidade educacional
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brasileira e seu desenvolvimento histórico, a pesquisa se valeu, especialmente, dos estudos 

de pedagogos brasileiros, como Otaíza de O. Romanelli e Paulo Ghiraldelli Jr.

O segundo capítulo, pergunta pela proposta pedagógica luterana e, para tanto, 

retoma aspectos da teologia luterana da justificação, da distinção entre lei e Evangelho e da 

doutrina dos dois reinos, como elaborados por Martim Lutero. O pensamento pedagógico 

de Martim Lutero está condicionado à sua compreensão teológica de como Deus se 

relaciona com o ser humano, de como este percebe Deus e se relaciona no mundo. Os 

escritos mais importantes sobre o tema educação são “Aos Conselhos de todas as cidades 

alemãs para que criem e mantenham escolas cristãs”, de 1524 e “Uma prédica para que se 

mandem os filhos à escola”, de 1530. Neles é possível perceber o embasamento teológico 

que fundamenta seu posicionamento sobre educação.

Os escritos pedagógicos de Martim Lutero seguem, na sua estrutura, a doutrina dos 

dois reinos: a educação serve tanto ao estado espiritual, e M. Lutero exorta pais e mães 

para que eduquem seus filhos e os estimulem para o ministério pastoral2, como ao estado 

temporal ou secular, que foi instituído por Deus para preservar a ordem e a vida, 

permitindo que as pessoas possam viver com dignidade e segurança, não como animais 

selvagens, mas como seres humanos. A função do reino secular é preservar a paz e o 

direito, e para tanto é preciso educar a juventude, para que haja pessoas em condições de 

assumir estas tarefas e governar a sociedade com sabedoria3.

Por outro lado, também é necessário perguntar pela validade do pensamento 

pedagógico de M. Lutero, nos dias de hoje. A proposta pedagógica luterana precisa estar 

inserida no contexto atual. A pergunta sobre que ser humano e cidadão a escola 

confessional luterana deve ou deseja educar tem a ver com as contribuições que uma 

proposta pedagógica luterana pode oferecer, e com o modelo de sociedade que deseja para 

a realidade brasileira.

Para a pesquisa relacionada à proposta pedagógica luterana, vale ressaltar a 

importância que Martim Lutero dá para a educação, o embasamento teológico que busca

2 Cf. Martinho LUTIiRO, Uma prédica para que mandem os filhos à escola, p. 335.
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para justificar sua existência, a função e a finalidade que a educação tem para o ser 

humano e para a sociedade, tanto no plano espiritual como no secular. A partir do 

posicionamento e dos critérios teológicos colocados por M. Lutero, a pesquisa busca 

referenciais teológico-pedagógicos que possam servir de parâmetro e de fundamento para 

uma proposta pedagógica luterana. Para tanto, busca informações nos escritos de Martim 

Lutero, especialmente em textos traduzidos para o português, como encontrados na coleção 

“Obras Selecionadas”. A pesquisa vale-se também de estudos sobre a teologia luterana, 

elaborados pelos teólogos Ulrich Duchrow, Gerhard Ebeling, Hans J. Iwand, Kurt D. 

Schmidt, Ivar Asheim e Walter Altmann.

O terceiro capítulo, introduz um novo elemento à pesquisa: a adolescência. O que 

significa ser uma pessoa adolescente? A resposta para esta pergunta é procurada nas teorias 

do desenvolvimento e se fundamenta em pesquisadores como Erik Erikson, Jean Piaget, 

James Fowler, Lawrence Kohlberg e Carol Gilligan. E. Erikson, nos seus estudos sobre a 

estruturação da identidade, aponta a existência de oito idades na vida do ser humano. Em 

cada etapa há conflitos básicos que devem ser superados para que a fase seguinte seja 

alcançada. Na fase da adolescência, acontece a crise de identidade, e o estabelecimento de 

uma identidade própria é uma das tarefas principais desta etapa da vida. A crise da 

identidade, por outro lado, tem a ver com as mudanças sociais e com o aspecto cultural de 

cada contexto: elas interagem e se inter-relacionam.

A pesquisa busca subsídios em J. Piaget para entender o desenvolvimento da 

inteligência do ser humano, que se consolida na adolescência, com a aquisição do 

pensamento formal. Neste período, o ser humano começa a operar com a inteligência 

abstrata, ou seja, soluciona com lógica todos os problemas. J. Piaget enfatiza que a 

aprendizagem é um processo dinâmico, criativo. Conhecer passa a ser uma “construção 

perpétua”, uma interação entre sujeito e seu meio, e não uma cópia passiva da realidade. A 

questão do desenvolvimento do julgamento moral foi pesquisada por L. Kohlberg a partir 

de estudos anteriores realizados por J. Piaget. L. Kohlberg ampliou a pesquisa e encontrou 

quatro níveis de desenvolvimento. C. Gilligan, por sua vez, pesquisou o desenvolvimento 

moral da mulher e concluiu que este se processa diferentemente, por meio de uma ética de 

cuidados, com ênfase nos relacionamentos entre os seres humanos.

3 Cf. Martinho LUTF.RO, Uma prédica para que mandem os filhos à escola, p.348-9.
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Na questão da religiosidade de adolescentes, realizou-se uma pesquisa social junto 

a alunos e alunas adolescentes de escolas confessionais luteranas. Os dados desta pesquisa 

social foram sistematizados no documento Relatório de Pesquisa: Adolescentes e Ensino 

Religioso - em escolas confessionais luteranas da IECLB, e encontra-se em anexo. Alunos 

e alunas responderam perguntas sobre Deus e fé, sobre acreditar ou não em Deus, e sobre 

questões relacionadas ao Ensino Religioso na escola. A pesquisa teve uma abordagem 

qualitativa e a coleta de dados foi realizada por meio de questionários. Para o levantamento 

e sistematização dos dados obtidos foi utilizada a Análise Temática.4 O objetivo da 

pesquisa foi compreender a religiosidade de adolescentes e descobrir qual a importância 

que o Ensino Religioso tem para o desenvolvimento desta religiosidade. Os resultados da 

pesquisa social foram confrontados com estudos de psico-pedagogos alemães, como Karl. 

E. Nipkow, Friedrich Schweitzer, Hans J. Fraas, e com a teoria de J. Fowler, sobre o 

desenvolvimento da fé. A teoria de J. Fowler, que se baseia, entre outros, em E. Erikson, L. 

Kohlberg e J. Piaget, descreve, por meio de estágios, o desenvolvimento da fé. A 

adolescência, em termos de religiosidade, é definida como um período crítico e de 

transição, também no aspecto da religiosidade, quando existe, para o ser humano, a 

possibilidade de mudanças, de novas descobertas e de desenvolver uma fé madura.

As teorias do desenvolvimento e seus diferentes estágios, no entanto, não querem 

ser interpretadas como uma forma de enquadrar o ser humano em determinados conceitos e 

parâmetros pré-estabelecidos, mas como instrumentos importantes que permitem conhecê- 

lo nas diferentes fases da sua vida. Para a educação, as teorias sobre o desenvolvimento 

humano possibilitam adequar procedimentos didático-pedagógicos a cada etapa do 

crescimento. Os estágios de desenvolvimento querem ser vistos como horizontes que 

podem auxiliar o ser humano a não estagnar no seu desenvolvimento em direção à 

autonomia e maturidade. Em relação à religiosidade, é necessário perguntar em que medida 

as teorias são instrumentos que ajudam na reflexão e permitem uma compreensão mais 

adequada a respeito do desenvolvimento da fé do ser humano.

O quarto capítulo pergunta como a escola confessional luterana pode articular a 

disciplina Ensino Religioso, a partir da sua proposta pedagógica e da realidade e
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necessidades de seus alunos e alunas adolescentes. A questão do Ensino Religioso na 

escola está presente desde o início da pesquisa, mas ganha aqui seu lugar específico. Num 

primeiro momento, os próprios adolescentes foram consultados e ouvidos sobre a questão. 

Na pesquisa social Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas 

da IECLB, alunos e alunas que freqüentam a disciplina em três escolas confessionais 

luteranas, responderam perguntas sobre a importância da disciplina, sobre mudanças e 

temas que gostariam de tratar em sala de aula. Estes dados estão sistematizados no 

documento final Relatório de Pesquisa: Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas 

confessionais luteranas da IECLB, em anexo. Os dados da pesquisa social são 

confrontados com estudos de psico-pedagogos alemães, como Karl E. Nipkow, Friedrich 

Schweitzer e Hans J. Fraas.

A pesquisa finaliza com uma proposta de trabalho, que leva em conta a realidade e 

as necessidades de adolescentes e as possibilidades que o Ensino Religioso numa escola 

confessional luterana pode oferecer.

4 cf. Antonio Carlos CIL, Métodos e Técnicas de pesquisa social, p. 124.



I - AS ESCOLAS CONFESSIONAIS LUTERANAS DA IECLB

Normalmente o que acontecia era isso mesmo: 
organizava-se a escola primeiro; a igreja vinha 
depois. Todos os imigrantes eram alfabetizados e não 
queriam ver seus filhos crescerem analfabetos. Assim, 
a construção e a instalação da escola era a primeira 
tarefa comunitária. (Prof. Friedhold Altmann)

A pesquisa pergunta pelo Ensino Religioso com adolescentes em escolas confessionais 

vinculadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Esta pergunta já 

traz em si uma delimitação do assunto. Ela não trata do Ensino Religioso num contexto mais 

amplo, ou seja, no que diz respeito às escolas brasileiras de um modo geral. A questão está 

relacionada à natureza da disciplina num grupo específico de escolas, ou seja, as escolas 

confessionais luteranas da IECLB. Ao se falar em escolas confessionais da IECLB, deve-se 

perguntar quem são, como surgiram, com que propósito foram criadas e porque estão tão 

intimamente vinculadas a uma entidade eclesiástica específica.

A criação das escolas confessionais e da própria IECLB está vinculada à vinda dos 

imigrantes alemães protestantes ao Brasil, a partir de 1824. O surgimento de escolas 

confessionais vinculadas à comunidades protestantes é um traço característico dos estados do 

sul do Brasil e, principalmente, do Rio Grande do Sul. Neste estado, se tomou típica a estreita 

ligação entre escola e comunidade eclesiástica, encontrando-se escola e igreja juntas num 

mesmo prédio ou lado a lado. As perguntas relacionadas ao surgimento e aos propósitos das 

escolas confessionais que foram criadas no sul do Brasil são tratadas de forma sistemática e
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descrevem, num primeiro momento, o panorama político do país; num segundo, a realidade 

educacional brasileira, e; como um terceiro momento, o surgimento das escolas da IECLB e 

seu posterior desenvolvimento. A proposta é manter um diálogo não antagônico entre a 

realidade educacional brasileira e a situação dos imigrantes, a partir do tema educação, tendo 

como referencial o panorama político brasileiro. Este diálogo entre realidade brasileira e 

situação dos imigrantes alemães protestantes segue um esquema que se baseia em períodos 

históricos determinados.

O primeiro período histórico inicia com o Brasil colonial e se estende até o Estado 

Novo. O período conhecido como Estado Novo foi um marco, não só para o panorama 

político brasileiro, mas teve uma influência decisiva na realidade das escolas confessionais da 

IECLB, com o processo de nacionalização desencadeado pelo governo federal. Neste mesmo 

período histórico, os acontecimentos relacionados com a eclosão da Segunda Guerra Mundial 

tiveram um significado importante para a vida dos imigrantes e das comunidades protestantes 

teuto-brasileiras. Estes dois acontecimentos foram importantes para o desenvolvimento das 

escolas, representaram um período de crise e uma posterior readaptação para novas realidades 

e novos propósitos.

A partir do Estado Novo inicia-se um segundo período histórico que vai até a década 

de 90. Nesta nova fase, as escolas confessionais, depois de vencida a crise causada pela 

nacionalização e pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, retomam suas atividades 

e procuram um espaço próprio dentro da realidade educacional brasileira. No segundo 

período histórico, após a nacionalização, a vinculação entre escola confessional e IECLB 

aparece gradativamente como um quarto momento no diálogo que é mantido entre o 

panorama político, a realidade educacional brasileira e a situação dos imigrantes e teuto- 

brasileiros protestantes. A medida que as comunidades vão se desenvolvendo e se organiza a 

vida eclesiástica do povo protestante, com a criação de comunidades, sínodos e, 

posteriormente, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB, também as 

pequenas escolas comunitárias vão se modificando na sua estrutura e organização, até 

formarem uma “rede de escolas evangélicas”. No início, a presença institucional é 

representada por pequenas comunidades eclesiais, ao lado da escola. Com a organização da 

vida eclesial e o surgimento de entidades como os sínodos e uma federação sinodal, sua 

presença como parceira de diálogo vai se tomando mais representativa. Questões relacionadas
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à vida das escolas e as principais decisões pertinentes a elas começam a ser tomadas por 

concílios sinodais e, posteriormente, pelos concílios da IECLB. Surge uma rede de escolas 

vinculadas especialmente ao Sínodo Riograndense e, mais tarde, à IECLB.

A questão do Ensino Religioso e seu desenvolvimento finaliza este capítulo. Pergunta- 

se pela realidade que permeou o Ensino Religioso no contexto educacional luterano e nas 

escolas comunitárias luteranas, assim como pelas decisões que foram tomadas em relação a 

este assunto nos concílios sinodais e da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - 

IECLB. Por outro lado, o tratamento que esta disciplina recebeu nas diversas constituições e 

leis brasileiras permanece como referencial no tratamento dado ao tema também nesta parte 

da pesquisa1.

i

As questões relacionadas ao surgimento das escolas confessionais luteranas e à 

trajetória do Ensino Religioso no contexto educacional luterano estão fundamentadas em 

dados contidos nas atas dos concílios do Sínodo Riograndense e da Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil. Os relatórios do Departamento de Educação e do Departamento 

de Catequese, apresentados nos concílios, são fontes que apresentam o desenvolvimento da 

questão educacional e do Ensino Religioso na IECLB. A realidade educacional brasileira, por 

outro lado, se fundamenta em pesquisa bibliográfica, especialmente nos trabalhos de Otaíza 

de O. Romanelli e Paulo Ghiraldelli Jr.

1.1 - O surgimento das escolas comunitárias luteranas no contexto brasileiro

A história das escolas confessionais luteranas inicia com a vinda de alemães 

protestantes ao Brasil a partir de 1824. As primeiras famílias que desembarcaram no Brasil 

eram, na sua maioria, protestantes. Fundaram escolas comunitárias ao lado do seu templo ou 

até no mesmo prédio. Criaram os Sínodos, que organizaram a vida comunitária e escolar dos 

imigrantes e seus descendentes e, posteriormente, se uniram formando a Igreja Evangélica de

1 O uso de termos como “luterano”, “protestante”, “evangélico”; ou escola “confessional”, “luterana”, 
“comunitária”, “evangélica”; ou rede de escolas “evangélicas” refere-se sempre a pessoas ou instituições 
escolares ligadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB.
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Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Esta ligação entre comunidade de fé e escola se 

tomou típica principalmente para o estado do Rio Grande do Sul.

Os imigrantes protestantes, na sua maioria agricultores, foram assentados no interior 

do Brasil, especialmente nos estados do sul. Encontraram uma realidade nova, uma sociedade 

constituída a partir de elementos culturais e uma tradição muito diferente da que fora deixada 

para trás. A história das escolas confessionais luteranas, as “Gemeindeschulen ” ou, escolas 

comunitárias, não pode ser desvinculada do contexto educacional do qual os imigrantes 

saíram, das concepções que trouxeram consigo e do confronto com a realidade educacional 

que encontraram no Brasil. Todos estes fatores tiveram influência e condicionaram a criação 

de uma rede de escolas de nível básico entre os imigrantes luteranos.

A realidade educacional brasileira não pode ser desvinculada do modo como a 

sociedade se organizou, assim como das concepções, da cultura e das tradições que se 

estabeleceram no país. A pedagoga Otaíza de O. Romanelli, ao pesquisar a história da 

educação brasileira, parte do pressuposto de que não é possível ater-se somente ao aspecto 

pedagógico do ensino, mas é necessário buscar outros fatores que intervêm e condicionam o 

fazer pedagógico. É necessário compreender “a trama das relações existentes entre os fatores 

que atuam no sistema educacional e respondem pela maioria de seus problemas”2. Para a 

autora, existem “variáveis”, e estas têm a ver com a forma como a sociedade se estrutura.

O. Romanelli aponta três fatores que intervêm na forma como a sociedade organiza o 

ensino: o econômico, na medida em que este “pode ou não criar uma demanda de recursos 

humanos que devem ser preparados pela escola”; o cultural, na medida em que a “herança 

cultural influi sobre os valores e as escolhas da população que procura a escola”; e o político, 

na medida em que “o legislador é sempre o representante dos interesses políticos da camada 

ou facção responsáveis por sua eleição ou nomeação e atua, naquela organização, segundo os 

valores da camada que ele representa.”3

A inter-relação destes três fatores é decisiva para compreender a evolução do sistema 

educacional brasileiro e entender a reação que os imigrantes alemães protestantes tiveram

2 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 13.



24

diante da realidade que encontraram no Brasil. As razões históricas para a criação de uma 

rede de escolas no Brasil pelos imigrantes alemães protestantes devem ser buscadas, assim, a 

partir das concepções que estes trouxeram na bagagem e que foram cunhadas pelo contexto e 

organização do sistema educacional dentro do qual nasceram, assim como da realidade 

cultural e educacional que encontraram na sua nova terra.

1.1.1 - O contexto educacional alemão na época da imigração

Em 1736, Guilherme I, rei da Prússia, estabeleceu o Plano Geral das Escolas, sendo 

esta uma das primeiras tentativas de responsabilizar o Estado alemão pela educação do povo. 

Até ali, na questão educacional, Igreja e Estado atuavam juntos e, “onde a Igreja desejava 

realizar algum plano geral de educação, é que o Estado podia tentar desenvolver e controlar 

os sistemas de escolas públicas.”4

Em 1763, Frederico o Grande, rei da Prússia, estabeleceu os Regulamentos Escolares, 

pois estava convencido de que a educação do povo era uma das premissas para a prosperidade 

de um Estado. Este documento real tomou “obrigatória a freqüência escolar, estipulou a 

preparação adequada e remuneração dos professores, providenciou para a organização de 

livros didáticos apropriados para o aperfeiçoamento dos métodos, criou a inspeção escolar e 

proclamou a tolerância religiosa na educação.”5 A partir deste documento, começou a ficar 

cada vez mais evidente a ligação que se fazia entre a prosperidade e o poder político de um 

Estado com a educação de todas as classes sociais. Em 1794, a educação pública ganhou novo 

impulso com a promulgação do Código Geral Civil. Nele a educação recebeu destaque: 

deveria ser melhorada a instrução dos camponeses, criadas mais escolas e possibilitada uma 

melhor preparação dos professores. O documento também tomava públicas todas as escolas e 

instituições de ensino, e “as escolas, particulares ou não, deveriam estar sob o controle e 

fiscalização do Estado”. Os professores dos cursos secundário e superior passaram a ser 

funcionários do Estado, sendo nomeados por este. Também em termos de liberdade religiosa, 

o documento trazia disposições: “Nenhuma pessoa podia ser excluída da escola pública por

3 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 14.
4 Paul MONROE, História da educação, p.395.
5 Paul MONROE, História da educação, p. 396.
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crença religiosa, nem se podia obrigar uma criança a receber instrução religiosa contrária à fé 

em que fôra criada.”6

No início do século XIX, Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo suíço, influenciou a 

educação pública na Alemanha. Ele sustentava que as reformas sociais deveriam vir através 

da educação, não a que existia até então, mas algo novo: “O pensamento fundamental de 

todos os seus escritos, fôsse sôbre assuntos políticos ou educativos, era o mesmo. As reformas 

sociais e políticas deviam surgir pela educação - não da educação corrente, mas de um novo 

processo de desenvolvimento que resultaria na reforma moral e intelectual do povo.”7 Cada 

cidadão deveria ter a oportunidade de desenvolver ao máximo suas capacidades e assim 

ajudar na melhoria da sociedade. J. H. Pestalozzi elaborou os métodos desta nova educação e, 

através dela, queria assegurar o seu direito para todas as crianças, independentemente da 

classe social das mesmas. “Esta foi sua missão na vida: elaborar em detalhes os métodos desta 

educação que se destinava a regenerar a sociedade, e assegurar a tôdas as crianças o 

desenvolvimento moral e intelectual que são um direito e herança naturais.”8

Na Alemanha, a questão da educação pública para todo o povo era uma reivindicação 

mais antiga, e remontava à Reforma Protestante. Esta, acentuava o aspecto religioso da 

questão, pois para o povo protestante seria impossível viver a sua fé sendo analfabeto. Havia 

a necessidade de saber ler e cantar os hinos, estudar o catecismo e a Bíblia. Agora, no entanto, 

o aspecto era político-social, ou seja, a melhoria das condições de vida do povo. A Prússia, 

sob influência das idéias de J. H. Pestalozzi, se tomou o centro a partir do qual se ampliou a 

questão da educação pública como “principal meio de reforma social.”9

Em 1792 J. H. Pestalozzi esteve na Prússia e fez contato com Immanuel Hermann 

Fichte, filósofo alemão. Este, em seus Discursos à Nação Alemã, em 1806, recomendou o

método educacional de J. H. Pestalozzi como o ideal para o povo alemão melhorar a

sociedade. As leis escolares foram revisadas em 1825, 1854 e 1872 na Prússia e mostraram 

uma tendência para a eliminação da influência da Igreja na educação. Esta passou cada vez 

mais para a esfera pública, mesmo que pastores fizessem parte dos conselhos escolares dos

6 Paul MONROE, História da educação, p. 396.
7 Paul MONROE, História da educação, p. 317.
8 Paul MONROE, História da educação, p. 317.
9 Lúcio KREUTZ, O professor paroquial, p. 37.
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lugarejos. Por outro lado, as reformas do sistema educacional visavam o melhoramento das 

escolas, com a aplicação de novos métodos e a qualificação de professores através da criação 

de escolas normais.10

A influência cada vez maior do Estado perdurou até 1840, quando houve um 

retrocesso na educação pública e escolas normais foram fechadas, voltando-se novamente 

para uma maior clericalização do ensino. A reação mais forte foi da Igreja Católica alemã. A 

partir de 1850, esta voltou a ter a maior influência na educação, a qual assumiu um caráter 

autoritário e confessional, com grande ênfase no estudo da religião na escola. Assim, a 

“história da educação elementar na Alemanha foi então, e até 1872, um movimento de tensão, 

de idas e vindas, concessões e recusas de poder e autonomia entre Estado e Igreja Católica.”“ 

A partir de 1870 o Estado reassumiu o controle sobre a educação:

Ao terminar o século, a educação pública alemã fica organizada como instituição do 
Estado, dotada de grande eficiência do ponto de vista didático e administrativo. Em 
parte alguma cumpria-se com mais rigor a obrigatoriedade escolar e em parte alguma 
era menor o número de analfabetos. Sua instrução secundária e superior havia 
alcançado também nível intelectual não superado por nenhum outro país.12

A realidade escolar, que foi deixada para trás pelos imigrantes alemães que 

começaram a chegar ao Brasil a partir de 1824, era um sistema de escolas bem organizado, 

com ensino gratuito e obrigatório para todos e índice de analfabetismo muito baixo. As 

concepções com que vieram precisam ser entendidas a partir deste contexto de discussão de 

idéias e métodos educacionais novos, de busca por um ensino público e retrocessos a um 

ensino mais confessional e de disputa entre Estado e Igreja Católica pelo controle dos meios 

educacionais. Por outro lado, os acompanhou, e influenciou suas atitudes e decisões na nova 

pátria, a idéia de que a educação do povo, o esforço que cada cidadão faz no sentido de 

desenvolver ao máximo suas capacidades e potencialidades, serve como contribuição para 

promover a melhoria da sociedade.

Para os imigrantes protestantes, a discussão entre Igreja (Católica) e Estado, sobre 

quem deveria assumir a questão educacional, que permeou o período em que grandes levas de

10 Cf. Paul MONROE, História da educação, p. 397.
"Lúcio KREUTZ, O professor paroquial, p. 40.
12Lorenzo LUZURJAGA, História da educação edapedagogia , p. 185.
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Para os imigrantes protestantes, a discussão entre Igreja (Católica) e Estado, sobre 

quem deveria assumir a questão educacional, que permeou o período em que grandes levas de 

imigrantes deixaram a Alemanha, precisa ser considerada sob um outro aspecto. Lutero, no 

artigo “Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas 

cristãs”13, remeteu ao Estado a responsabilidade pelo ensino. Para os imigrantes protestantes 

que chegaram ao Brasil, no entanto, a primeira questão era que seus filhos não crescessem 

analfabetos, pois esta condição dificultaria ou até impossibilitaria uma adequada vivência da 

fé. A necessidade da escola e da alfabetização dos filhos tinha mais este componente, além 

daqueles enumerados anteriormente. Estas constatações levam à pergunta sobre a realidade 

educacional que encontraram no Brasil e as atitudes e decisões que aqui tomaram face a esta 

realidade.

1.1.2 - O Brasil colonial e monárquico

No Brasil colonial, a economia estava baseada na grande propriedade e na mão-de- 

obra escrava. O poder estava nas mãos do dono das terras e da família patriarcal, os quais 

representavam, respectivamente, os sistemas de produção e de vida social. A estratificação 

das classes sociais se limitava, assim, a duas: a família patriarcal, detentora do poder, e 

formada pelos colonizadores brancos, e a formado por negros e mestiços. Era importante para 

a primeira, distinguir-se de forma acentuada da segunda, ou seja, deixar clara a diferença 

entre negros e mestiços e aqueles que tinham procedência européia. A classe dominante, 

através do seu estilo de vida, copiado do modo de vida da aristocracia portuguesa, impôs o 

seu estilo e se apossou dos bens culturais. Assim, a família patriarcal, latifundiária e 

escravocrata tomou-se ela também uma classe aristocrática. E, para tanto, contribuiu de forma 

significativa a atuação dos padres da Companhia de Jesus14.

13 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas, p. 
302.
14 Cf. Otaíza dc O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 33.
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1.1.2.1 - A educação no Brasil colonial e monárquico

Dois fatores determinaram a educação no Brasil colonial: a organização social e o 

conteúdo cultural trazido pelos padres da Companhia de Jesus. A organização social consistia 

no poder que os latifundiários e donos de engenho exerciam sobre um grande número de 

agregados e escravos. A classe dominante, e somente ela, tinha direito à educação. Desse 

grupo, estavam excluídas as mulheres e os filhos primogênitos. Como a estes últimos estava 

reservado o dever de futuramente administrar os negócios da família, eles não necessitavam 

do ensino que era dado pelos jesuítas, mas somente uma “rudimentar educação escolar” e 

uma formação básica voltada para a tarefa de gerenciar os negócios da família. Assim, o 

direito à educação estava reservado a um grupo restrito de pessoas, pertencente à classe 

dominante.15

O conteúdo cultural transmitido pelos padres da Companhia de Jesus excluía o 

pensamento crítico e as ciências. Os jesuítas, valorizavam as “formas dogmáticas de 

pensamento”, a escolástica “como método e filosofia”, e reafirmaram a autoridade da igreja. 

Eles eram humanistas e apegados às atividades literárias, contudo avessos ao “espírito crítico 

e de análise, à pesquisa e à experimentação”16. O modelo de “homem culto” português foi 

copiado no Brasil. Como a Península Ibérica era um reduto das idéias que caracterizavam a 

Idade Média, também o modelo de educação e formação no Brasil era contrário ao 

pensamento crítico, às ciências e às atividades técnicas, privilegiando um ensino mais abstrato 

e erudito. O modelo educacional que os jesuítas representavam era completamente alheio à 

realidade social da época. Nada tinha a ver com a realidade agrária dos latifúndios e senhores 

de engenho. A intenção era proporcionar uma cultura geral básica, formando homens cultos. 

Por outro lado, a realidade brasileira, ligada ao trabalho agrário, não necessitava de outro tipo 

de educação. A administração dos negócios, exercida por elementos da família e o trabalho, 

executado por escravos, não necessitavam de qualquer tipo de formação para serem 

realizados. Assim, o tipo de educação ministrado, erudito e preocupado com as “coisas do 

espírito”, convinha para aqueles indivíduos da classe dominante que tinham direito e acesso a 

ela. Desse modo, a educação ministrada porjesuítas vinha ao encontro das necessidades dos 

latifundiários e senhores de engenho de duas maneiras: por um lado, formava homens que não

15 Cf. Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 33.
16 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 34.
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tinham outra função dentro do sistema, dando-lhes certo valor pela sua cultura e inteligência; 

por outro lado, evitava transformações e mudanças no sistema vigente, já que a educação 

estava longe da realidade.

O objetivo da atuação dos jesuítas no Novo Mundo era o de conseguir cada vez mais 

fiéis e servidores. Este objetivo foi alcançado através da educação. Com a catequese 

instruíam-se tanto os indígenas quanto os filhos dos colonos e agregados das fazendas, 

garantindo desse modo sua conversão como fiéis. Já para servidores eram recrutados os 

indivíduos da classe dominante, para os quais se criaram os colégios.

Assim, os padres acabaram ministrando, em princípio, educação elementar para a 
população índia e branca em geral (salvo as mulheres), educação média para os 
homens da classe dominante, parte da qual continuou nos colégios preparando-se para 
o ingresso na classe sacerdotal, e educação superior religiosa só para esta última.17

Para aqueles que não seguiam a vida religiosa, o destino eram as universidades na 

Europa, principalmente Lisboa. Era para lá que os filhos das famílias ricas eram 

encaminhados, a fim de se tomarem homens cultos e letrados. Desse modo, a educação no 

Brasil colonial atendeu unicamente aos interesses da classe dominante. Seus conteúdos não 

levavam em conta a realidade da colônia; antes, ela era uma “cultura intelectual transplantada, 

alienada e alienante.”18 Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759, esse tipo de 

educação sobreviveu, estendendo-se até o período da República.

No século XIX, emergiu aos poucos uma nova classe social, formada por pessoas 

ligadas ao comércio, ao artesanato e à burocracia. Essa nova classe “intermediária” procurou 

a educação como meio de ascender socialmente. Ela iria se aliar à classe dominante pela 

seguinte razão: como as classes inferiores eram ligadas ao trabalho físico e este era 

considerado degradante, a classe intermediária, que queria subir na escala social, não poderia 

se aliar à classe mais baixa. Aliou-se, então, à classe dominante, da qual era dependente, para 

conseguir um trabalho mais digno nas áreas administrativas, burocráticas e intelectuais.

17 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 35.
18 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 35-8.
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“Vemos assim que, embora já existissem duas camadas distintas freqüentando escolas, o tipo 

de educação permanecia o mesmo para ambas, ou seja, a educação das classes rurais.”19

A vinda do príncipe regente D. João ao Brasil, e sua permanência por 12 anos, trouxe 

algumas mudanças para a educação. Foram criados os primeiros cursos superiores, com o 

objetivo de criar uma “infra-estrutura cultural de que necessitava a Corte para viver na 

Colônia.” Estes cursos superiores tinham a finalidade de atender as necessidades da elite 

aristocrática e dos nobres da Corte, enquanto isto a educação básica foi deixada de lado. “A 

preocupação exclusiva com a criação de ensino superior e o abandono total em que ficaram os 

demais níveis de ensino demonstram claramente esse objetivo, com o que se acentuou uma 

tradição - que vinha da Colônia - a tradição da educação aristocrática.”20

A independência, em 1822, não mudou o quadro educacional, que continuou 

privilegiando os cursos superiores em detrimento do ensino básico. As pessoas com formação 

superior, os “letrados” da classe dominante, ocuparam os cargos administrativos e políticos 

criados com a nova realidade política. Os cursos superiores, principalmente os de Direito, 

forneceram pessoal para assumir os novos cargos. O Ato Adicional de 1834, por outro lado, 

regulou a questão educacional brasileira e conferiu ao poder central o direito de criar e manter 

o ensino superior e, às Províncias, por sua vez, coube o ensino secundário e primário. Esta 

forma de organização educacional influenciou o ensino em todos os níveis. Os cursos 

secundários, por terem caráter preparatório para o ingresso nos cursos superiores, foram 

influenciados por estes em termos de currículos e formas de organização.21

Esse caráter propedêutico assumido pelo ensino secundário, somado ao seu conteúdo 
humanístico, fruto da aversão a todo tipo de ensino profissionalizante, próprio de 
qualquer sistema escolar fundado numa ordem social escravocrata, sobreviveu até há 
pouco e constituiu o fator mesmo do atraso cultural de nossas escolas.22

19 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 35-8.
20 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 38-9.
21 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 39.
22 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 39.
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O ensino básico, pelo qual deveriam se responsabilizar províncias e municípios, 

continuava em situação difícil. Com a falta de recursos governamentais para investir e criar 

uma rede organizada de escolas primárias e secundárias, estas últimas foram assumidas por 

instituições privadas, enquanto o ensino primário foi abandonado. Havia poucas escolas 

primárias, e pelo fato de o ensino secundário estar nas mãos de instituições particulares, o 

acesso à educação foi um fator que ajudou a aumentar a diferença entre as classes sociais. 

Para a classe pobre, praticamente não havia possibilidades de freqüentar uma escola, pois 

somente os ricos podiam pagar uma escola particular.23

1.1.2.2 - A educação dos imigrantes alemães - Ia fase: a escola junto à Igreja

Os primeiros imigrantes alemães que chegaram ao Brasil, a partir de 1824, 

enfrentaram uma realidade de marginalidade. Foram colocados em regiões pouco povoadas,24 

em zonas de matas fechadas e com grandes distâncias até as cidades, de modo que o contato 

com o povo da terra era mínimo. Enfrentaram dificuldades como cultura e língua diferentes, 

assim como com a falta de meios para se comunicar com as autoridades provinciais e 

imperiais na reivindicação de seus interesses. Para a maioria, a principal atividade era a 

agricultura. Eles mesmos tiveram que desmatar e cultivar sua terra. Como a concepção 

brasileira era de que o trabalho braçal era algo para escravos, sendo indigno para o homem 

branco exercê-lo, o fato de os imigrantes trabalharem na terra fez com que fossem 

considerados pessoas de segunda categoria. Também a religião foi um fator que contribuiu 

para a marginalização, já que em grande parte os alemães eram protestantes luteranos. Se para 

os alemães católicos, pelo menos a religião significava um elo de ligação com o povo da terra, 

para os protestantes a marginalização era ainda maior: “Eles estiveram social, política e 

eclesiasticamente isolados.”25

Em termos de educação, os imigrantes alemães enfrentaram sérias dificuldades. O 

govemo imperial não tinha como propiciar ensino para estes, já que o próprio sistema escolar 

brasileiro era insuficiente e voltado para a classe dominante. Em 1857, havia no Brasil 3305

23 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 40.
24 Para a localização dos imigrantes no Brasil, data de fundação das colônias e procedência dos imigrantes cf. 
Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 37.
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escolas públicas com 70 mil alunos, número que representava menos que 2% da população. Já 

em 1879 cerca de 3% da população freqüentava uma escola.26

Os imigrantes que foram assentados no interior, em regiões pouco habitadas, 

enfrentaram dificuldades para educar seus filhos em escolas. Como agricultores, formavam 

uma classe social que, por sua natureza, não tinha acesso ao ensino secundário, reservado às 

classes sociais mais abastadas. Como foram assentados em regiões pouco povoadas, longe 

dos grandes centros, também não tinham acesso às escolas públicas primárias. No interior, o 

ensino primário era escasso, sem organização e abandonado pelos órgãos públicos que tinham 

a incumbência de mantê-lo27. Desse modo, restava aos próprios imigrantes a tarefa de 

providenciar escola para seus filhos.

Normalmente o que acontecia era isso mesmo: organizava-se a escola primeiro; a 
igreja vinha depois. Todos os imigrantes eram alfabetizados e não queriam ver seus 
filhos crescerem analfabetos. Assim, a construção e a instalação da escola era a 
primeira tarefa comunitária. Como o governo não contribuísse com um mínimo, os 
próprios colonos criavam suas comunidades, associações ou sociedades escolares.28

Como a ajuda governamental inexistia, os colonos alemães protestantes criaram as 

associações escolares e construíram as escolas. Os professores eram escolhidos do seu meio, 

entre os que tinham talento, ou “noutras ocasiões, quem não pudesse trabalhar na roça por 

algum motivo”29. Outras vezes, o pastor da comunidade religiosa assumia também as funções 

de professor. Essa situação criou laços entre a escola e a comunidade, laços que se 

mantiveram até a Segunda Guerra Mundial. Em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, local de 

assentamento das primeiras levas de imigrantes alemães protestantes, iniciou-se em 1828 a 

construção de um prédio que servia tanto para os cultos como para a escola. Esta foi uma das 

escolas primárias mais antigas no estado e a primeira escola comunitária, recebendo o nome 

de “Gemeindeschule" (escola da comunidade), nome que preservou até 1915. Somente em 

1889, a escola recebeu um prédio próprio, mas ainda assim servindo também de residência 

para o pastor da comunidade30. A ligação entre a comunidade de fé e a escola foi tão estreita,

25 Cf. Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 58.
26 Cf. Lúcia S. HARDT, Sal da terra, p. 48.
27 Cf. Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 40.
28 Friedhold ALTMANN, A roda, p. 26.
29 Friedhold ALTMANN, A roda, p. 26. Cf. também Carlos FOUQUET, O imigrante alemão e seus 
descendentes, p. 171.
30 Cf. Lúcia S. HARDT, Sal da terra, p. 51-2. Ver também Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 60.
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a ponto de numa mesma ata da Comunidade Evangélica da Picada Schmidt, interior de 

Teutônia - RS, em setembro de 1883, os estatutos da comunidade disporem também sobre a 

atuação do professor da escola. Neles são fixados os turnos das aulas, o preço a ser cobrado 

por aluno, os exames de avaliação, demissões, contratações e aumentos de salário de 

professores. Além de se manter através das mensalidades pagas pelos pais dos alunos, o 

professor juntamente com sua família morava no prédio da escola, podendo cultivar a terra 

que pertencia à comunidade escolar. Os parágrafos 12 e 13 dos Estatutos da Comunidade 

traduzem a importância que o professor tinha na comunidade em que atuava:

A ninguém, seja quem for, assiste o direito de influenciar o professor, de uma ou 
outra maneira, em relação ao ensino. Caso algum membro tiver queixa contra o 
mesmo, deve apresentá-lo à diretoria para a devida apreciação. Caso os membros da 
Comunidade não cumprirem com as suas obrigações com o professor, o mesmo estará 
desobrigado de seus deveres.31

O método de ensino era o mesmo usado e pelo qual os imigrantes haviam sido 

alfabetizados na Alemanha. Ao professor cabia toda a autoridade e ele exigia muita 

disciplina, respeito, bons modos e obediência. Muitos alunos tinham medo do professor e os 

castigos, tanto físicos como psíquicos, não estavam descartados. A língua na qual se ensinava 

era o alemão, apesar de tentativas de aprender o português.32 As escolas ensinavam a ler, a 

escrever e “a fazer as contas que a vida exigia.” Também se ensinava canto, desenho e 

educação física. Um grande destaque era reservado ao ensino religioso. Nos seus inícios, as 

escolas não tinham material didático disponível. Os recursos eram limitados e a maioria dos 

livros e mapas vinham da Alemanha, retratando uma realidade muito diferente da que alunos 

e alunas vivenciavam no Brasil. Mas, já em 1832, foi editada uma cartilha para auxiliar na 

leitura em língua alemã. Os alunos usavam uma lousa e um lápis de pedra para aprender a 

escrever. As avaliações eram realizadas no final do ano letivo, com a presença dos pais dos 

alunos33.

31 apud Amo SOMMER, Reminiscências, p. 55-6.
32 Cf. Amo SOMMER, Reminiscências, p. 66-9. Ver também Friedhold ALTMANN, A roda, p. 26.
33 Cf. Friedhold ALTMANN, A roda, p. 28-30. Ver também Amo SOMMER, Reminiscências, p. 68-71.
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Em 1877, P. Wilhelm Rotermund fundou em São Leopoldo uma livraria e depois uma 

editora e tipografia. A Editora Rotermund passou a editar livros, material didático e de leitura 

em alemão e, posteriormente, em português, para as escolas comunitárias e famílias alemãs34. 

Se o sistema educacional brasileiro era extremamente deficiente e a oferta de ensino primário 

escassa na maioria das regiões, especialmente nas áreas rurais, as escolas comunitárias criadas 

pelos imigrantes alemães possibilitaram que um grande número de crianças tivesse acesso à 

alfabetização. “As escolas, por mais primitivas que fossem, fizeram com que municípios 

como Estrela e Teutônia não tivessem analfabetos.”35

Os imigrantes alemães que se radicaram em núcleos populacionais já constituídos, 

como por exemplo Florianópolis, onde predominava a tradição e cultura lusa, sentiram a 

necessidade de criar uma escola para os filhos e filhas de famílias alemãs pelo medo de 

perderem suas raízes étnicas e serem assimilados pela cultura local. Assim, em Florianópolis, 

a escola foi fundada como forma de proteção ou de retardamento da inserção das novas 

gerações ao contexto no qual viviam. A Escola Alemã surgiu em 1867, a partir do clube 

social que congregava as famílias alemãs e foi este que a manteve nos primeiros meses, 

inclusive com ajuda financeira, visto que as famílias não podiam arcar com toda a 

manutenção da escola. Um ano após sua criação, a vinda de um pastor não só impulsionou o 

funcionamento da escola como criou laços com a comunidade de fé. Em 1869 o pastor 

começou o seu trabalho como professor, efetivando assim uma ligação entre comunidade - 

escola e pastor - professor, típica nos estados do sul do Brasil.36 As escolas confessionais que 

surgiram em centros urbanos proporcionavam um ensino mais elaborado, com cursos de 5 a 7 

anos, ao contrário das pequenas escolas rurais, onde as crianças freqüentavam, no máximo, 4 

anos letivos.

1.1.3 - O Brasil na Primeira República (1889-1930)

O final do período do Império foi marcado por profundas transformações na realidade 

brasileira: aumento da lavoura cafeeira, fim da escravidão, início do trabalho assalariado,

34 Cf. Lúcia S. HARDT, Sal da terra, p. 62-3.
35 Friedhold ALTMANN, A roda, p. 26. Cf. também Carlos FOUQUET, O imigrante alemão e seus 
descendentes, p. 171-2.
36 Cf. João KLUG. Imigração e luteranismo, p. 103-108.
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início da urbanização e industrialização, modernização em diversos setores (redes 

telegráficas, portos, ferrovias). O país estava caminhando para a modernização. O fim da 

monarquia, no entanto, não significou uma mudança no sistema político, pois este continuava 

elitista, nas mãos dos grandes cafeicultores. Por outro lado, esta nova realidade, possibilitou 

uma relativa abertura para a participação popular. Os intelectuais do país, como um dos 

grupos que participou ativamente na mudança do regime monárquico para o republicano, 

iniciaram uma discussão sobre “grandes temas”, os quais poderiam levar o país a uma maior 

modernização. Os temas nacionais mais discutidos foram a “democracia (que aparecia, na 

época, como sinônimo de República); a implantação da Federação (maior poder para os 

Estados, descentralização); a questão do incentivo à industrialização (que dividia as opiniões 

dos novos governantes); e também a educação popular, que se resumia na 

“desanalfabetização da população.”37

A proclamação da República, em 1889, foi conseguida graças a um golpe militar do 

qual participaram três setores: parte do Exército, os cafeicultores e os intelectuais. Uma vez 

consolidado o novo sistema, os grandes donos de terras e plantadores de café tomaram o 

poder, afastando os outros dois grupos. Com isto, também a discussão dos “grandes temas” 

nacionais perdeu o seu espaço. Depois de consolidarem o poder em suas mãos, os 

cafeicultores “imprimiram à Nação um estilo de vida ruralístico, onde as questões sobre 

democracia, federalismo, industrialização e também educação popular deixaram de ser 

prioritárias.”38 Aos cafeicultores importava o comércio do café e iniciaram um processo de 

endividamento do Estado, a partir de empréstimos em bancos ingleses para a lavoura de café. 

Seu interesse era manter o poder em suas mãos, mesmo que fosse por meio de “mecanismos 

eleitorais pouco democráticos”, abafando toda reflexão sobre a democracia que havia se 

instalado no início do novo regime.39

Neste período e até o início da Primeira Guerra Mundial a situação não se alterou. A 

partir daí, retomaram algumas questões relacionadas com a modernização do país, como a 

industrialização, a urbanização e também a necessidade da educação popular. Com o aumento 

da urbanização e do crescimento industrial, a pressão pela necessidade de proporcionar

37 Cf. Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 16.
38 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 16.
39 Cf. Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 17.
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escolarização para o povo também retomou ao debate, principalmente entre os intelectuais do

1.1.3.1 - A educação no Brasil durante a Primeira República

Na Constituição de 1891 o modelo de ensino dual que vinha desde o Império também 

prevaleceu. Foi criado o sistema federativo de govemo e se descentralizou o ensino: ao 

governo federal cabia administrar o ensino secundário e superior e, aos governos estaduais, o 

ensino primário. Por outro lado, esta forma de organização manteve uma realidade que 

perpetuava as diferenças entre as classes sociais no Brasil.

Era também uma forma de oficialização da distância que se mostrava, na prática, entre 
a educação da classe dominante (escolas secundárias acadêmicas e escolas superiores) 
e a educação do povo (escola primária e escola profissional). Refletia essa situação 
uma dualidade que era o próprio retrato da organização social brasileira.41

No período inicial republicano, o sistema social se ampliou com o surgimento de uma 

“emergente burguesia e o aumento das classes médias urbanas.” Para tanto, contribuíram o 

crescimento da indústria e a urbanização.

A adoção do trabalho assalariado e a imigração subsidiada pelo Estado 
proporcionaram o suprimento de mão-de-obra para o campo e o advento de massas 
operárias urbanas nos grandes centros. Todo este tecido social que foi se diferenciando 
ao longo da Primeira República logrou a construção de um sistema de ensino pouco 
democrático que privilegiava o ensino secundário e superior em detrimento da 
expansão do ensino primário.42

A estratificação da sociedade já era bastante complexa e o modelo de ensino dual, 

onde se contemplava somente duas classes sociais, já não podia, por este motivo, satisfazer as 

necessidades da população.

40 Cf. Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 17.
41 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 41.
42 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 27.
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O quadro educacional pouco havia mudado desde o período monárquico. Havia 

poucas escolas públicas, que eram freqüentadas pelos filhos da classe média. Os filhos da 

classe mais alta eram ensinados em casa, por professores contratados para este fim, ou 

enviados para escolas particulares nas grandes cidades. Na área rural, havia pouquíssimas 

escolas públicas, onde os professores quase não tinham formação. A organização educacional 

no estado de São Paulo serve como parâmetro para se entender a realidade brasileira no 

período da Primeira República: “em 1920, a escola básica não atingia mais que 28% da 

população escolarizável; para cada quatro crianças em idade escolar uma era analfabeta.”43 O 

estado de São Paulo era, no entanto, uma exceção entre os estados brasileiros. Nos demais, a 

situação de analfabetismo era muito pior: “se em São Paulo a questão do analfabetismo era 

gritante, no resto do país esse problema chegava à beira da calamidade pública.”44

1.1.3.2 - Os imigrantes alemães e a educação - 2a fase: a organização das escolas

Numa primeira tentativa de congregar as comunidades luteranas no Rio Grande do 

Sul, em 1868, o P. Dr. Borchard, de São Leopoldo, juntamente com outros pastores e 

membros de comunidade, fundou o Sínodo Teuto-Evangélico da Província do Rio Grande do 

Sul. A sua Constituição trata da questão “escolas” em dois capítulos e decide que a 

organização do sistema escolar ficará sob a responsabilidade de um membro leigo, que 

recebeu o título de “Scholarch” (Cap. I, par. 8), tendo na pessoa do Dr. Heinrich W. Stahl seu 

primeiro “escolarca”. O Sínodo assume “o dever da criação e manutenção de escolas, 

bibliotecas escolares e da juventude” (par. 12). Além disso, a Constituição Sinodal impõe “à 

Diretoria da Igreja entre outras obrigações a designação de dois professores como sendo os 

únicos representantes leigos nomeados por ela junto ao Concílio Geral”. Em 1865, o P. Dr. 

Borchard fundou em São Leopoldo um Instituto, com o objetivo de formar professores 

brasileiros para as escolas comunitárias, sendo esta a primeira escola secundária do Sínodo. 

Assim como este primeiro Sínodo, também o Instituto criado pelo P. Dr. Borchard 

interrompeu suas atividades, sendo retomadas posteriormente pelo P. Wilhelm Rotermund.45

43 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 28-9.
44 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 29.
45 Cf. Rudolfo SÄNGER, 75 anos de existência do Sínodo Riograndense, p. 24.
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Por iniciativa do P. Wilhelm Rotermund, em 1886 foi criado o Sínodo Riograndense, 

que congregava comunidades luteranas situadas no Rio Grande do Sul. Em 1905, 

comunidades de Santa Catarina se organizaram e fundaram o Sínodo Luterano. Mais duas 

outras instituições congregaram comunidades luteranas no Brasil: a Associação de 

Comunidades Evangélicas (conhecido como Sínodo Evangélico - 1911) e o Sínodo 

Evangélico do Brasil Central (1912). Era função destes Sínodos ser “porta-voz das 

comunidades e defensores dos interesses comuns do povo evangélico”46. A ajuda a 

comunidades e membros vinha por meio de literatura, imprensa, ajuda financeira, também de 

instituições alemãs, e criação de grupos dentro das comunidades (para jovens, senhoras, 

crianças). Já em questões de ordem pública e política, os Sínodos não interferiam. Com uma 

precária estrutura e muitas dificuldades, o Sínodo Riograndense assumiu, entre outras tarefas, 

também o sistema educacional criado pelos imigrantes alemães chegados ao Rio Grande do 

Sul a partir de 1824. Apoiou as escolas comunitárias primárias e se engajou na criação de 

escolas secundárias e de associações de professores evangélicos47.

O Concílio Geral do Sínodo Riograndense em 1899, elegeu uma Comissão Escolar, 

com a incumbência de manter a organização do sistema escolar. Na mesma ocasião, o P. 

Pechmann, presidente do Sínodo, reforçou a necessidade de que fossem criadas mais escolas: 

“Não deve existir nenhuma cidade, nenhuma picada sem escola”. Em 1901, o mesmo pastor 

fundou a Associação dos Professores Evangélicos. Em 1909 foi fundada a Escola Normal 

Evangélica no Asilo Pella, em Taquari-RS, tendo como objetivo a formação de professores 

primários para as escolas comunitárias. Em 1910 a Escola foi anexada ao Colégio Sinodal de 

Santa Cruz do Sul, considerado o educandário mais importante do Sínodo, na época. Em 1926 

a Escola Normal foi transferida para São Leopoldo, com o nome de Seminário Evangélico 

para Professores. Além do Colégio Sinodal de Santa Cruz, ficaram ainda sob direta 

responsabilidade do Sínodo, duas outras escolas comunitárias: o Colégio Independência e a 

Fundação Evangélica de Hamburgo Velho, esta última priorizando a formação da mulher.48

As escolas comunitárias, criadas a partir de um contexto de falta de escola pública, 

funcionaram desde o seu início com grandes dificuldades49. No final do século 19, no entanto,

46 Cf. Joachim FISCHER, Comunidades, Sínodos, Igreja nacional: o povo evangélico de 1824 a 1986, p. 16.
47 Cf. Joachim FISCHER, Comunidades, Sínodos, Igreja Nacional: o povo evangélico de 1824 a 1986, p. 16.
48 Cf. Rudolfo SÄNGER, 75 anos de existência do Sínodo Riograndense, p. 24.
49 Cf. Amo SOMMER, Reminiscências, p. 58s.
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receberam um novo impulso. Como forma de preservar a cultura e tradição germânica entre 

as famílias de origem alemã, entidades e associações particulares e eclesiásticas, assim como 

o próprio governo alemão, subvencionaram escolas comunitárias e auxiliaram na manutenção 

de professores com recursos financeiros. Em 1906, através de financiamento do governo 

alemão, foi editado um livro de leitura em alemão, com uma tiragem inicial de 10 mil 

exemplares.'0

A partir de 1914, o P. Hermann Dohms começou a desempenhar um papel importante 

no campo da formação e da educação, representado pelo sistema de escolas comunitárias, 

atuando como pastor na Comunidade de Cachoeira do Sul - RS, e como professor e diretor de 

escola (Sociedade Escolar Teuto-Brasileira - uma escola mista de católicos e luteranos - 

criada em 1913). A atuação do P. Dohms desde sua comunidade e escola, influenciou o 

Sínodo Riograndense e fortaleceu o sistema educativo representado pelas escolas 

comunitárias. Em 1919 começou a publicar a revista - Folhas Evangélicas alemãs para o 

Brasil - onde expunha suas idéias sobre uma Igreja Evangélica de Rito Alemão no Brasil. 

Estas idéias tinham amadurecido durante o período final de seus estudos na Alemanha, onde 

percebeu que no Brasil deveria surgir “uma Igreja independente, de características próprias, 

mas mesmo assim ligada à ecumene”51. O P. Dohms apontou para a necessidade de formar no 

Brasil pastores e professores teuto-brasileiros para atuarem nas comunidades e escolas 

luteranas. Coerente com suas idéias, iniciou na casa paroquial, em Cachoeira do Sul, o 

Instituto Pré-Teológico, em 1921. Neste período as escolas confessionais, tanto católicas 

como luteranas, tiveram um período de grande expansão no Rio Grande do Sul. “Em 1920 

havia 787 escolas teuto-brasileiras, sendo 310 católicas, 365 evangélicas e 112 mistas. Em 

1935 eram 1041 escolas, sendo 429 católicas, 570 evangélicas e 42 mistas.”52

Em 1927 transferiu-se o Instituto Pré-Teológico de Cachoeira do Sul, RS, para São 

Leopoldo. O Concílio Geral do Sínodo Riograndense, em 1924, criou o Departamento de 

Ensino, com a incumbência de prestar serviços às escolas e assessoria aos seus diretores. No 

Concílio Geral dc 1925, este mesmo Departamento traz uma moção aos conciliares, no

50 Cf. Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 45. Ver também Friedhold ALTMANN, A roda, p. 30.
51 Martin N. DREHER Hermann Gottlieb Dohms: tentativa de teologia protestante em uma igreja de 
imigrantes no Brasil, p. 37.
52 Lúcio KREUTZ, Material didático, p. 28.
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sentido de que seja considerada obrigatória a freqüência de, no mínimo, 4 anos letivos para 

que as crianças protestantes pudessem ser aceitas no Ensino Confírmatório.53

1.1.4 - O Brasil nos anos Trinta até o Estado Novo (1930-1937)

A Revolução de 1930 inaugurou no país a chamada Nova República, que foi até 1945, 

quando através de um golpe, Getúlio Vargas assumiu o poder e iniciou o assim chamado 

Estado Novo. Neste período, a economia baseada na exportação do café enfrentou uma crise: 

não havia mais possibilidades de obtenção de empréstimos no exterior para a compra do café 

excedente pelo governo e, por outro lado, o estoque disponível deste produto havia chegado a 

um tal patamar que não encontrou mais condições para sua colocação no mercado já saturado. 

No plano político, crescia o descontentamento da classe média e de uma parte das forças 

armadas, principalmente da ala mais jovem representada pelos tenentes. A classe operária na 

cidade cresceu por causa da migração oriunda do campo e, desse modo, também as pressões 

por reivindicação e mais participação na vida política do país aumentaram. Diferentes setores 

da sociedade, dentre eles operários, militares, cafeicultores e políticos da oposição se uniram 

e buscaram mudanças para o país. Para O. Romanelli, havia duas linhas distintas: “a dos que 

desejavam mudanças apenas no sentido jurídico, ou mesmo, propugnavam por uma troca de 

pessoas no poder, e a dos que se propunham lutar por mudanças mais profundas.”54 Com a 

vitória da Revolução, o governo provisório foi assumido por Getúlio Vargas. Em 1934 foi 

promulgada uma nova Constituição. Neste mesmo ano, Getúlio Vargas foi eleito presidente e 

governou até 1937.

A união de setores tão diferentes da sociedade como operários, militares e a elite 

política e econômica, tendo cada qual diferentes reivindicações e propostas, se rompeu após a 

instalação do novo governo. O período que vai de 1930 até 1937 marcou um tempo de 

“radicalização política” e de “efervescência ideológica” no país, quando diferentes projetos 

para a construção de um novo país disputavam o cenário político. P. Ghiraldelli destaca 

quatro grupos que representavam quatro projetos distintos para um “novo Brasil”: a) os

53 Cf. Amildo HOPPEN, Fundação do Ginásio Sinodal no contexto do sistema escolar do Sínodo Riograndense, 
p. 127. Ver também Rudolfo SÂNGER, 75 anos de existência do Sínodo Riograndense, p. 27 (Ensino 
Confírmatório - período de preparação para jovens, entre 12 a 14 anos, ministrado nas comunidades pelos 
pastores ou membros capacitados para este fim, para que os jovens possam fazer a Confirmação do seu 
Batismo).
54 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 49.
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liberais, um grupo de intelectuais que “expressavam os desejos da construção de um país em 

bases urbano-industriais democráticas”; b) os católicos, que defendiam “teses 

ultraconservadoras” e se identificavam com outro grupo, os integralistas, faziam oposição aos 

liberais e organizaram a Liga Eleitoral Católica “que serviu como instrumento de pressão para 

fazer valer os interesses católicos gerais da Carta Magna”; c) os integralistas, que criaram a 

Ação Integralista Brasileira, eram conservadores e se assemelhavam aos movimentos 

europeus do nazismo e fascismo; d) os aliancistas, que criaram a Aliança Nacional 

Libertadora e congregava uma grande parte das classes populares, faziam frente ao 

imperialismo e fascismo. Os liberais, os católicos e o próprio governo queriam mudanças 

“dentro da ordem” enquanto que integralistas e aliancistas buscavam uma “nova ordem”, com 

enfoques completamente distintos: os integralistas queriam um “Estado totalitário no estilo 

nazi-fascista” enquanto que os aliancistas queriam um “governo democrático-popular com 

tendências socializantes.”55

1.1.4.1 - A educação brasileira até o Estado Novo

Em 1920, 75% da população brasileira era analfabeta, para desespero dos intelectuais 

do país. Apesar de tentativas de reformar o ensino no Brasil ainda durante o período da 

Primeira República56, é a partir dos anos 20 que grupos com diferentes projetos para a 

educação começaram a lutar por espaço. A Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas 

no poder, significou uma ruptura com a ordem social vigente no país até então, e o início da 

discussão em tomo de um projeto novo para a sociedade brasileira. Neste período, se 

destacavam, entre outros aspectos, na questão educacional as polêmicas entre liberais e 

conservadores católicos, a Reforma de Francisco Campos e a Constituição de 1934.

No período inicial do govemo Vargas, grupos que representavam projetos e ideologias 

diferentes para a construção de um “novo” país, elaboraram também políticas diferentes para 

a educação. O período dos anos 20 e 30 foi particularmente rico em termos de discussão e 

reflexão da questão educacional no Brasil. Dois grupos radicalizaram suas posições na

55 Paulo GHIRALDELLI Jr., História da educação, 40-1.
56 Cf. Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 42-4; Paulo GHIRALDELLI Jr, História 
da educação, p. 27.
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questão educacional e polarizaram as discussões em tomo do tema. Os liberais queriam um 

país com bases urbano-industriais e democráticas, eram adeptos da Pedagogia Nova e, por 

causa do seu pensamento reformista, foram também chamados de profissionais da educação. 

Publicaram o “Manifesto dos Pioneiros de Educação Nova”, em 1932, onde defendiam suas 

idéias para uma reforma educacional no Brasil. Os liberais defendiam “a gratuidade do 

ensino, a obrigatoriedade da freqüência escolar, a laicidade do ensino, a igualdade de acesso à 

instrução independente do sexo e, enfim, a elaboração de um planejamento do processo 

educativo em âmbito nacional”57. Os católicos defendiam a Pedagogia Tradicional58 e eram 

radicalmente contra os liberais e as reformas pretendidas por estes. Os católicos, tendo na 

pessoa de Alceu de Amoroso Lima seu porta-voz, atacaram os liberais ao afirmar que a 

“escola pública obrigatória, gratuita e laica, retirava a educação das mãos da família e destruía 

assim os princípios de liberdade de ensino”59. Os liberais, no entanto, não formavam um 

grupo coeso em termos de idéias e princípios, abrigando diferentes correntes de pensamento. 

Os liberais igualitários, tendo o pensamento de Anísio Teixeira como referencial, queriam 

uma escola

democrática, única, capaz de servir como contrapeso aos males e desigualdades sociais 
provocados pelo sistema capitalista. Era a tese escolanovista de uma escola renovada, 
com intuito profissionalizante, regionalizada e controlada pela comunidade, aberta a 
todas as camadas e classes sociais no sentido de possibilitar a construção de uma nova 
sociedade.60

Os liberais elitistas tinham em Fernando de Azevedo seu referencial, que foi também o 

redator do Manifesto de 1932 e lhe deu seu cunho elitista. Para este

a escola deveria ter um papel de formadora de elites, sendo que a educação apenas 
rearranjaria os indivíduos na sociedade de acordo com suas aptidões. Uns iriam para o 
trabalho manual e outros para o trabalho intelectual (...) a escola seria democrática à 
medida que possibilitasse a mobilidade social, de acordo com uma hierarquização não 
com base em privilégios de sangue ou outra coisa qualquer, mas sim pela 
competência.61

57 Thomas R. GILES, História da educação, p. 291.
58 Para uma maior definição das diferenças entre a Pedagogia Tradicional e Nova cf. Paulo GHIRALDELLI Jr,
História da educação, 19-26.
59 Paulo GHIRALDELLI Jr História da educação, p. 39-43.
60 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 42.
61 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 43.
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Assim, as duas linhas de pensamento tinham um ponto em comum ao pretenderem 

uma escola democrática, com a possibilidade de acesso para todas as classes sociais. No 

entanto, a diferença estava no papel que a escola deveria exercer na sociedade. Se para o 

primeiro grupo sua função seria a de possibilitar uma maior justiça na sociedade, dando 

chances iguais a todos; para o segundo grupo, mesmo favorecendo o acesso para diferentes 

classes sociais, fica claro que se projetam dois tipos diferentes de educação. O papel da escola 

seria o de rearranjar os indivíduos na sociedade, mas de tal forma que para os melhores seria 

destinado o ensino mais intelectual e para os outros, o manual.

Francisco Campos, ministro da Educação de Vargas, promoveu pela primeira vez, 

uma reforma com abrangência para todo o país, que sistematizou o sistema educacional 

brasileiro. Além da criação do Conselho Nacional de Educação e da reforma universitária, o 

mérito maior ficou para a organização do ensino secundário - que até ali tinha sido somente 

um curso preparatório para o ingresso no nível superior - do ensino comercial e da 

regulamentação da profissão de contador. Se a Reforma teve seus pontos positivos, por outro 

lado também deixou lacunas. O ensino primário e normal ficou marginalizado e, ao organizar 

somente o ensino comercial, não levou em conta outros cursos, como um ensino 

profissionalizante voltado para a indústria que começava a se desenvolver62.

Uma das características do período inicial do governo Vargas foi o crescente conflito 

entre as classes sociais, com a mobilização das classes trabalhadoras, a migração interna do 

campo para as cidades e o aumento desordenado destas. O governo viu no discurso dos 

liberais elitistas, que entre outras questões, reivindicavam uma educação profissionalizante 

através da criação de escolas técnicas, uma forma de amenizar a “questão social” da luta de 

classes, utilizando a educação das massas populares. Para que o agricultor permanecesse no 

campo, seriam criadas as escolas técnicas nas áreas rurais. Nas cidades as escolas de ensino 

profissionalizante deveriam atender à demanda de mão-de-obra para a indústria e o comércio. 

O governo, que sempre procurou manter uma neutralidade em relação ao conflito entre os 

liberais e católicos, na Constituição de 1934 procurou ir ao encontro de ambos. Ao mesmo 

tempo em que assumia uma posição de vanguarda, ao tomar o ensino primário gratuito e 

obrigatório para todos, regulamentar o acesso ao magistério público e determinar que os 

orçamentos da União e dos Estados deveriam reservar uma parte para a Educação, também

62 Cf. Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 131, 141-2.
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nas zonas rurais, por outro lado, também assumiu posições mais conservadoras agradando 

especialmente a Igreja Católica, ao decidir que o Ensino Religioso fosse inserido na escola 

pública, as escolas particulares fossem reconhecidas e à família fosse resguardado o “seu 

papel educativo”.63

1.1.4.2 - As escolas comunitárias - 3a fase: a consolidação da rede de escolas comunitárias

Em 1934 existiam, na área que abrangia o Sínodo Riograndense, 513 escolas com 589 

professores e 17.177 alunos. Eram as Kolonieschulen (escolas da colônia), escolas 

comunitárias em áreas rurais e em centros urbanos, criadas e mantidas pelos imigrantes 

alemães e teuto-brasileiros protestantes. Como homenagem ao cinqüentenário do Sínodo 

Riograndense e coroamento da criação da rede de escolas comunitárias, o Concílio Geral de 

1935 decidiu fundar uma escola secundária no interior do estado. O Colégio Teuto-Brasileiro 

(hoje Colégio Sinodal) foi fundado em 19 de maio de 1936 em São Leopoldo, RS, e seu 

objetivo era estabelecer um elo de ligação entre as escolas primárias do Sínodo e o nível 

superior:

Os membros leigos pretendiam levar avante a idéia de criar-se um ginásio como elo de 
ligação entre as escolas primárias da rede do Sínodo e o curso superior. Visavam a 
criar um estabelecimento de ensino, a ser dirigido pela Igreja, para que jovens do 
interior do Rio Grande do Sul tivessem a possibilidade de aperfeiçoar a sua formação 
em nível de segundo grau para serem, mais tarde, líderes em suas comunidades, tanto 
no campo econômico-social como também no espiritual e cultural.64

A criação deste educandário se insere dentro do panorama educacional da época, ou 

seja, reflete a preocupação de se possibilitar o acesso à universidade para jovens teuto- 

brasileiros, via escola comunitária luterana, formando lideranças para as comunidades. “Por 

iniciativa do Sínodo e sob sua direção, deverá ser construído um ginásio superior no qual 

nossos filhos poderão adquirir uma formação até a maturidade para o estudo acadêmico nas 

nossas universidades brasileiras.”65

63 Cf. Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 44-5.
64 Amildo HOPPEN, 50 anos Colégio Sinodal, p. 10.
65 Riograndcnser Synode Archiv, p. 47 - Ata do 42° Concílio do Sínodo Riograndense, 17 a 21 de maio de 1935, 
Cachoeira do Sul,RS “A uf Anregung der Synode soll unter ihre Leitung ein höheren Gimnasium gebaut
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A criação do Colégio Teuto-Brasileiro traz, em seu bojo, uma segunda preocupação: a 

oficialização do ensino ministrado nas escolas comunitárias. A Escola Comercial ligada ao 

Colégio Sinodal de Santa Cruz, por exemplo, (assumida pelo Sínodo Riograndense em 1897) 

com cursos de escrituração comercial, começou a ter dificuldades de funcionamento nos 

moldes como vinha atuando até então, em função das mudanças da legislação. A Ata do 

Concílio de 1935 refletiu esta preocupação:

Se, por exemplo a Escola Sinodal de Santa Cruz, que sempre teve o caráter de escola 
comercial, procura hoje o reconhecimento do Estado, assim isto é uma necessidade. 
(...) Muitos pais desejam, para seus filhos, abrir o caminho para um ginásio 
reconhecido.66

O Colégio Teuto-Brasileiro seria também um modelo para a adaptação das demais 

escolas aos novos tempos que exigiam a oficialização pelos parâmetros do ensino oficial do 

Estado para que seus certificados fossem reconhecidos. Se até aqui as escolas haviam tido 

grande liberdade de funcionamento, esta realidade começou a mudar e o Colégio seria o 

paradigma da mudança para as demais:

O ginásio atenderá a todas as necessidades práticas da nossa vida e as demais escolas 
que mantemos adaptar-se-ão ao seu programa, e assim realizando a transformação que 
se faz necessária pela nova situação, removendo as objeções que nos fizeram até agora 
e enquadrando-nos no sistema brasileiro, faremos face à transferência dos nossos 
filhos para ginásios com outra orientação.67

werden, auf welchem unsem Kindern eine Ausbildung bis zur Reife für die akademischen Studien an unseren 
brasilianische Universitäten zu Teil werden soll.”
66 Riograndenser Synode Archiv, p. 67 - Ata do 42° Concilio do Sinodo Riograndense, 17 a 21 de maio de 1935, 
Cachoeira do Sul.RS “Wenn z. B. die Synodalschule in Santa Cruz, die immer den besonderen Charakter der 
Handelschule gehabt hat, heute die Anerkennung des Staates sucht, so ist das eine Notwendigkeit. ... Zahlreiche 
Eltern wünschen, ihren Kindern den Weg zum anerkannten Gymnasium offen zu lassen.”
67 apud Amildo HOPPEN, Fundação do Ginásio Sinodal no contexto do sistema escolar do Sinodo 
Riograndense,, p. 133; Riograndenser Synode Archiv, p. 47, - Ata do 42° Concilio Geral do Sinodo 
Riograndense, 17 a 21 de maio de 1935, Cachoeira do Sul,RS “Das Gymnasium wird allen hiesigen praktischen 
Lebensbedürfnissen Rechnung tragen und unsere übrigen Schulen werden sich seinem Lehrplan anpassen und 
somit die durch die neuen Verhältnisse notwendig gewordene Umstellung vollziehen. Damit begegnen wir der 
Abwanderung unserer Kinder an die lusobrasilianischen Gymnasien, indem wir die bisher immer geltend 
gemachten Gründe beseitigen und der Eingliederung in das Staatsgefüge entgegen kommen.”
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A partir da década de 30 inicia-se um período crítico e de mudança para as escolas 

comunitárias. A nacionalização do ensino brasileiro, deflagrada durante o governo de Getúlio 

Vargas, atinge as escolas comunitárias mantidas pelos descendentes dos imigrantes alemães. 

Já a partir do começo do governo Vargas, são tomadas algumas medidas visando a integração 

das escolas “estrangeiras” ao sistema de ensino do país68. Em 1938, no entanto, leis a favor da 

nacionalização do ensino são decretadas e afetam decisivamente a vida das escolas, no que 

diz respeito ao seu funcionamento e organização.

A nacionalização trouxe para as escolas comunitárias um novo tempo e novas 

exigências. Pressionadas pela situação política do país, tiveram que se adaptar à nova 

realidade e tentar sobreviver. As escolas comunitárias foram tiradas da sua marginalidade, 

perderam sua liberdade de organização e entraram no cenário educacional brasileiro, de forma 

oficial, como ensino privado ou particular. Para poderem existir definitivamente como escolas 

brasileiras tiveram que buscar sua regulamentação, seus registros, e se enquadraram nas leis 

educacionais do país.

A realidade política na Alemanha, as atividades político-partidárias do Partido 

Nacional-Socialista alemão desenvolvidas no Brasil entre os teuto-brasileiros e a entrada do 

Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942 contra os países do Eixo (Alemanha, Itália, 

Japão) trouxeram novas dificuldades para os descendentes dos alemães e criaram um clima de 

desconfiança contra as instituições por eles criadas e mantidas. Esta situação também afetou 

as escolas comunitárias e algumas tiveram que fechar temporariamente suas portas.

Em 1945 termina o Estado Novo e inicia-se um período de transição política de um 

regime de ditadura para uma democracia. Os acontecimentos relacionados à nacionalização, a 

Segunda Guerra Mundial e o envolvimento de muitos teuto-brasileiros com o Partido 

Nacional-Socialista, mostraram que se havia chegado a um limite de radicalizações de ambos 

os lados, tanto das autoridades brasileiras como dos descendentes dos imigrantes alemães. A 

sociedade brasileira busca uma reorganização e reestruturação de suas instituições em todos

1.2 - A  nova realidade das escolas luteranas

68 Cf. Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 49.
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os seus aspectos. A questão educacional brasileira é reavaliada e iniciam-se reformas. As 

escolas comunitárias luteranas, agora integradas ao sistema brasileiro, têm uma nova 

identidade e, como escolas particulares ou privadas, todas as decisões e discussões 

relacionadas à educação no país começam a influir no seu dia-a-dia e na sua forma de 

organização. A transição de uma situação de marginalidade, liberdade de organização e 

funcionamento para uma integração efetiva no sistema educacional, traz consigo novas tarefas 

e a possibilidade de um novo papel a desempenhar dentro da sociedade brasileira.

Em termos de organização eclesiástica, inicia-se um período importante: aos poucos 

vai surgindo uma estrutura que congregará os Sínodos existentes no território nacional e cria- 

se a Federação Sinodal. Este é o embrião do qual nascerá a Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil (IECLB). Esta nova estrutura afetará as escolas comunitárias e sua 

organização e exigirá mudanças e adaptações.

1.2.1 - As escolas comunitárias e a nacionalização

O ano de 1938 marcou um novo tempo para as escolas comunitárias. Os três estados 

do sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em abril de 1938, iniciaram a 

nacionalização das escolas particulares. A promulgação do Decreto visava especialmente as 

pequenas escolas que se situavam em área rural. A lei determinava que o ensino de Português, 

História do Brasil e Instrução Cívica deveria ser ministrado por professores brasileiros. Estes 

seriam pagos pelas comunidades de acordo com o valor dos vencimentos fixados pelo Estado, 

se a escola comunitária estivesse nas proximidades de uma escola estadual.

O estado do Rio Grande do Sul não foi tão rigoroso como os outros dois, pois nas 

escolas primárias continuou sendo permitido o ensino de línguas estrangeiras, “desde que as 

matérias Português, Geografia e História do Brasil e Educação Moral e Cívica tivessem 

prioridade no plano de Ensino”69 Mas esta situação não perdurou e em maio do mesmo ano 

foi proibido totalmente o uso de língua estrangeira nas escolas. Todo o ensino deveria ser 

realizado em língua portuguesa. E numa segunda determinação o govemo do Rio Grande do

69 César PAIVA, Escolas de língua alemã no Rio Grande do Sul e a política de nacionalização, p. 24.
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Sul “decretou as condições de registro, funcionamento e inspeção das escolas particulares.”70 

A publicação de livros, revistas e jornais não poderia ser feita em língua estrangeira, somente 

com permissão do Conselho de Imigração e Colonização e com registro no Ministério da 

Justiça. Em 12 de dezembro de 1938, nova lei proibiu a estrangeiros exercerem cargos de 

direção nas escolas e a língua alemã foi proibida, inclusive nos intervalos das aulas. O 

Decreto que mais impacto causou sobre a rede de escolas comunitárias, no entanto, foi o de 

número 1545, de 25 de agosto de 1939, que determinava aos

secretários estaduais de Educação a construir e manter escolas em áreas de 
colonização estrangeira, a estimular o patriotismo por parte dos estudantes, a fiscalizar 
o ensino de línguas estrangeiras e a intensificar o ensino de história e geografia do 
Brasil, e a proibir expressamente que uma escola fosse dirigida por um estrangeiro e 
que fizesse uso de alguma língua estrangeira em assembléias e reuniões públicas.71

De acordo com a lei, também os diretores das escolas deveriam ser brasileiros, o que 

acarretou inúmeras dificuldades para as escolas comunitárias, pelo fato de muitos pastores 

alemães exercerem a função de professores e diretores72. A única atitude tomada pelo Sínodo 

foi a de preservar o Ensino Religioso em língua alemã, como forma de continuar educando as 

novas gerações dentro da confessionalidade luterana.

1.2.1.1 - A educação brasileira no período do Estado Novo

Em 1937, através de um golpe de Estado, Vargas assumiu a chefia do Estado Novo e 

governou de forma autoritária. Em termos de educação, a Constituição de 1937 teve 

retrocessos se comparada a de 1934 73, principalmente no que diz respeito ao papel do Estado 

na sua responsabilidade pelo ensino e no custo do mesmo. Em ambos os casos, a postura do 

Estado é muito mais de isenção do que de compromisso. Mas a questão mais crucial desta 

Carta foi a de manter um dualismo educacional, quando afirma no Artigo 129: “O ensino pré- 

vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas, é em matéria de educação o

70 César PAIVA, Escolas de língua alemã no Rio Grande do Sul e a política de nacionalização, p. 24.
71 Lúcio KREUTZ, O professor paroquial, p. 154.
72 Um exemplo de como foi a nacionalização para as escolas c f  relato de Friedhold ALTMANN, A roda, p. 78- 
83. Para SC ver o exemplo em João KLUG, Imigração e Luteranismo, p. 120.
73 Cf. Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 81-2.
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primeiro dever do Estado”74. Com esta redação, o Estado promoveu um sistema educacional 

que remeteu às classes mais pobres um tipo determinado de ensino, o profissionalizante. Para 

P. Ghiraldelli, o dualismo fica explícito: “os ricos proveriam seus estudos através do sistema 

público ou particular e os pobres, sem usufruir esse sistema, deveriam se destinar às escolas 

profissionais”75. O. Romanelli salienta que, com este Artigo, o Estado estava “cometendo um 

ato lesivo aos princípios democráticos” e, além do mais, “instituindo oficialmente a 

discriminação social, através da escola.”76

A partir de 1942, o Estado Novo tomou a iniciativa de, mais uma vez, promover uma 

reforma do ensino brasileiro. E mais uma vez não aconteceu uma reformulação global. Ela 

ocorreu de forma parcial, através de decretos-leis, que ficaram conhecidos por Leis 

Orgânicas. Estas leis foram promulgadas a partir de 1942, estendendo-se até 1946, ou seja, 

ultrapassaram o período do Estado Novo, e dispunham sobre todo o ensino primário e médio, 

regulamentando os ensinos industrial, comercial, normal, agrícola e secundário do país77. 

Conforme Gustavo Capanema, ministro de Educação de Vargas, o ensino secundário tinha 

por objetivo formar jovens para o ingresso nos cursos superiores, dando-lhes uma sólida 

educação geral, para que pudessem, no futuro, assumir cargos de liderança na sociedade. Este 

ensino foi dividido em dois ciclos, sendo o primeiro o ginasial e o segundo subdividido em 

científico e clássico78. A realidade de um país mais urbanizado e com um parque industrial em 

crescente desenvolvimento, influenciou o ensino para que atendesse às exigências cada vez 

maiores por mão-de-obra especializada. Para atender a estas exigências foram 

regulamentados os cursos profissionalizantes. As Leis Orgânicas do Ensino foram ao 

encontro desta realidade e, baseadas nas resoluções da Constituição de 1937, oficializaram o 

“dualismo educacional”, que consistia num “sistema de ensino bifurcado, com um ensino 

secundário público destinado às elites condutoras e um ensino profissionalizante para as 

classes populares”. Assim, a Constituição de 1937 “impôs ao sistema público de ensino uma 

legislação que procurou separar aqueles que poderiam estudar, daqueles que deveriam estudar 

menos e ganhar o mercado de trabalho mais rapidamente.”79

74 Cf. Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 81-2.
75 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 82.
76 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 153.
77 Cf. Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 154.
78 Cf. Thomas R. GILES, História da educação, p. 294-5.
79 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 84.
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O novo sistema educacional propiciava uma clara separação entre as classes sociais: 

“O sistema público de ensino continuou, então, a oferecer determinado percurso para os 

alunos provenientes das classes mais abastadas e outro percurso diferente para as crianças de 

classes populares”80. Para os primeiros, o caminho passava pelo primário, depois o ginásio e a 

universidade, onde poderiam escolher qualquer curso oferecido. Para o segundo grupo, o 

caminho iniciava com o primário, depois os cursos profissionalizantes e, eventualmente, um 

curso superior somente na mesma área81.

1.2.1.2 - A crise nas escolas comunitárias

O relato de um professor de escola comunitária dá um exemplo de como foi a 

“nacionalização” imposta pelo governo Vargas:

Na noite marcada, a comissão veio, composta de alguns militares e outros civis. ( . . . )  
Foram examinados os estatutos (... ) vistos os programas, as atas, livros escolares, 
material didático, nacionalidade dos professores e membros da diretoria. (...) o nome 
do Colégio Teuto-Brasileiro tinha que ser mudado. (...) O diretor, um professor e a 
professora jardineira não tinham nascido no Brasil, e deviam ser afastados da escola. 
(...) Os estatutos tinham que ser modificados e redigidos em português. (...) 
Verificaram que na biblioteca havia muitos livros em alemão. Tinham que ser 
suprimidos. Verificaram material de ensino e lá encontraram uma bonita coleção de 
mapas geográficos e quadros murais. Os mapas tinham sido doados pela Alemanha. 
(...) Tudo isso tinha de ser eliminado. Também avisaram que era rigorosamente 
proibido falar em língua alemã, tanto por parte dos professores como dos alunos, na 
aula e também nos recreios.82

As dificuldades foram muitas e o nível do ensino foi afetado pela troca de professores. 

A proibição de falar a língua alemã trouxe problemas para as crianças que não sabiam falar 

português. Para o P. Hermann Dohms, presidente do Sínodo Riograndense, o principal a fazer 

era continuar existindo como sistema de escolas comunitárias. Diante da exigência do Estado 

de registro especial na Secretaria de Educação para todos os professores da rede de escolas 

particulares, o Sínodo, juntamente com a Associação de Professores Evangélicos, tomou uma 

decisão e criou um setor responsável pelos registros, tanto de professores como de escolas. 

Foram exigidos dados relacionados ao quadro de professores, horários, disciplinas, histórico e 

localização da escola. Aos professores foi exigido um comprovante de bons antecedentes e a 

habilitação para exercer o magistério. Em 1938 foi nomeado o primeiro encarregado do setor

80 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 84.
81 Cf. Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 84. Ver taambém quadro da organização do ensino no 
Brasil neste período.
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de registros, Rudolfo F. Haetinger e no ano seguinte, Willy Fuchs. As escolas tiveram grandes 

dificuldades com a nova situação criada com a “nacionalização” e muitas não conseguiram 

atender a todas as exigências. “Das 500 escolas existentes antes da solicitação do registro, 

apenas 370 encaminharam papéis e efetivamente continuaram suas atividades.”83

A situação para as escolas comunitárias ficou crítica e, aos poucos, muitas foram 

fechando suas portas. A estratégia do governo federal foi a de criar escolas primárias públicas 

nas regiões em que havia escolas comunitárias. No Rio Grande do Sul foram fechadas 103 

escolas particulares (católicas e luteranas) e abertas 289 públicas e em Santa Catarina foram 

fechadas 298 e abertas 472 pelo governo.84

As escolas comunitárias que sobreviveram à nacionalização tiveram que se adaptar à 

nova situação e buscar uma maior inserção no contexto educacional brasileiro. Uma das 

primeiras providências foi a mudança do nome das escolas, que até então, na sua grande 

maioria, tinham nomes alemães. Em Panambi, RS, a escola primária “Faulhaber Stiftung” 

encerrou suas atividades em 1939 e reiniciou em 1945 com o nome de Escola Sinodal Tobias 

Barreto.85 Em Hamburgo Velho, RS, a escola para moças mudou seu nome de “Evangelische 

Stift” para Fundação Evangélica.86 Em Cachoeira do Sul, RS, a Sociedade Escolar Alemã 

Brasileira, uma escola mista (católica e luterana) se auto-dissolveu e transferiu seus bens para 

a Comunidade Evangélica. Ela foi registrada e continuou funcionando com o nome de 

Colégio Evangélico Brasileiro. Em 1943 mudou seu nome para Escola Barão do Rio 

Branco.87

Outras providências também tiveram que ser tomadas, tanto a nível de organização 

interna como de corpo docente: troca de professores e diretores, participações em cursos e 

especializações para professores para a concessão de registro no Ministério de Educação e 

Cultura, reorganização de cursos de magistério.88 As escolas passam a organizar solenidades

82 Friedhold ALTMANN, A roda, p. 78-9.
83 Lúcia S. HARDT, Sal da terra, p. 74-5.
84 Cf. Lúcio KREUTZ, O professor paroquial, p. 155. C f outros dados e uma descrição da ação nacionalizadora 
nas escolas e a estratégia governamental em J. Coelho de SOUZA, Denúncia, p. 77-83.
85 Cf. COLÉGIO EVANGÉLICO PANAMBI, 65 anos de atividades de ensino particular, p. 12.
86 C f Edelberto BEHS, Uma história marcada p o r  desafios, p. 11-2.
87 Cf. Kurt B. ECKERT, Quando florecem os arrozais: história da comunidade evangélica de confissão 
luterana de Cachoeira do Sul, p. 72-3.
88 Cf. Friedhold ALTMANN, A roda, p. 95-103.
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cívicas e participam de desfiles, como Semana da Pátria, Desfile da Independência. Uma nova 

constelação de pessoas começa a transitar nas escolas comunitárias: inspetores estaduais de 

ensino, “professor inspetor”, e nas solenidades das escolas são convidadas as autoridades 

políticas locais e estaduais.89

A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha em 1942, no 

entanto, trouxe um novo agravante para a situação das escolas comunitárias. A influência que 

a realidade política do nacional-socialismo na Alemanha teve entre os teuto-brasileiros, 

também entre os pastores do Sínodo Riograndense, gerou um clima de desconfiança para com 

instituições criadas pelos imigrantes alemães e seus descendentes. O clima de disputa entre os 

pastores a respeito da situação na Alemanha e das medidas que deveriam ser tomadas aqui no 

Brasil, no sentido de apoiar ou não a política de A. Hitler se evidenciou em 1935, no 42° 

Concílio realizado em Cachoeira do Sul e se prolongou até 1937, quando o P. Hermann 

Dohms, presidente do Sínodo, conseguiu que o Concílio daquele ano tomasse a resolução de 

manter total isenção nas questões políticas que envolviam a Alemanha. Esta resolução deveria 

nortear a atuação de pastores e professores das escolas do Sínodo. Houve, no entanto, casos 

em que esta decisão não foi acatada.90

A pergunta que se impõe é sobre a influência que a política do nacional-socialismo 

alemão teve nas escolas comunitárias luteranas. Martin Dreher, teólogo brasileiro protestante, 

faz um relato do trabalho que o Sínodo Riograndense desenvolveu com a juventude 

protestante. A partir de um começo isento de conotações políticas com a situação da 

Alemanha, o desenvolvimento posterior, no entanto, deixa claro que pastores do Sínodo, 

encarregados de liderar o trabalho da Igreja entre jovens, eram integrantes do grupo de 

pastores simpatizantes do nacional-socialismo e deram a este trabalho um cunho nacional- 

socialista.91

De um modo geral, a ação do nacional-socialismo no Rio Grande do Sul foi 

coordenada pelo Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) que havia

89 Cf Friedhold ALTMANN, A roda, p. 84. Ver também Edelberto BEHS, Uma história marcada p o r desafios, 
p. 14; COLÉGIO EVANGÉLICO PANAMBI, 65 anos de atividades de ensino particular, p. 22-4; Amildo 
HOPPEN, 50 anos Colégio Sinodal, p. 32.
90 Cf. mais detalhes sobre o envolvimento dos pastores do Sínodo Riograndense na questão do nacional- 
socialismo em Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 129-163.
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sido fundado no Brasil e tinha no estado uma área (Kreis), com uma “organização completa e 

autônoma, sob a direção de um chefe de círculo, não sujeito ao cônsul alemão”.92 Este grupo 

foi muito ativo nas cidades, especialmente em Porto Alegre, e utilizou principalmente as 

sociedades teuto-brasileiras para divulgar suas idéias.93 Também agia através da imprensa, da 

distribuição de “documentos impressos na Alemanha, pela concessão de subvenções, pelo 

controle das escolas particulares, pelo desenvolvimento de uma rêde de sociedades anexas”94, 

que congregavam pessoas em diferentes grupos. Entre estes merece destaque o Círculo da 

Juventude Teuto-Brasileira (.Deutschbrasilianischer Jugendring).

À medida que aumentava a propaganda nazista, também começaram a surgir vozes 

discordantes entre os próprios teuto-brasileiros, que através de artigos e folhetos, externaram 

suas opiniões, no sentido de que mesmo sendo descendentes de alemães e terem orgulho da 

herança que receberam, ainda assim queriam ser fiéis no cumprimento de seus deveres como 

brasileiros.95 Também entre os protestantes houve reações contrárias frente à atividade nazista 

no Sínodo. Entre os pastores, M. Dreher aponta grupos que, tendo posicionamentos 

diferentes, travavam discussões entre si e tomavam decisões de acordo com seus princípios. O 

grupo da Juventude Evangélica (nome do grupo de jovens ligados aos Sínodos), apesar de 

influenciado por idéias e comportamentos típicos da Juventude Hitlerista, ainda assim não 

pode ser confundido como sendo uma filial desta. Também ali havia vozes com um 

posicionamento claro a respeito dos objetivos que permeavam o grupo e do que significava 

ser brasileiro.96 Um segundo aspecto que M. Dreher aponta é o fato de este grupo ter entrado 

em conflito com o Círculo Juvenil, o grupo de jovens ligado ao Partido Nacional-Socialista, 

com acusações mútuas e um enffentamento através de artigos publicados em periódicos de 

ambos os grupos.97 Em 1938, o decreto lei n° 383 “proíbe aos estrangeiros residentes no país 

exercer atividades de natureza política, (...) não os autoriza a manter sociedades de caráter 

político, ainda que tenham por fim exclusivo a propaganda em difusão, entre seus 

compatriotas, de idéias de partidos políticos”98. Também não poderiam ser usadas bandeiras, 

uniformes ou distintivos de partidos estrangeiros, nem mesmo promover desfiles, manter

91 Cf. Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 142-8.
92 Jean ROCHE, A colonização alemã e o Rio Grande do Sul, p. 719-720.
93 Cf. J. Coelho de SOUZA, Denúncia, p. 25-6.
94 Jean ROCHE, A colonização alemã e o Rio Grande do Sul, p. 718.
95 Cf. Jean ROCHE, A colonização alemã e o Rio Grande do Sul, p. 719.
96 Cf Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 146 - palavras de Hans Dohms, filho de Hermann Dohms, 
presidente do Sínodo Riograndense.
97 Cf. Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 147-8.
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jornais ou proferir discursos. Estas medidas atingem as atividades do Partido Nacional 

Socialista e põem fim à liberdade que os diferentes grupos tinham até então."

A respeito do relacionamento entre nacional-socialismo e escolas comunitárias é 

necessário dizer que a descrição dos fatos da época deixa transparecer que o envolvimento na 

questão se fez sentir nas diferentes esferas da vida do povo teuto-brasileiro, nas sociedades, 

comunidades de fé, na vida social, nas atividades culturais e esportivas. Seria ingenuidade 

imaginar que a escola tenha ficado de fora, neutra e incólume a toda esta realidade. Além 

disso, o público que freqüentava os grupos, tanto da Juventude Evangélica como do Círculo 

Juvenil, era o mesmo da escola comunitária. Por outro lado, a divulgação das idéias nazistas 

teve mais repercussão nas cidades e menos nas zonas rurais.100 Pode-se deduzir deste fato, que 

as pequenas escolas comunitárias do interior não sofreram tanto assédio da propaganda 

nazista como os educandários maiores nos centros urbanos. Mas não é possível afirmar que as 

escolas, também as dos centros urbanos, tenham sido um reduto, unânime e coeso, das idéias 

nacional-socialistas e os principais centros de onde partia a propaganda nazista.

Uma segunda questão é perguntarmo-nos se o envolvimento de parte do povo teuto- 

brasileiro nas questões políticas da Alemanha desencadeou a nacionalização das escolas 

comunitárias. O P. Hermann Dohms, eleito presidente do Sínodo Riograndense em 1935, já 

há mais tempo tinha percebido que o Estado, de forma autoritária, faria a integração das 

escolas luteranas ao sistema brasileiro face aos acontecimentos políticos e às medidas legais 

que o Estado vinha tomando em relação à educação. A Ata do Concílio do Sínodo 

Riograndense de 1935 refletiu a situação que aguardava as escolas comunitárias:

Os tempos antigos passaram. Também entre nós surge um Estado com a tendência de 
abrangência total de todos os campos da vida. Nossa escola será tirada do isolamento, 
para o qual não se dirigira, mas no qual fora expressamente colocada, e será de alguma 
maneira integrada pelo Estado. Em parte isso já  está ocorrendo e temos que ter o 
cuidado de não perdermos a possibilidade de existirmos, por sermos inativos.101

98 Cf. Carlos FOUQUET, O imigrante alemão e seus descendentes no Brasil, p. 104.
99 Cf. Carlos FOUQUET, O imigrante alemão e seus descendentes no Brasil, p. 104.
100 Cf. Jean ROCHE, A colonização alemã e o Rio Grande do Sul, p. 720.
101 apud Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 164-5; Riograndenser Synode Archiv, p. 66-7 - Ata do 
42° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 17 a 21 de maio de 1935, Cachoeira do Sul, RS.
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As idéias nacionalistas no Brasil iniciaram antes do Estado Novo, durante a Primeira 

Guerra Mundial, quando o país foi tomado por um fervor nacionalista que se mostrou, por 

exemplo, na criação de entidades que tinham o objetivo de erradicar o analfabetismo. Foram 

criadas a Liga de Defesa Nacional em 1916 e a Liga Nacionalista do Brasil em 1917.102

César Paiva, no seu estudo sobre as escolas alemãs no Rio Grande do Sul, assinala que 

este estado era “extremamente tolerante” em relação às escolas particulares, em 1929, durante 

o Congresso das Municipalidades, mas decidiu, “após sofrer pressões de todos os lados 

interessados”, que seguiria o “exemplo de outros Estados brasileiros no que se refere à 

regulamentação das condições para o funcionamento das escolas particulares e exigir que o 

ensino fosse feito em língua portuguesa.”103 Esta movimentação em tomo de uma 

nacionalização das escolas particulares no Rio Grande do Sul já em 1929, foi uma decisão 

que, no entanto, não foi efetivada neste ano, tendo retomando posteriormente em 1934 e 

1935, ou seja, “antes da revolução de 1930 e das atividades do NSDAP no Brasil, desautoriza 

o estabelecimento de uma causalidade imediata e exclusiva entre a política de nacionalização 

do ensino e o combate à propaganda nacional-socialista.”104

O nacionalismo brasileiro estava relacionado com a questão da língua. Como o país 

não tinha um passado e uma cultura de onde se poderia buscar elementos para despertar um 

sentimento de unidade a todas as etnias, o único elemento desta unidade seria a língua. Carlos 

Fouquet, no seu estudo sobre os imigrantes alemães, aponta duas concepções diferentes do 

que seria a língua matema. Se para os alemães esta significava a língua do país em que 

nasceram e não viam no uso do alemão uma afronta ao país que os acolheu, para os luso- 

brasileiros o mesmo era sinônimo de falta de patriotismo, de não ser brasileiro de fato105. 

Assim, “‘desnacionalização’ viria a significar o culto da língua matema, ainda que somente 

em particular, no lar ou na igreja, ao lado da língua pátria.”106 Martin Dreher aponta uma 

distinção entre o uso da língua pelo povo teuto-brasileiro e a luta pela preservação do 

germanismo. Como exemplo de não-preservação do germanismo cita o fato de a Alemanha 

significar, para a maioria, somente um “conceito geográfico”. A língua, no entanto, era usada, 

especialmente nas áreas rurais até o período da Segunda Guerra Mundial. A situação nas

102 Cf. Paulo GHIRALDELLI Jr. História da educação, p .17-18.
103 César PAIVA, Escolas de língua alemã no Rio Grande do Sul e a política de nacionalização, p. 19-20.
104 César PAIVA, Escolas de língua alemã no Rio Grande do Sul e a política de nacionalização, p. 19-20.
105 Cf. Aurélio da Silva PY, A 5 o Coluna no Brasil, p. 246-254.
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cidades, mesmo nas menores, era diferente, pois a língua alemã não era mais entendida pelos 

jovens.107

Assim, não é razoável afirmar que a nacionalização das escolas foi uma ação do 

governo desencadeada unicamente em função das atividades do Partido Nacional-Socialista 

entre os descendentes alemães. Aspectos como o crescente sentimento nacionalista e a 

necessidade de buscar na língua um elemento de união para as diferentes etnias também 

tiveram grande influência na nacionalização das escolas comunitárias. Contudo, alguns 

acontecimentos108 provocaram uma reação mais forte do governo do Rio Grande do Sul. É 

possível afirmar que se configurou todo um universo de acontecimentos que, se não 

provocaram a nacionalização, por outro lado, serviram para radicalizar atitudes de ambos os 

lados, tanto do governo, principalmente através da ação da polícia, como de alemães e teuto- 

brasileiros109.

1.2.2 - As escolas comunitárias após a nacionalização

O 44° Concílio (Assembléia Geral Ordinária) do Sínodo Riograndense aconteceu em 

1937 e seu relatório foi redigido em língua alemã. Já o 45° Concílio foi realizado em 2 de 

junho de 1946 em Santa Cruz, RS, sendo seu relatório redigido em língua portuguesa. A 

história do Sínodo contada através dos seus concílios sofreu uma interrupção de oito anos. No 

Concílio de 1946, o relatório do presidente P. Hermann Dohms apresenta um balanço do que 

aconteceu neste período nas comunidades e traz uma preocupação que ele denominou de “o 

problema especial da educação religiosa da juventude.” O relatório do pastor-presidente 

aponta para uma realidade nova para as comunidades: se antes os pastores não realizavam a 

confirmação de jovens que não tivessem freqüentado a escola pelo menos durante quatro

,0é Carlos FOUQUET, O imigrante alemão e seus descendentes no Brasil, p. 174.
107 Cf. Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p. 174.
108 Cf Jean ROCHE, A colonização alemã e o Rio Grande do Sul, p. 721.
109 Cf. Martin N. DREHER, Igreja e germanidade, p .171, inclusive nota 177; Jean ROCHE, A colonização 
alemã e o Rio Grande do Sul, p. 722. Como exemplo de radicalizações, conferir os relatos sobre acontecimentos 
que envolveram escolas e igrejas luteranas, principalmente no Rio Grande do Sul; Kurt B. ECKERT, Quando 
florecem os arrozais: História da comunidade evangélica de confissão luterana de Cachoeira do Sul, p. 78-82; 
Edelberto BEHS, Uma história marcada p or desafios, p. 11-4; Amildo HOPPEN, 50 anos Colégio Sinodal, p. 
32-4; Friedhold ALTMANN, A roda, p. 80ss. Sobre casos de não cumprimento das leis de nacionalização por
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anos, combatendo assim o analfabetismo entre os protestantes, a situação agora é diferente. 

“Hoje, de muitas comunidades, nos vêm notícias de que, entre os confirmandos, a 

percentagem de analfabetos, mesmo em centros populosos, chega à altura inaudita de 50 a 90 

porcento”110. Para o P. Hermann Dohms, no entanto, analfabetismo significa muito mais do 

que não saber ler ou escrever, mas “a falta de desenvolvimento das faculdades intelectuais, da 

faculdade de falar, de formar juízo moral ou assinalar idéias distintas, de, em suma, entrar em 

contato com uma comunhão espiritual.”111 Esta realidade de analfabetismo é fatal para uma 

Igreja que se “fundamenta na consciência individual purificada e no sacerdócio geral dos 

crentes”, pois coloca em risco o futuro desta Igreja. A responsabilidade de educar a juventude 

é reassumida pelo Sínodo, através das escolas que mantém. “O Sínodo Riograndense nunca 

abdicou do princípio sempre defendido de que a Igreja Evangélica tem a cumprir uma grande 

missão, mantendo escolas.”112

O término da Segunda Guerra e o fim das hostilidades contra os teuto-brasileiros 

marcou um novo período na história das escolas confessionais luteranas. Prédios escolares 

que haviam sido confiscados são devolvidos às comunidades e Associações Mantenedoras, 

escolas são reabertas e, na maioria dos casos, as escolas que conseguiram sobreviver à 

nacionalização iniciaram um período de expansão com a oferta de novos cursos. P. Hermann 

Dohms aponta no seu relatório de 1946 a existência de 156 escolas primárias e 6 escolas 

secundárias, sendo destas 3 cursos ginasiais e 3 de técnicas de comércio. Os principais 

problemas que as escolas enfrentam são a falta de professores e de espaço, pois há um 

crescente aumento das matrículas, principalmente nos cursos secundários. O mesmo Concílio 

de 1946 aprova uma moção com o seguinte teor:

A Assembléia Geral reconhece, agradecida, a assistência prestada às escolas 
evangélicas pelo Departamento de Ensino, mantido pela Diretoria do Sínodo, 
incumbindo o mesmo com a organização e o desenvolvimento, sôbre bases sinodais 
definidas, do ensino particular evangélico em nossas comunidades.113

parte de professores e pastores do Sínodo Riograndense, ver J. Coelho de SOUZA, Denúncia, p. 78, 91-4; 
Aurélio da Silva PY, A 5 o Coluna no Brasil, p. 246-7.
110 Ata do 45° Concílio (Assembléia Geral Ordinária) do Sínodo Riograndense, 2 de junho de 1946, Santa Cruz 
do Sul, RS, p. 16-7.
111 Ata do 45° Concílio (Assembléia Geral Ordinária) do Sínodo Riograndense, 2 de junho de 1946, Santa Cruz 
do Sul, RS, p. 16-7.
112 Ata do 45° Concílio (Assembléia Geral Ordinária) do Sínodo Riograndense, 2 de junho de 1946, Santa Cruz 
do Sul, RS, p. 17.
113 Ata do 45° Concílio (Assembléia Geral Ordinária) do Sínodo Riograndense, 2 de junho de 1946, Santa Cruz 
do Sul, RS, p. 6.
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Em 1945 o Estado Novo chegou ao seu término com a queda de Vargas e a 

Constituição de 1946 reconduziu o país à normalidade democrática. Na questão educacional a 

nova carta resolveu que “à União cabia legislar sobre as diretrizes e bases da educação 

nacional (art. 5o, item XV, letra d)”, ao mesmo tempo em que colocou parâmetros para o 

estabelecimento destas. Dois artigos se sobressaíram: o Art. 166 estabeleceu que o ensino 

“será ministrado pelos poderes públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que 

o regulem” e o Art. 169, que estipulava os recursos que a União (10%), os Estados, Distrito 

Federal e Municípios (20%) deveriam destinar à educação. Uma comissão foi escolhida com 

o objetivo de realizar estudos e propor um anteprojeto que regulasse as novas disposições. No 

entanto, este anteprojeto, que foi concluído e enviado à Câmara Federal em 1948, não foi 

votado, e a questão da Lei de Diretrizes e Bases somente teve seu desfecho em 1961 com a 

promulgação da Lei n° 4024. Neste meio tempo houve uma acirrada discussão em tomo da 

questão do ensino público e ensino privado no país114.

O debate em tomo das novas medidas educacionais que deveriam entrar em vigor 

pode ser dividido em dois períodos. O primeiro vai de 1948 até 1958 e se centralizou mais em 

questões de entendimento contraditório do texto constitucional. O segundo vai de 1958 até 

1961, quando a Lei n° 4024 foi promulgada. Esta segunda fase das discussões girou um tomo 

da questão do ensino público e privado115.

Em 1959, o deputado Carlos Lacerda apresentou um substitutivo ao projeto sobre a 

regulamentação do ensino que tramitava no Congresso Nacional que, baseado nos princípios 

da educação como direito da família (Art. 3o - A educação da prole é direito inalienável e 

imprescritível da família) e do direito à liberdade do ensino (Art. 7o - O Estado outorgará 

igualdade de condições às escolas oficiais e às particulares), reivindicava uma “igualdade 

absoluta de condições para o ensino privado e público, tanto no que se referia à direção geral 

do ensino e aos estudos realizados, quanto no que se referia à distribuição de verbas para a

1.2.2.1 - A  educação brasileira após o Estado N ovo

114 Otaíza de O. ROMANELLI, H istória da educação no Brasil, p. 169-172.
115 Cf. Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 169-172.
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educação.”116 Para O. Romanelli, o objetivo principal deste substitutivo era o de conseguir a 

proteção do Estado para o ensino particular, “em detrimento da escola pública.”117

O substitutivo Lacerda desencadeou uma polêmica entre os que defendiam a escola 

pública, identificados por P. Ghiraldelli, como aqueles que pertenciam aos “setores sociais 

mais democráticos” e, de outro lado, “os empresários do ensino, os donos das escolas 

particulares”, que utilizando a Igreja Católica e seus princípios de “liberdade de ensino” e 

“direito da família na educação dos filhos”, lutavam pelo ensino privado. As discussões a 

respeito do assunto levaram ao desencadeamento da Campanha de Defesa da Escola Pública e 

à publicação de um novo manifesto, como já havia acontecido em 1932. Este, chamado 

Manifesto de 59, no entanto, não era a favor da monopolização do ensino pelo Estado, mas 

“favorável à existência das duas redes, pública e particular, mas propôs que as verbas públicas 

servissem somente à rede pública e que as escolas particulares se submetessem à fiscalização 

oficial.”118 Três grupos, que defendiam idéias diferentes, se uniram em tomo da defesa do 

ensino público: o grupo liderado por Anísio Teixeira, que “inspirava-se na filosofia liberal- 

pragmática”; o grupo que se baseava na filosofia liberal-idealista; e os socialistas, cujo nome 

mais proeminente foi Florestan Fernandes e tinham como objetivo “uma escola capaz de 

socializar a cultura para as classes trabalhadoras.”119

Apesar de toda a pressão exercida por estes grupos e pela campanha que levou a 

discussão à sociedade através de encontros e palestras, a lei que foi promulgada, mesmo tendo 

sido mudada em alguns pontos, manteve os princípios do “direito da família” e “a igualdade 

de direitos para a escola privada, em relação à pública, tanto no que se refere à 

representatividade nos órgãos de direção do ensino, quanto no que se refere aos recursos para 

a educação.”120 A lei promulgada, de n° 4024, estabeleceu que “tanto o setor público quanto o 

particular têm o direito de ministrar o ensino no Brasil em todos os níveis (Art. 2).” Em 

relação à gratuidade, a nova lei é omissa, mas “o Estado se propõe a subvencionar as escolas 

particulares (Art. 95, par. 1, c).” Mesmo tendo assumido elementos do grupo que defendia a 

escola pública, como “a equiparação dos cursos de nível médio e a flexibilidade de

116 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 175.
117 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 175.
118 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 114.
119 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 114-115.
120 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 182.
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intercâmbio entre eles (Art. 51)”'21. Para Bárbara Freitag a nova lei não deixa de “ter um 

caráter elitista”:

Ela ao mesmo tempo que dissolve formalmente a dualidade anterior do ensino (cursos 
propedêuticos para as classes dominantes e profissionalizantes para as classes 
dominadas) pela equivalência e flexibilidade dos cursos de nível médio, cria nesse 
mesmo nível uma barreira quase intransponível, assegurando ao setor privado a 
continuidade do controle do mesmo. Assim, a criança pobre, incapaz de pagar as taxas 
de escolarização cobradas pela rede, não pode seguir estudando.122

Para Otaíza Romanelli o que aconteceu foi absurdo, levando em conta que o Estado 

não tinha recursos suficientes para o ensino público atender uma população em idade escolar, 

dos quais 50% estavam fora das escolas. Ela encontra uma explicação para o absurdo:

Na verdade, essa retirada de autonomia e de recursos da esfera pública para privilegiar 
a esfera privada, essa proteção à camada social, que podia pagar educação, à custa das 
camadas que não podiam, só é compreensível dentro do quadro geral de organização 
da sociedade brasileira e do jogo de influências que as camadas dominantes exerciam 
sobre os representantes políticos no legislativo.”123

1.2.2.2 - O crescimento das escolas comunitárias após a crise

No 47° Concílio do Sínodo Riograndense, em 1949, o Prof. Willy Fuchs, responsável 

pelo Departamento de Ensino do Sínodo Riograndense, traz no seu relatório dados referentes 

à situação das escolas. Percebe-se um crescimento das escolas comunitárias do nível primário. 

W. Fuchs aponta os dados: em 1946 havia 149 escolas primárias e em 1948/49 este número 

cresceu para 229 escolas. Desde 1942/43 houve um aumento de 100 escolas primárias. Outros 

dados interessantes mostram o típico da escola evangélica neste tempo: 197 escolas são 

atendidas por um professor cada uma e 188 estão situadas em zona rural. São pequenas 

escolas rurais que atendem os filhos e filhas de teuto-brasileiros protestantes. Entre as 

preocupações que o relatório apresenta, destaca-se a grande falta de professores124 e a questão

121 Otaíza de O. ROMANELLI, História tia educação no Brasil, p. 182.
122 Bárbara FREITACi, Escola, Estado e Sociedade, p. 56.
123 Otaíza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 183.
124 Em 1939 devido a problemas com a nacionalização das escolas particulares foi fechado o Seminário 
Evangélico de Formação de Professores e reaberto somente em 1950. Neste meio tempo foram oferecidos cursos
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da alfabetização das crianças protestantes. W. Fuchs aponta o fato de que 40% das crianças 

das comunidades protestantes em idade escolar estão matriculadas em escolas e que 32 

paróquias não dispõem de um ensino evangélico, sendo que somente a metade destas têm um 

“regular ensino público permanente”.125

Os relatórios do presidente do Sínodo Riograndense de 1946 e 1949, apontam para o 

crescimento das escolas e do número de alunos. As escolas criadas neste período são 

fundadas com o reconhecimento oficial dos poderes públicos e dentro dos parâmetros 

exigidos pela lei. O Ginásio Sinodal de São Leopoldo, que havia sido fundado em 1936 como 

ensino médio, teve sua licença de funcionamento cassada em 1943. Logo, no entanto, 

retomou suas atividades e em 1948 é criado um curso secundário de 2o Ciclo. Neste ano 

conclui-se a construção do Internato e do “Anexo”, onde funcionará o 2o ciclo. A escola passa 

a denominar-se Colégio Sinodal e seus cursos ginasial e colegial são pioneiros dos 

educandários evangélicos no Brasil126.

A década de 40 marca a expansão dos educandários tanto em espaço físico, com a 

construção de prédios para o funcionamento de novos cursos e internatos, como na oferta de 

cursos. Esta é a época em que as escolas criam seus cursos ginasiais: no Colégio Mauá de 

Santa Cruz do Sul (1944), no Ginásio Evangélico Alberto Torres de Lajeado (1950), no 

Ginásio Evangélico Panambi (1947), no Ginásio Pindorama de Novo Hamburgo (1949), no 

Ginásio Sinodal Julio de Castilhos de Marcelino Ramos (1952), no Ginásio Martin Luther de 

Estrela (1952), no Ginásio da Paz de Porto Alegre (1952), no Colégio Evangélico Augusto 

Pestana de Ijuí (1948), todos no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o Ginásio Cônsul 

Carlos Renaux de Brusque inicia o curso ginasial em 1947 e em São Paulo, o Ginásio Koelle 

de Rio Claro em 1945. Por conta da oferta de novos cursos, o espaço físico, antes atendendo 

somente os cursos primários, agora necessita ser ampliado. As escolas iniciam um período de 

construções, como o Ginásio Evangélico Alberto Torres, que inaugura seu novo prédio em

anuais de emergência para suprir, em parte, a carência de professores - c f Amildo HOPPEN, Formação de 
professores evangélicos no Rio Grande do Sul I  Parte (1909-1939), p. 6.64-6.
125 cf. Ata do 47° Concílio (Assembléia Geral Ordinária) do Sínodo Riograndense, 13 a 15 de maio de 1949 em 
Feliz, RS, p. 19-22.
126 cf. Ata do 47° Concílio (Assembléia Geral Ordinária) do Sínodo Riograndense, 13 a 15 de maio de 1949 em 
Feliz, RS, p. 19-22.
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1953, o Ginásio Pindorama de Novo Hamburgo em 1951, o Ginásio Sinodal Julio de 

Castilhos de Marcelino Ramos em 1953.127

O relatório do Departamento de Ensino do Sínodo Riograndense, apresentado no 52° 

Concílio de 1957, traz dados que, se por um lado, atestam uma certa estagnação no 

crescimento das escolas primárias, por outro lado, mostram que aumentou o número de 

matrículas. Em 1948 havia 229 escolas primárias evangélicas com 12.755 alunos, e em 1956 

são 254 escolas com 15.000 alunos. Algumas regiões do Rio Grande do Sul apresentam altos 

índices de escolas primárias evangélicas, como em Panambi onde se encontram 11 escolas 

primárias distribuídas pela sede e interior do município, perfazendo 1 escola para cada 92 

famílias. Também outras regiões apresentam índices elevados, como Taquari, Marques de 

Souza, Arroio da Seca, Teutônia e Conventos. O Prof. W. Fuchs faz um relato da atual 

situação das escolas primárias do Sínodo: “O ensino primário do Sínodo tende a consolidar-se 

lentamente: melhoram-se-lhe as instalações materiais, aprimora-se a formação do seu 

professorado, cresce o interêsse dos pais, aumenta a responsabilidade das comunidades, pela 

educação.”128 Por outro lado, aponta para um fato que preocupa: toda a rede de escolas 

primárias do Sínodo consegue atender a um terço das crianças evangélicas em idade escolar. 

O ensino secundário mostra um quadro otimista: há melhoramentos das instalações, busca-se 

melhor orientação e percebe-se uma grande procura por matrículas. São oferecidos 10 cursos 

ginasiais, 3 colegiais, 2 comerciais básicos, 6 comerciais técnicos de contabilidade, 2 de 

economia doméstica, 1 técnico agrícola e cursos de formação para pastores e professores. A 

formação de professores é retomada neste ano com a reabertura da Escola Normal Evangélica 

de São Leopoldo, RS, que funciona com quatro séries. Também instituições que tiveram que 

fechar suas portas durante a nacionalização são reativadas, como a Associação dos 

Professores Evangélicos (1952). Outras são criadas, como o Centro dos Diretores do Ensino 

Médio Evangélico (1956).129

127 Cf estes dados em Ensino secundário evangélico - os nossos estabelecimentos, Fundação Pastor Rudolpho 
Saenger - Colégio Sinodal, São Leopoldo : 1953.
128 Ata do 52° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 16 - 19 de maio de 1957 em Panambi, p. 16-7.
129 Cf. Ata do 52° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 16 - 19 de maio de 1957 em Panambi, p. 17-9.
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O ano de 1949 é um marco decisivo para o futuro da Igreja Evangélica. O 47° Concílio 

do Sínodo Riograndense, realizado em maio deste mesmo ano, ratifica os estatutos da 

Federação Sinodal, entidade que congregará os Sínodos Evangélico de Santa Catarina e 

Paraná, Riograndense, Evangélico do Brasil Central e da Igreja Luterana do Brasil.130 Em 

1950 é criada a Federação Sinodal, que congrega os quatro Sínodos. No Io Concílio da 

Federação Sinodal, o diretor do Departamento de Ensino do Sínodo Riograndense, Prof. 

Willy. Fuchs apresenta seu relatório sobre o ensino primário evangélico, sendo 

complementado pelo presidente da Federação, P. Hermann Dohms, que enfatiza “o direito ao 

ensino particular, garantido pela Constituição da República, e sublinhando a necessidade que 

tem a Igreja de manter a escola comunal evangélica e uma sólida instrução evangélica em 

geral, bem como de formar o corpo de colaboradores”131. Após ser apresentado o relatório do 

P. Dohms sobre o Instituto Pré-Teológico e a Escola de Teologia, o Concílio decide: “No 

propósito de ser Igreja de Jesus Christo no Brasil, a Federação Sinodal toma sob sua 

responsabilidade, como tarefa primordial e de maior urgência, o trabalho do Instituto Pré- 

Teológico e da Escola de Teologia, educandários para a formação de seus futuros pastores.”132

Em 1954, no seu IIo Concílio, a Federação Sinodal recebe o acréscimo de Igreja 

Evangélica de Confissão Lutherana no Brasil no seu nome. O IVo Concílio, em 1962, retira a 

denominação “Federação Sinodal” e mantém a designação de Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil (IECLB), que congrega os quatro Sínodos existentes. Em 1962, com a 

fusão do Sínodo Evangélico de Santa Catarina e Paraná e a Igreja Lutherana no Brasil, 

formando o Sínodo Evangélico Lutherano Unido, são 3 os Sínodos que formam a Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Em 1968, no VI Concílio Extraordinário, 

realizado em São Paulo, o assim chamado Concílio Constituinte, ratifica a Constituição da 

IECLB, “aprova o Regimento Interno, divide todo o território eclesial em 4 Regiões”,

1.2.2.3 - A  passagem  da minoridade para um papel social no Brasil

130 P. Karl Gottschald, ex-prcsidente do Sínodo Riograndense, do Sínodo Evangélico Luterano Unido e da 
IECLB, aponta o dia 26 de outubro de 1949 como “data de constituição (“fundação”) da IECLB”. cf. Karl 
GOTTSCHALD, IECLB nasceu em 1949 como Federação Sinodal, p. 5.
131 Ata do Io Concílio Eclesiástico da Federação Sinodal, São Leopoldo, RS, 14-16 de maio de 1950, p. 6-7.
132 Ata do Io Concílio Eclesiástico da Federação Sinodal, São Leopoldo, RS, 14-16 de maio de 1950, p. 6-7.
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fundindo, assim os três sínodos e criando a Ij isão Luterana no

Brasil.133

Em 1960 existem 205 escolas primárias, 20 escolas de grau médio, que oferecem 34 

cursos diferentes e 43 jardins de infância. Estes números mostram uma tendência: o ensino 

primário particular está em decréscimo e o ensino médio em expansão (compare-se dados de 

1935 - 510 escolas primárias e 1 estabelecimento de ensino médio e 1960 - 205 escolas 

primárias e 20 de grau médio) Das 205 escolas primárias, aproximadamente 40 deixaram de 

ser incluídas na estatística, mas não deixaram de existir. Elas representam uma nova realidade 

no quadro do ensino evangélico. As comunidades ou entidades mantenedoras trabalham em 

parceria com o poder público: enquanto as primeiras colocam à disposição o espaço físico e 

os professores evangélicos, municipais e estaduais, o Estado assume a remuneração destes.

Por outro lado, há uma grande preocupação pela manutenção regular das escolas, 

especialmente as de ensino primário. Esta manutenção é feita exclusivamente pelos pais dos 

alunos que freqüentam as escolas evangélicas, fato que traz alguns problemas. Este grupo é 

considerado “reduzido e em permanente flutuação”, além dos problemas econômicos que 

afetam as famílias. Assim esta base de sustentação das escolas evangélicas é considerada 

fraca e uma das razões da crise do ensino primário evangélico. O ensino público, além de 

expandir-se aceleradamente, é gratuito. A manutenção das escolas primárias evangélicas, 

assumida por toda a comunidade como uma tarefa sua, é considerada uma solução viável e 

ideal, apesar de difícil execução nos dias atuais.

O relatório do Departamento de Ensino traz dados e posicionamentos sobre as 

subvenções que os poderes públicos oferecem às escolas particulares, principalmente no caso 

de parceria entre municípios que, ao subvencionarem as escolas particulares já existentes, 

“desobrigam-se, assim, da manutenção de ensino público próprio.” Há pessoas contrárias a 

esta prática, outras a favor:

133 Cf. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Documentário - XI Concílio Geral. 19-22 de 
outubro de 1978, Joinville, SC, p. 9-10.
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Entre nós sempre houve quem condenasse a subvenção do ensino particular pelo poder 
público, por considerá-la nociva à livre, natural e espontânea evolução do ensino 
particular. Por outro lado há quem a defenda, por considerar dever do poder público 
cuidar da educação e por achar justo que assim o impôsto escolar reverta em benefício 
dos que a recolhem aos cofres públicos.134

Em 1962, no 56° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, o presidente coloca uma 

questão: “Por várias vêzes fui consultado, ultimamente sôbre se o Sínodo quisesse desistir aos 

poucos no seu trabalho escolar. Isso de maneira nenhuma.”135 O apoio às escolas é 

reafirmado por meio de iniciativas do Sínodo que reforçam o sistema educacional evangélico: 

reforço em termos de pessoal para o Departamento Escolar, fomento à formação de 

professores, criação da Escola Normal Evangélica em Ivoti, RS, realização de cursos 

teológicos para professores evangélicos. O relatório do Departamento de Ensino aponta para 

o fato de que aos poucos há número suficiente de professores para o ensino primário mas há 

vagas não preenchidas no ensino médio. Por este motivo algumas escolas não estão criando 

novos cursos. A promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

“sancionada inesperadamente” causou transtornos para o Departamento e as escolas. O novo 

ano letivo teve que ser organizado de forma apressada. A nova lei “confere ao Estado a 

administração escolar, facultando aos próprios estabelecimentos ampla liberdade de organizar 

os seus cursos, os períodos de aulas e de férias, as modalidades e as épocas para os exames, a 

avaliação dos alunos para fins de promoção, além de outras.”136

Na década de 60 é possível perceber uma mudança na questão das escolas luteranas 

do Sínodo Riograndense, a partir dos relatórios dos seus concílios. Prof. W. Keller, que 

substitui o Prof. Willy Fuchs como responsável pelo Departamento de Ensino desde 1963, 

aponta no relatório do 57° Concílio Geral em 1964, para esta mudança. A rede de escolas 

primárias continua seu gradativo decréscimo. Há 120 escolas primárias em 1964, sendo destas 

23 em zona urbana e 97 na rural, com 10.337 alunos. As causas também continuam sendo 

apontadas: a “expansão acentuada do ensino público gratuito e a oneração da capacidade 

econômica das Comunidades pela exigência de melhor remuneração dos professores”.137 A

134 Ata do 55° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, (75° aniversário do Sínodo), 16-20 de maio de 1961, São 
Leopoldo, RS, p. 49-51.
135 Ata do 55° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, (75° aniversário do Sínodo), 16-20 de maio de 1961, São 
Leopoldo, RS, p. 49-51.
136 Ata do 56° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 21-24 de maio de 1962, Santa Cruz do Sul, RS, p. 19-20; 
56-8.
137 Ata do 57° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 19 - 20 de maio de 1964 em Ibirubá, p. 34.
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parceria entre Estado e comunidades na questão da educação primária se acentua. Há escolas 

públicas funcionando em prédios das comunidades e escolas gratuitas com professores 

cedidos pelo Estado: “A presença de professores cedidos pelo Estado em nossas escolas, em 

troca de matrículas gratuitas, atinge a proporções cada vez maiores. No corrente ano êste 

número ultrapassa a 70.”138 Em relação a professores, pela primeira vez há número suficiente 

para as escolas primárias evangélicas e ainda um excedente que ingressa no magistério 

público. Continuam as dificuldades para preencher vagas de professores para o ensino médio. 

A respeito deste, a realidade é exatamente o contrário do ensino primário: o ensino médio está 

em expansão. Há 4 escolas normais ligadas ao Sínodo que formam anualmente de 80 a 100 

professores. Ao todo são 20 estabelecimentos de ensino médio no Sínodo, que mantém 2 

cursos pré-teológicos, 20 ginasiais (secundário, comercial, industrial e agrícola), 4 cursos 

colegiais secundários, 7 cursos colegiais de comércio, 2 de economia doméstica, além dos 4 

cursos normais. São 4.246 alunos matriculados no ensino médio.139

O relatório de 1964 também destaca o bom relacionamento das escolas luteranas com 

os poderes públicos. A lei n° 4.024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que fixa 

também as relações do ensino particular com os poderes públicos, seus direitos e deveres, é 

colocada como “verdadeira carta de alforria do ensino no Brasil.” A conclamação é por 

empenho pela manutenção desta lei, pois ela “garante ao ensino particular uma posição 

definida de plena liberdade e segurança”. No Conselho Estadual de Educação, órgão que 

executa no Estado do Rio Grande do Sul a lei federal, o Sínodo tem sua representação 

assegurada, na pessoa do Diretor do Departamento de Ensino e outros membros. As pessoas 

que se sentem responsáveis pela escola evangélica e que têm possibilidades de influir junto 

aos poderes públicos, são incentivadas a fazê-lo, para que “se crie um clima de maior 

compreensão e de efetiva assistência ao sistema particular de ensino, que deve ser equiparado 

ao sistema público de ensino, pois não mais se compreende o ensino particular como um 

compartimento estanque ao lado do ensino público.”140 Os dois sistemas de ensino têm, nas 

palavras do Prof. W. Keller, um mesmo objetivo, ou seja, educar a juventude, e por isso 

deveria haver uma cooperação, pois “os esforços de ambos, as experiências com que cada um

138 Ata do 57° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 19 - 20 de maio de 1964 em Ibirubá, p. 34.
139 Cf. Ata do 57° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 19 - 20 de maio de 1964 em Ibirubá, p. 33.
140 Ata do 57° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 19 - 20 de maio de 1964 em Ibirubá, p. 35.
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pode contribuir, devem ser somados e articulados.”141 Por outro lado, não é possível não levar 

em conta a grande contribuição que o ensino particular já prestou à educação:

Por uma questão de justiça e de sabedoria política deve o Estado reconhecer a 
inestimável cooperação que o ensino particular - no que representa em valores 
espirituais, experiência pedagógica e administrativa e, também, em contribuição 
material - presta, e poderá prestar em extensão ainda muito maior, na educação das 
novas gerações.142

O Prof. W. Keller entende que é necessário regulamentar de “maneira precisa e 

objetiva” e em “caráter definitivo” a forma como se dará esta cooperação entre o ensino 

público e o particular. Desta regulamentação dependerá o futuro do trabalho escolar do 

Sínodo: “Dessa providência e do espírito que a norteará, dependerá em muito o futuro de 

nosso trabalho escolar no Estado, especialmente o ensino primário.”143

O responsável pelo Departamento de Ensino, como membro do Conselho Estadual de 

Educação, tem a possibilidade de “exercer uma influência ponderável no delineamento da 

própria política educacional do Estado” e este empenho deve ser exercido “até os limites das 

nossas possibilidades, para que os nossos interêsses educacionais, que são as do ensino 

particular em geral, sejam devidamente acatados, ao abrigo da LDB”144. Neste sentido, as 

perspectivas para o ensino médio particular são melhores do que para o ensino primário. Este 

sofre com a “proliferação de escolas públicas gratuitas”, principalmente nas áreas rurais. Na 

Assembléia Legislativa tramita uma emenda constitucional que quer “abolir a gratuidade 

indiscriminada do ensino médio oficial” também no Rio Grande do Sul, ficando em 

conformidade com a lei federal que dispõe a gratuidade somente para quem “provar falta ou 

insuficiência de recursos.” Esta lei merece amplo apoio: “É uma evolução que merece nosso 

decidido e público apoio”.145

O Vo Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, realizado em 

1966, trata do assunto “escolas comunitárias”, de forma sucinta, nos relatórios dos Sínodos

141 Ata do 57° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 19 - 20 de maio de 1964 em Ibirubá, p. 35.
142 Ata do 57° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 19 - 20 de maio de 1964 em Ibirubá, p. 35.
143 Ata do 57° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 19 - 20 de maio de 1964 em Ibirubá, p. 35.
144 Ata do 57° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 19 - 20 de maio de 1964 em Ibirubá, p. 35.
145 Ata do 58° Concílio Sinodal da Igreja Evangélica no Rio Grande do Sul, 19-21 de maio de 1965, Pelotas, RS,
p. 26-28.
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Riograndense e Evangélico-Luterano Unido. Neste último, encontra-se a informação de que 

existem no seu âmbito 2 cursos ginasiais com curso científico (Brusque e Curitiba), 4 

ginasiais sem o curso científico (Rio do Sul, Pomerode, Joinville, Marechal Cândido Rondon) 

e 10 escolas primárias evangélicas. O Concílio reflete sobre determinados temas, através de 

grupos de trabalho, sendo que o Io Grupo de Trabalho tem a tarefa de se ocupar com 

“Estabelecimentos de Formação”. O relatório da comissão n° 1 mostra que neste grupo o 

assunto principal foi a formação teológica de obreiros: são apresentados os relatórios dos 

cursos pré-teológicos e da Faculdade de Teologia e uma moção sugere uma campanha para 

concessão de bolsas de estudo para a formação de obreiros eclesiásticos. Em relação às 

escolas comunitárias há uma preocupação por um ensino evangélico nas mesmas.146

O Concílio do Sínodo Riograndense de 1967 trouxe mudanças que delinearam uma 

nova situação, traçaram um novo perfil para as escolas luteranas que, em grande parte, 

permanece até hoje. A preocupação pelo analfabetismo entre as crianças de famílias 

protestantes desapareceu nos relatórios. Surge uma clara definição dos rumos e da 

responsabilidade pela manutenção das escolas luteranas. O relatório do Departamento de 

Educação do Sínodo Riograndense aponta para um planejamento e orientação para as escolas 

do Sínodo que será feito tanto pelo Departamento como pelo Conselho Sinodal de Educação, 

criado em 1964. Em relação à manutenção das escolas é possível perceber uma mudança 

radical: se antes o Sínodo assumia e reassumia a responsabilidade pelas escolas comunitárias, 

agora esta responsabilidade fica exclusivamente ao “encargo das comunidades ou das 

entidades mantenedoras a estas vinculadas.” Somente a “formação de obreiros para o 

trabalho eclesiástico é de responsabilidade direta da Igreja ou do Sínodo”.147

Em termos de planejamento são colocados alguns critérios que deveriam ser 

observados e que estão de acordo com o Plano Estadual de Educação: para o ensino primário 

dever-se-ia ter o cuidado de somente criar novas escolas quando a comunidade ou entidade 

mantenedora tivesse condições efetivas de mantê-las; a ênfase volta-se para uma melhoria 

quantitativa das escolas existentes; nos lugares onde não haveria possibilidade de manutenção 

de uma escola comunitária seria necessário colaborar com a escola pública, principalmente 

com professores evangélicos que pudessem desta forma atender crianças evangélicas, via

146 Cf. Ata do Vo Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Porto Alegre, RS, 12-16 de 
outubro de 1966, p. 34, 42, 45.
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escola pública. No ensino médio dever-se-ia “manter estabelecimentos de ensino secundário 

nos centros de maior densidade evangélica; ingressar no ensino profissional (...) na medida 

em que fôr reclamado por uma insopitável necessidade das comunidades; dar prioridade ao 

ensino normal, em especial à formação de professores para o meio rural.”148

Em relação à manutenção das escolas, que agora é claramente uma tarefa das 

comunidades, dever-se-ia partir do princípio de que a única receita ordinária é a cobrança de 

anuidades. Todo o restante são “receitas extraordinárias”, tais como “auxílios e subvenções, 

rendas de festas, contribuições de firmas e particulares, bôlsas de estudo etc.” Sem esta 

condição prévia de que a escola luterana deve manter-se através da cobrança de anuidades, 

não se deveria criar novas escolas. O relatório sugere que pais e comunidades devem ser 

conscientizados desta realidade: “O que cabe é conscientizar os pais e as comunidades que a 

manutenção do ensino livre é fundamentalmente uma atribuição sua.” Por outro lado, o 

relatório deixa claro que o Departamento de Educação não tem condições de manter as 

escolas, nem uma sequer. “O que faz é colaborar na mobilização e coordenação de 

recursos!”149

As atribuições do Departamento de Educação são outras: “o aperfeiçoamento 

profissional dos professores, o incentivo para uma contínua atualização e melhoria do ensino, 

o congraçamento dos professores em tômo de objetivos comuns, entre outros, e que digam 

respeito ao aspecto qualitativo do nosso trabalho (...) Um ensino de qualidade, a par de uma 

esmerada educação é condição para a nossa sobrevivência.”150 A prioridade de atuação do 

Departamento será a instalação e manutenção de escolas de formação para professores rurais, 

que possam atender as regiões com maior densidade evangélica. Contudo, há uma segunda 

intenção por trás deste projeto. Se nos anos anteriores era possível perceber uma grande 

preocupação do Sínodo com a falta de professores para as escolas, agora a questão são as 

vagas não preenchidas nas comunidades eclesiásticas. A falta de pastores e professores 

catequistas é uma preocupação que transparece no relatório do presidente do Sínodo, P. Karl 

Gottschald, por ele chamada de “nossa doença crônica”. O esforço do Sínodo se direciona 

para a formação de obreiros para as comunidades e, para tanto são criados cursos, como o

147 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 em Carazinho, RS, p. 26.
148 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 em Carazinho, RS, p. 26.
149 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 em Carazinho, RS, p. 26-7.
150 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 cm Carazinho, RS, p. 26-27.
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Ginásio Pré-Teológico junto ao Colégio Evangélico Panambi, além do Instituto Pré- 

Teológico de São Leopoldo e a criação de escolas normais, como a Escola Normal Evangélica 

em Ivoti, RS. Estas escolas normais, além de formar professores para as escolas rurais, são 

também propedêuticas para o ingresso no estudo de teologia e formam professores catequistas 

para o trabalho nas comunidades do Sínodo.151

A situação geral das escolas luteranas segue o ritmo dos últimos anos: as escolas

primárias estão num “lento descréscimo” e o ensino médio, ao contrário “amplia-se

lentamente”. Novos cursos estão sendo criados e aquelas escolas que mantêm somente o Io 

ciclo, aos poucos, começam a instalar também o 2o ciclo. O relatório esclarece que o 

momento é propício para a ampliação dos cursos de ensino médio na rede particular:

As perspectivas de expansão do ensino médio são animadoras, visto a nova
Constituição Federal consagrar o princípio da gratuidade do ensino ulterior ao
primário somente para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta 
ou insuficiência de recursos. (...) A nova situação vai se refletir benèficamente no 
ensino médio particular, que poderá concorrer em melhores condições com a escola 
pública, até agora tendo a seu favor a indiscriminada gratuidade.152

Para o Prof. W. Keller este princípio constitucional é importante para assegurar aos 

pais o direito de opção na educação de seus filhos. O fato do ensino médio público não ser 

mais gratuito para todos, mas somente para aqueles que não têm recursos próprios é, 

conforme o relatório, “um dos princípios fundamentais da organização democrática do ensino 

consagrado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.”153

A história das escolas luteranas, contada a partir dos relatórios nos concílios sinodais 

mostra que, até a década de 50, o próprio Sínodo assumia a responsabilidade pela rede de 

escolas e animava as comunidades a ampliarem esta rede para que as crianças evangélicas 

tivessem a oportunidade de ser alfabetizadas. Esta preocupação pela alfabetização perpassa os 

relatórios, tanto dos presidentes do Sínodo, como dos responsáveis pela coordenação do 

Departamento de Ensino. A partir da década de 60 a questão muda: as comunidades são 

responsáveis pela manutenção das escolas evangélicas e a principal preocupação é

151 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 em Carazinho, RS, p. 11.
152 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 em Carazinho, RS, p. 28.
153 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 em Carazinho, RS, p. 28.



71

exatamente a manutenção destas. A pergunta central não é mais sobre o número de crianças 

evangélicas que não têm escola, mas se as escolas luteranas têm condições de se manterem 

através das anuidades. A democratização da escola não passa pela pergunta se todas as 

crianças evangélicas têm acesso a uma escola, mas pelo fato de, que sem uma escola 

secundária pública gratuita, a escola particular está em condições de igualdade com a pública. 

Este fato é visto como democratização do ensino e liberdade de opção para que as famílias 

decidam o tipo de educação que querem para seus filhos, sem questionar se o escolhido 

também pode ser assumido financeiramente. Assim, a escola evangélica “democrática” se 

toma, na verdade, seletiva até para as famílias evangélicas. A pergunta não é mais quem 

precisa de uma escola evangélica, mas quem pode pagar pela sua manutenção.

Uma segunda mudança é perceptível: o Sínodo Riograndense, antes preocupado com a 

educação de todos os membros, transfere agora esta preocupação notadamente para a 

formação de obreiros eclesiásticos. A criação de mais um curso pré-teológico em Panambi, a 

criação de escolas normais para a formação de professores catequistas, junto com o Instituto 

Pré-Teológico em São Leopoldo, RS, possibilitam uma infra-estrutura capaz de suprir as 

vagas nas comunidades eclesiásticas do Sínodo. Há uma grande preocupação pela 

manutenção destes cursos e da própria Faculdade de Teologia. O Sínodo, através das 

contribuições das comunidades e, com recursos vindos do exterior, começa a canalizar suas 

verbas para a formação específica de seus obreiros e como muitos alunos são do interior e de 

origem mais humilde, há um grande investimento em bolsas de estudo: “A grande maioria 

dos alunos são bolsistas em regime de Internato, provenientes de famílias de poucos recursos, 

motivo por que a mobilização de recursos para sua manutenção será um permanente desafio à 

nossa capacidade, e deve ser encarado como encargo permanente e intransferível.”154

No entanto, há critérios para a concessão das bolsas de estudo àqueles jovens que 

desejam freqüentar os cursos propedêuticos para o ingresso no estudo de teologia. Os alunos 

devem ter inteligência suficiente para acompanhar um curso com elevado padrão de exigência 

e se este não for o caso, cogita-se transferi-los para as escolas normais, deixando transparecer 

uma hierarquia entre aqueles que futuramente serão pastores e professores catequistas nas 

comunidades. Um segundo critério se relaciona à procedência familiar dos jovens: devem ser 

de boas famílias. Nas palavras do diretor do Colégio Evangélico Panambi, ao apresentar seu

154 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 em Carazinho, RS, p. 27.
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relatório sobre o Ginásio Pré-Teológico (GPT), define-se uma boa família e os critérios de 

escolha:

A formação de uma pessoa jovem, competente e de vocação não deve jamais falhar 
por falta de meios. No entanto, faz-se necessário tomar claro, aos olhos dos pais e das
comunidades, que o GTP não é um instituto caritativo com o intuito de formar
membros pobres das comunidades. É exigido escolher candidatos de boas famílias. A 
isso junta-se o dever e a responsabilidade de ajudar com todos os meios possíveis a 
manutenção dêsse curso. Famílias em estado econômico muito baixo raramente podem 
ser consideradas boas famílias. Também aqui a exceção confirma a regra.155

Uma questão que permanece em relação às escolas evangélicas é seu papel de educar a 

juventude evangélica dentro dos preceitos doutrinais da sua confissão. À medida em que vai 

decrescendo o número de escolas primárias na rede de escolas evangélicas, persiste, no

entanto, o cuidado de se formar professores evangélicos para as escolas rurais e para as

escolas públicas nos lugares onde a densidade de população evangélica é maior. Para o Prof. 

W. Keller, responsável pelo Departamento de Educação, a questão das escolas evangélicas 

deve ser vista sob a perspectiva da Missão Interna da Igreja:

Cada escola evangélica, de comunidade ou de paróquia, deve ser um lugar de 
testemunho, vivência e ensino evangélicos. Não sendo assim, portará indevidamente o 
nome de evangélico e não se justifica o sacrifício da comunidade para a sua 
manutenção, muitas vêzes em detrimento de outras inadiáveis tarefas.156

A partir da década de 60, além da diversidade de cursos oferecidos, as escolas buscam 

a criação e o reconhecimento oficial dos cursos de 2o ciclo: por exemplo, o curso científico no 

Colégio Cônsul Carlos Renaux (1963), o colegial secundário (1966) no Colégio Evangélico 

Alberto Torres de Lajeado, o colegial científico (1956), o clássico (1964) e o técnico de 

contabilidade (1965) no Colégio Evangélico Augusto Pestana de Ijuí. Há uma mudança 

significativa nas características da escola luterana. As pequenas escolas primárias, na sua 

maioria, ou não sobreviveram e foram fechando suas portas, ou se transformaram em 

educandários de porte, oferecendo cursos desde o jardim de infância e pré-primário até os 

cursos secundários, onde se destacam os de científico, clássico, comercial, técnico em 

contabilidade e normal. Também podem ser encontrados cursos agrícolas, industriais,

155 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 em Carazinho, RS, p. 20.
156 Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 31/05 - 2/06 de 1967 em Carazinho, RS, p. 28.
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auxiliares em enfermagem e economia doméstica. O Colégio Evangélico Panambi oferece os 

cursos científico (1965) e clássico com orientação lingüística (1969). Já oferecia cursos 

anexos desde 1964: através da legislação do Ensino Secundário criou os Ginásios Orientados 

para o Trabalho. A Escola Industrial foi inaugurada em 1968 e instalada uma oficina através 

de campanha de fundos, com auxílio da Alemanha e verba do Governo Federal. Em 1966 foi 

instalado o curso pré-teológico, sendo que o de auxiliar de enfermagem e assistente social em 

1968. Em 1964, o Colégio Bom Jesus de Joinville, Santa Catarina, oferece cursos desde pré- 

primário, primário, ginásio secundário e comercial, até científico e técnico em contabilidade. 

0  Colégio Agrícola Teutônia, do interior de Estrela, RS, oferece de 1953 até 1964 um curso 

profissionalizante para agricultores de pequenas propriedades rurais, típicas na região. Em 

1961 é criado o ginasial agrícola e em 1966 o colegial agrícola. O Colégio Cefel de Nova 

Friburgo, RJ, após diferentes tentativas de funcionamento como escola inter-denominacional 

(metodista e presbiteriana) nos anos 40, ressurge em 1949 com uma orientação luterana. Em 

1965 a escola tem 900 alunos matriculados e oferece cursos como primário, ginásio, 

científico, técnico de comércio e normal.

Neste período, a maioria das escolas muda seu nome de Ginásio para Colégio 

Evangélico e oferece boas instalações com bibliotecas, laboratórios, bom espaço físico em 

prédios recém-construídos e uma variedade de atividades extra-curriculares, como canto 

coral, música, teatro, excursões artísticas, esportes, grêmios estudantis.157

1.2.3 - A situação das escolas confessionais da IECLB na atualidade

O Concílio Eclesiástico Extraordinário realizado nos dias 23 a 27 de outubro de 1968, 

é um Concílio Constituinte, que dá uma nova estruturação à Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil. Os três Sínodos deixam de existir e em seu lugar surgem quatro unidades 

eclesiásticas, a saber: a Paróquia, o Distrito Paroquial, a Região Eclesiástica, a Igreja. Como 

“Igreja unificada cujo campo de trabalho e responsabilidade abrangem todo o território 

nacional”, a tarefa principal da IECLB “consiste em fazer de várias caravanas (Sínodos) uma

157 Cf dados em Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - estabelecimentos de ensino médio.
158 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Documentário - XI Concílio Geral. 19-22 de 
outubro de 1978, Joinville, SC, p. 11.
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Esta tarefa consome esforços de reestruturação e adaptação a uma nova realidade 

durante os próximos anos. O relatório do Pastor Presidente, no Concílio de 1978, conclui: 

“Esta tarefa complexa também neste ano (1978) ainda não está bem concluída.”159 A 

caminhada da IECLB neste primeiro decênio mostra uma tendência cada vez maior de inserir- 

se na realidade brasileira, procurando sair do seu isolamento étnico e cultural e buscando 

formas de engajamento nas questões sociais. Este propósito está definido nas palavras do 

Pastor Presidente da IECLB, em 1978:

Preparar membros da IECLB a serem uma caravana de seguidores de Jesus, voltada 
para sua missão no Brasil e no mundo, é a finalidade à qual servem, em última análise, 
todas as resoluções e iniciativas tomadas e aprovadas nos Concílios até agora.160

1.2.3.1 - A educação brasileira a partir de 1964

O golpe de 31 de março de 1964 impôs ao país uma ditadura militar que durou 21 

anos. Em termos de educação foram promulgadas duas leis: a de n° 5540, que reformulou o 

ensino universitário, e a de n° 5692, que estabelecia novas diretrizes para os ensinos primário 

e médio. Os ensinos primário e ginasial foram transformados em Io Grau, estendeu-se a 

obrigatoriedade escolar dos 4 anos do antigo primário para 8 anos do Io Grau. O 2o Grau 

tomou-se totalmente profissionalizante, podendo desdobrar-se em até 130 cursos diferentes. 

Esta reforma se mostrou inviável e catastrófica, pois não foram colocados recursos humanos e 

técnicos para a execução do projeto. Em 1982, o general Figueiredo, último presidente do 

período da ditadura, através da Lei n° 7044 “revogou o ensino profissionalizante obrigatório 

do 2o Grau”, reconhecendo “a falência da política educacional da ditadura”.161 Em 1983 o 

país tinha 60 milhões de analfabetos e semi-analfabetos, para uma população de mais ou 

menos 130 milhões de pessoas. Dados estatísticos mostram, por outro lado, que as matrículas 

na rede de ensino público decresceu nestes últimos anos: em 1957, ”88% das matrículas no 

Io grau eram feitas em escolas públicas, ficando 12% com as particulares. Em 1983, 86,7%

159 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Documentário - XI Concílio Geral. 19-22 de 
outubro de 1978, Joinville, SC, p. 11.
160 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Documentário - XI Concílio Geral. 19-22 de 
outubro de 1978, Joinville, SC, p. 18.
161 Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 185.
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das matrículas no Io grau eram feitas em escolas públicas, ficando 13,3% para o ensino 

particular.”162

Em 1984 termina o regime militar e inicia-se no Brasil o período chamado de “Nova 

República”. O país passa por um processo de redemocratização e começam os estudos e 

debates para a elaboração de uma nova Constituição. Na educação, o país busca uma 

redemocratização do ensino e a sociedade brasileira é chamada a participar. O Ministério da 

Educação promoveu no dia 18 de setembro de 1985 o Dia nacional do debate da Educação, 

tendo como tema “Educação para todos, caminho para mudança”, com o objetivo de iniciar 

um “amplo processo de busca de redemocratização e melhoria da qualidade do ensino 

ministrado pela escola pública”.163 E mais uma vez as questões relacionadas ao ensino 

público e particular retomam ao cenário das discussões. Em 1986, na IV Conferência 

Brasileira de Educação é lançada a “Carta de Goiânia”, que formula princípios que deveriam 

ser incluídos no texto constitucional e defende o ensino público, gratuito e laico (1 - A 

educação escolar é direito de todos os brasileiros e será gratuita e laica nos estabelecimentos 

públicos, em todos os níveis de ensino. 2 - Todos os brasileiros têm direito à educação pública 

básica comum, gratuita e de igual qualidade, ...), obrigatório ( 3 - 0  ensino fundamental, com 

8 anos de duração, é obrigatório para todos os brasileiros,...) e subvencionado pelo Estado (4 

- O estado deverá prover os recursos necessários para assegurar as condições objetivas ao 

cumprimento dessa obrigatoriedade, ...). Em relação ao ensino particular, o manifesto se 

posiciona desta maneira, no artigo 18: É permitida a existência de estabelecimentos de ensino 

privado, desde que atendam às exigências legais e não necessitem de recursos públicos para 

sua manutenção.164

1.2.3.2 - As escolas confessionais da IECLB

Neste período de dez anos, que vai de 1968 até 1978, fase de reestruturação para a 

IECLB, também as questões relacionadas às escolas confessionais luteranas entram numa fase 

de transição. Se antes o Departamento de Ensino estava diretamente ligado ao Sínodo

162 Paulo GHIRALDHLLI Jr, História da educação, p. 220.
163 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O ensino relig ioso , p. 83.
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Riograndense, agora busca por adaptação e por espaço dentro da estrutura da IECLB. O YIII0 

Concílio Geral, em 1972, declara que o Departamento de Educação continua suas atividades 

na IVa Região Eclesiástica, região do antigo Sínodo Riograndense e que a IIP Região 

Eclesiástica, região geográfica do planalto do Rio Grande do Sul, onde se localizam escolas 

confessionais, também estruturou um setor que trata da questão educacional. No entanto, o 

relatório aponta para o fato de que é necessário buscar uma coordenação do trabalho 

educacional a nível de IECLB. Uma segunda questão está relacionada com a Lei Federal 

5.692/71, que regulamenta o ensino de Io e 2o Graus. Estas novas diretrizes educacionais 

merecem, conforme o relatório, maiores estudos.165 Em 1976, no item “Departamento de 

Educação” do relatório do Pastor Presidente apresentado ao X Concílio Geral, consta que

o Departamento de Educação (integrado na ISAEC e mantido por recursos das escolas 
filiadas ao Centro de Diretores de Escolas Evangélicas) promove a adjudicação de 
verbas (especialmente as provenientes do salário-educação) para as escolas, administra 
a Caixa de Auxílio Mútuo do Magistério, soluciona os problemas de quase 100 escolas 
nas III e IV Regiões e preocupa-se com a formação de professores, mantendo para 
esse fim um Fundo de Bolsas que, em 1975, beneficiou 43 candidatos.166

No XI Concílio em 1978, o relatório do Departamento de Educação traz dados a 

respeito das escolas evangélicas: “na IECLB existem 40 estabelecimentos evangélicos de 2° 

grau e/ou com o 1° grau completo, freqüentados por aproximadamente 21.000 alunos; mais 

uma centena de escolas evangélicas com as primeiras séries do Fundamental, totalizando 

aproximadamente 12.000 alunos” 167. Por outro lado, o Departamento de Educação e o Centro 

de Diretores está se ocupando com a elaboração de um documento que defina claramente os 

objetivos da escola evangélica, atendendo uma recomendação feita no concílio anterior.

No XII Concílio Geral, em 1980, é possível perceber que a IECLB continua sua busca 

por inserção no contexto brasileiro. O Conselho Diretor, órgão deliberativo da IECLB nos 

períodos inter-conciliares, reconhece que é indispensável fazer uma análise da situação tanto 

da Igreja como da realidade brasileira. A partir deste diagnóstico, escolhe prioridades para o 

trabalho e a reflexão nos próximos anos. As opções escolhidas seguem duas direções: uma se

164 Cf. Paulo GHIRALDELLI Jr, História da educação, p. 227-8.
165 Cf. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Relatório do Pastor Presidente apresentado 
no VIII Concilio Geral da IECLB, 19-22 de outubro de 1972, Panambi, RS, p. 9-10.
166 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Relatório do Pastor Presidente apresentado ao 
X  Concílio Geral da IECLB, 21-24 de outubro de 1976, Belo Horizonte, MG, p. 21.
167 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Documentário - XI Concílio Geral. 19-22 de 
outubro de 1978, Joinville, SC, p. 53.
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ocupa com questões relacionadas com a confessionalidade e a orientação teológica. A 

segunda, que pergunta sobre a “problemática que, no contexto brasileiro, envolve a IECLB 

em responsabilidade evangélica de maneira expressiva, exigindo sua presença e sua 

participação”168. Opta-se por dois temas: a questão indígena e a estrutura agrária no Brasil. 

Nas questões relacionadas a escolas comunitárias, o relatório do Departamento de Educação 

aponta para um quadro de normalidade das escolas, apesar das dificuldades com a situação 

financeira. Por outro lado, percebe-se que as escolas evangélicas ainda buscam uma definição 

do seu espaço dentro da estrutura da IECLB:

Visando a uma vinculação mais estreita com a Igreja e uma maior dinamização de seu 
desempenho, a partir do ano letivo de 1981, o Pastor Presidente e o Secretário Geral 
estiveram reunidos no dia 27.09.1979, em Porto Alegre, com mais de 50 Diretores de 
Escolas Evangélicas. Sérios problemas estiveram em pauta. A pergunta pelo futuro das 
escolas comunitárias diante de uma política oficial de estrangulamento financeiro 
destas escolas preocupa a todos constantemente.159

Entre outras questões, uma se destaca: a que pergunta pela função da escola 

evangélica. Há o anseio para que se inclua uma subsecretária ou Departamento de Educação 

na Secretaria de Missão da IECLB porque se entende que o trabalho das escolas é um serviço 

prestado às comunidades.170

Em 1981, o Departamento de Educação é reestruturado e passa a atuar em três níveis: 

através da Associação Evangélica de Educação, que congrega as escolas evangélicas a ela 

filiadas, sendo sua Assembléia Geral o órgão deliberativo; o Conselho de Educação, 

composto por 16 membros, sendo seu órgão normativo; e a Direção Executiva como órgão 

que “administra o desenvolvimento do trabalho.” As escolas evangélicas diretamente ligadas 

à IECLB, ou a comunidades, paróquias, ou ainda sociedades que mantêm “um vínculo 

eclesiástico” não fazem parte automaticamente do Departamento de Educação - IECLB, 

podendo ser membros ou não da associação. Para as escolas que se filiaram, há a tarefa de 

manterem financeiramente o trabalho desenvolvido pelo Departamento, que atua sem 

subsídios do orçamento geral da IECLB. A tarefa do Departamento também ficou claro: “A

168 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-IECLB. Relatório do Pastor Presidente, XII Concílio 
Geral, Carazinho, RS, 25 e 26 de outubro de 1980, p.2-5, 51-2.

169 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-IECLB. Relatório do Pastor Presidente, XII Concílio 
Geral, Carazinho, RS, 25 e 26 de outubro de 1980, p.2-5, 51-2.
170 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-IECLB. Relatório do Pastor Presidente, XII Concílio 
Geral, Carazinho, RS, 25 e 26 de outubro de 1980, p.2-5, 51-2.
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razão da existência do Departamento de Educação não está centrada na prestação de serviços, 

como um escritório de assessoria ou um sindicato. (...) sua principal função é ajudar as 

escolas a encontrarem formas de expressar o seu vínculo com a Igreja.”171

Em 1982, o Departamento de Educação leva uma moção ao XIII Concílio Geral: “que 

a Igreja assuma a responsabilidade de, prioritariamente, promover a elaboração e ativação de 

uma Pastoral da Educação, através da mobilização de todos os agentes educacionais 

existentes, pessoas e organismos, mediante sua efetiva integração na IECLB, inclusive 

facilitando recursos humanos e materiais.” O Concílio Geral acolheu a moção por 

unanimidade e o Conselho Diretor fixou o tema “Educação” como uma das prioridades para 

1984. Na apresentação do tema pelo Pastor Presidente no XIV Concílio Geral, é possível 

perceber duas linhas de reflexão. Uma, pergunta pela ligação entre Igreja e educação; a outra, 

pelo tipo de educação necessária no contexto brasileiro e que estaria de acordo com a fé 

cristã:

A educação pertence à missão da Igreja. E, no contexto brasileiro, é necessário que 
aconteça uma educação que vise a realidade brasileira, que busque a formação do 
homem para que participe com responsabilidade da vida nacional, que reúna valores 
éticos que o façam exercer sua profissão de maneira limpa e correta e esteja preparado 
para ser um fiel servidor que luta contra a injustiça e contra a corrupção, que se saiba 
comprometido com a pessoa toda e com todas as pessoas em fidelidade à causa 
libertadora do Evangelho de Jesus Cristo.”172

A questão financeira continua sendo um problema para as escolas evangélicas. Numa 

realidade de inflação e recessão pela qual passa o país, estudar e pagar uma escola particular 

se tomou uma tarefa difícil. O resultado desta situação é encarado como um problema para a 

IECLB:

Em conseqüência, ocorre certa seleção entre os alunos. Cai o número dos que podem 
arcar com os custos do ensino particular. Com isto o risco da elitização econômica se 
toma sempre maior. Com isto é dado novo problema para a IECLB que desde os seus 
primórdios está ligada à escola, ligada à educação, pois houve o tempo em que se dizia 
que Igreja e escola estão unidas. (...) Hoje, a escola particular, como opção ao lado do 
ensino oficial, se toma privilégio de poucos.” O que cabe à Igreja fazer?”173

171 Dorival A. FLECK, O departamento de Educação e as escolas da IECLB, p. 1, col 2 e 3.
172 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-IECLB. Relatório do Pastor Presidente, XIV Concílio 
Geral, Mal. Cândido Rondon, PR, 17-21 de outubro de 1984, p. 16.
173 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-IECLB. Relatório do Pastor Presidente, XIV Concílio 
Geral, Mal. Cândido Rondon, PR, 17-21 de outubro de 1984, p.16-7.
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Durante o ano de 1985 o tema “Educação - compromisso com a verdade e a vida” foi 

amplamente debatido nas comunidades. Refletiu-se sobre assuntos como educação cristã nas 

comunidades, na escola, no lar, sobre ensino religioso na escola e elaborou-se material para 

estudo nos grupos e em escolas. Realizaram-se encontros, consultas e cursos de atualização, 

tanto para professores de escola como para obreiros eclesiásticos. Nas palavras do Pastor 

Presidente, o resultado da reflexão é este: “Reforçou o compromisso da nossa Igreja com a 

escola e com uma educação ampla que não se restrinja à mera transmissão e aquisição de 

conhecimentos, mas diga respeito à personalidade toda e preste contas dos valores a que se 

prende.”174 O relatório do Departamento de Educação afirma: “O caráter missionário da 

escola não se esgota no anúncio explícito do Evangelho, em sala de aula, mas se estende para 

a conseqüência que uma resposta a esse Evangelho significa em sua filosofia e pedagogia.”175

Em 1986, o processo de elaboração da nova Constituição brasileira também foi tema 

de estudos e reflexão por parte de grupos e da direção da IECLB. Para o P. Rolf Droste, 

secretário geral, a IECLB como entidade formada por pessoas que “vivem e trabalham neste 

País, não pode viver de costas para a realidade social e política.” O próprio Evangelho 

compromete a uma ação efetiva, a um “comprometimento político do cristão”. O temor é de 

que a Constituição seja elaborada “à margem da vida nacional”, escrita por algumas pessoas, 

sem a participação popular. A IECLB, por este motivo, propõe a criação de comissões 

regionais, que possam debater as necessidades e levar em conta as peculiaridades das 

diferentes regiões brasileiras e levar suas contribuições para a elaboração da nova 

Constituição.176

No campo educacional há diferentes encontros que debatem o tema, relacionando-o 

com o momento peculiar que o país vive. A 5 de junho de 1986, por exemplo, há uma reunião 

anual entre os diretores das escolas evangélicas situadas na III Região Eclesiástica, para a 

qual foram convidados candidatos ao cargo de deputado federal.177 Nos dias 23 a 26 de julho 

de 1986 acontece o XVI Congresso Nacional de Professores de Escolas Evangélicas, sob o 

tema “Uma Escola a serviço”. Tem como objetivo debater as questões relacionadas à

174 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-IECLB. Relatório do Pastor Presidente, XV Concílio 
Geral, Rio de Janeiro, RJ, 15-19 de outubro de 1986, p . l l ,  52-3.
175 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-IECLB. Relatório do Pastor Presidente, XV Concílio 
Geral, Rio de Janeiro, RJ, 15-19 de outubro de 1986, p .l 1, 52-3.
176 Rolf DROSTE, A IECLB e o processo constituinte,, p. 16.



80

elaboração da Constituinte. O Prof. Dorival Fleck, diretor do Departamento de Educação da 

IECLB, no seu discurso de abertura do Congresso, coloca os objetivos: buscar uma alternativa 

à estatização do ensino, por um lado e à prática educacional como fonte de lucro, por outro 

lado. Nem uma nem outra postura é defensável, a partir dos valores que norteiam uma escola 

evangélica: “Se a partir dos valores que prezamos, não podemos aceitar uma estatização que 

afasta as decisões sobre educação para longe da comunidade onde ela acontece, não podemos 

aceitar, em nome dos mesmos valores, aquela escola particular montada com o objetivo de 

mercadejar os conteúdos da educação.” A alternativa que deverá ser buscada pode ser 

definida como uma “escola capaz de ter como esteio núcleo, ceme, viga mestra o serviço, 

compreendido em toda sua dimensão.” O papel de cada participante do Congresso é desejar 

defender esta alternativa.178 Para D. Fleck, aqueles que defendem a escola pública distorcem a 

palavra “público”, confundindo-a com “estatal”. Há um esforço deliberado nesta intenção de 

confundir: “não há melhor forma de estabelecer o caos do que tirar as condições para a 

competência.” D. Fleck aponta os males da escola estatal: “a indefinição filosófica, a 

descontinuidade pedagógica, o descompromisso da clientela, o gigantismo da máquina 

administrativa, o custo elevadíssimo, desproporcional até em relação à escola particular mais 

cara do país”179. A alternativa para os males desta escola estatal é a escola pública 

comunitária:

É na escola comunitária, enquanto uma forma de escola pública que é possível 
encontrar uma unidade capaz de se definir filosoficamente, como expressão de uma 
comunidade restrita, de manter continuidade pedagógica, na medida em que é sensível 
às necessidades locais, de resistir à burocracia, em nome de sua autonomia, de buscar 
o compromisso da clientela, através da identificação da ‘sua escola’, de reduzir os 
custos, compatibilizando-os com as condições reais dos meios disponíveis e de limitar 
a máquina administrativa ao estritamente necessário.180

O XVI Congresso Nacional de Professores de Escola Evangélica teve como resultado 

um documento final que foi enviado a todos os setores ligados à educação e aos candidatos à 

Constituinte.181 O documento traz o posicionamento das escolas evangélicas sobre a polêmica 

entre escola pública e ensino particular. Em primeiro lugar, há uma distinção entre os

177 cf. Diretores e políticos debatem a Educação na Constituinte.
178 Dorival FLECK, A hora da apreensão é agora, p. 8-10.
179 Dorival FLECK, Escola pública, estatal ou comunitária?, p. 7.
180 Dorival FLECK, Escola pública, estatal ou comunitária?, p. 7.
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conceitos “público” e “estatal”, que não podem ser usados como sinônimos. “Público” é 

“tudo aquilo que deriva da comunidade”. E “comunidade” é entendido como “cidadãos 

agindo em comum, para o bem comum”. Numa compreensão bastante ampla, “educação” é 

definido como um processo, em constante evolução, que está vinculado à história mesma do 

indivíduo e esta à sua comunidade. Neste contexto comunitário, enquanto espaço público, 

acontece educação: “É fundamental que a educação, enquanto desenvolvimento humano 

pessoal e grupai, se faça a partir de fins e valores, e, que esses fins e valores sejam 

fundamentados na teoria e aceitos por aquele grupo social que faz (ou para o qual é feita) uma 

proposta educacional.”182 A educação, assim, deverá “estar vinculada à comunidade, que lhe 

dá legitimidade e aberta a formas múltiplas que representem o estágio específico da vida 

dessa comunidade.”183 Ao Estado cabe o dever de “assegurar os meios para que a comunidade 

organizada possa cumprir a tarefa que ela mesma se impõe,” ou de assumir ele mesmo a 

tarefa caso a comunidade não o faça. Também é dever do Estado “o zelo pela qualidade da 

educação em todas as escolas, para todos os alunos.”184

Apesar dos estudos e debates, nos anos anteriores sobre educação, o relatório do 

Concílio Geral realizado em 1990 afirma que a IECLB ainda não tem “um posicionamento 

claro sobre uma política educacional.” Comunidades e a Igreja estão refletindo sobre a 

“estrutura” e o “papel” do Conselho e do Departamento de Educação. Por este motivo, foi 

realizada uma Consulta sobre Educação em 1988 e formada uma comissão que elaborou uma 

“proposta de diretrizes para uma política educacional da IECLB”, a qual foi apresentada ao 

Conselho Diretor e aprovada pelo mesmo em junho de 1990.185 O documento “Diretrizes de 

uma política educacional da IECLB” parte de uma fundamentação bíblica e confessional para 

definir os objetivos da educação: o entendimento da fé cristã que busca “compreender-se e 

desenvolver-se a si mesma e no relacionamento mútuo entre as pessoas"; a promoção do ser 

humano que, a partir de sua própria identidade pessoal e em sua inter-relação com os outros, 

“se descobre em sua dignidade (criatura de Deus), se desdobra em sua missão (colaborador da 

obra de Deus) e assim se assume como agente de uma sociedade em permanente 

transformação; o serviço ao mundo, que busca uma fé que se coloca a serviço.”186 Em

181 Constituintes vão receber propostas do magistério das escolas evangélicas.
182 apud Educação e a Constituinte, p. 58.
183 Educação e a Constituinte, p. 58.
184 Educação e a Constituinte, p. 58-9.
185 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-IECLB. Relatório da Presidência, XVII Concílio Geral, 
Três de Maio, RS, 16-21 de outubro de 1990, p.32.
186 IECLB, Diretrizes de uma política educacional da IECLB, mimeo.
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relação às perspectivas norteadoras de uma política educacional, a questão das escolas 

comunitárias é vista como uma “significativa contribuição à formação de nossas comunidades 

e do povo brasileiro”. Esta contribuição deve ser preservada, uma vez, como memória, e outra 

vez, como “compromisso educacional presente”. Cabe à IECLB e à sua política educacional 

valorizar a contribuição que a escola evangélica representa, mas por outro lado, também cabe 

a ela uma postura de resistência contra a “tendência de elitização e incentivando à busca de 

modos de superação das causas desse processo.” Uma política educacional da IECLB deve 

apoiar de forma irrestrita a rede escolar pública, por ser o Estado o único agente capaz de 

“garantir a universalização da educação (formal)”, sem, no entanto, centralizá-la. A educação, 

como um processo que “abrange a vida como um todo e as pessoas em todas as suas 

dimensões”, não se restringe somente à escola, mas a outras instâncias como o lar, a 

comunidade, os meios de comunicação e a educação popular, que “merece uma atenção toda 

especial”.187 Este é o documento norteador no que diz respeito à educação na IECLB.

Dentro da estrutura organizacional da IECLB, o espaço e a forma de funcionamento 

do Departamento são fixados em 1990, nestes termos: “Por determinação estrutural, o 

Conselho e o Departamento de Educação da IECLB estão ligados à Secretaria de Missão. 

Estes têm uma atuação independente, onde as decisões concernentes à vida e atuação das 

escolas comunitárias evangélicas são tomadas sem haver necessidade de um posicionamento 

do CD da IECLB.”188

A decisão acima referida é um momento (crucial) no relacionamento entre IECLB e a 

rede de escolas evangélicas a ela vinculadas. Resoluções tomadas em diferentes momentos na 

história da Igreja, afetaram a existência e a atuação das escolas. A evolução deste 

relacionamento, que iniciou com uma forte vinculação entre escola e comunidade eclesiástica, 

desemboca agora numa realidade de independência das escolas em relação aos órgão 

decisivos mais importantes da Igreja. Outras resoluções precederam a de 1990: o 59° Concílio 

do Sínodo Riograndense, em 1967, tomou a decisão de que o Sínodo não mais assumiria a 

manutenção das escolas evangélicas, mas as comunidades ou suas entidades mantenedoras 

seriam as responsáveis por elas, determinando um início de mudanças. A questão educacional 

na IECLB c a rede de escolas evangélicas tomam rumos diferentes. A Igreja, representada

187 IECLB, Diretrizes de uma política educacional da IECLB, mimeo.
188 CD - Conselho Diretor; Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-IECLB. Relatório da Presidência, 
XVII Concílio Geral, Três de Maio, RS, 16-21 de outubro de 1990, p.32.
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pelo Sínodo, decide investir seus esforços na formação de obreiros eclesiásticos para 

assumirem o trabalho nas suas comunidades. As escolas evangélicas, após a nacionalização e 

as dificuldades vividas com a Segunda Guerra Mundial, iniciam um processo de inserção na 

realidade educacional brasileira: as pequenas escolas comunitárias, principalmente nas zonas 

rurais, desaparecem; as que sobrevivem, a maioria nos centros urbanos, se transformam em 

educandários de porte e seu corpo discente vai se tomando pluri-religioso e pluri-cultural. A 

principal preocupação do Sínodo Riograndense não é mais com a alfabetização de todas as 

crianças evangélicas mas com a formação de obreiros oara o trabalho eclesiástico.

Em 1980, o XIIo Concílio Geral da IECLB dá sinais de que a Igreja busca uma 

inserção na realidade brasileira ao priorizar temas para reflexão e estudo, como a questão 

indígena e a agrária. As escolas evangélicas estão preocupadas com a situação financeira do 

país, que as afeta diretamente. A preocupação é pela elitização da escola, pois os altos custos 

da sua manutenção impedem que o acesso a ela seja democrático: somente famílias com 

condições financeiras mais privilegiadas conseguem matricular e manter seus filhos e filhas 

nas escolas evangélicas, que são sinônimo de boa qualidade. Os relatórios aos concílios da 

Igreja dão conta de que a rede de escolas evangélicas continua buscando seu espaço dentro da 

nova estrutura da Igreja. A direção desta, por outro lado, se pergunta sobre a função da escola 

evangélica. A direção da IECLB se posiciona e afirma que a educação é missão da Igreja e 

que esta deveria visar a realidade brasileira, formando pessoas que pudessem participar 

responsavelmente na sociedade, por meio dos valores, da profissão e na sua luta contra a 

injustiça e a corrupção. A realidade das escolas evangélicas é de preocupação pelos altos 

custos de sua manutenção e pela elitização do público que as freqüenta. Em 1990 um novo 

documento define a política da IECLB em relação à questão educacional e as escolas 

evangélicas luteranas continuam buscando um posicionamento claro dentro da estrutura da 

Igreja.

O surgimento e o desenvolvimento das escolas evangélicas no Brasil traz uma 

característica de adaptação à circunstâncias históricas, tanto aquelas impostas aos primeiros 

imigrantes alemães chegados ao Brasil, como aquelas enfrentadas pelas escolas 

posteriormente. Os acontecimentos que marcaram sua história podem ser definidos, muito 

mais, como reações à decisões e desafios que a realidade impôs e não tanto creditados a um 

projeto político educacional da Igreja, baseado em conceitos e princípios teológico-
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pedagógicos claros. A IECLB, quando se posiciona na questão educacional (por exemplo, no 

documento “Diretrizes de uma política educacional da IECLB”, de 1990), não define 

claramente os objetivos, o papel que desempenhará e a contribuição específica que representa, 

por meio das escolas a ela vinculadas, no contexto do sistema educacional brasileiro. Estas 

constatações levam a um questionamento: A partir de onde uma escola, que se diz 

“evangélica luterana”, busca fundamentos que justifiquem sua existência e determinem sua 

ação pedagógica? A sua identidade se define a partir da sua tradição, seu vínculo com a 

Igreja? A partir de onde ela pode buscar fundamentos que justifiquem sua existência no 

contexto educacional brasileiro e qual o seu específico em relação às demais propostas 

pedagógicas? Qual a responsabilidade da Igreja em relação à questão educacional? Ao 

assumir responsabilidades na educação, a Igreja não estaria se envolvendo com questões que 

não são da sua alçada? Como fundamentar o envolvimento da IECLB na questão educacional 

brasileira?

Em 1998 encontram-se filiadas ao Departamento de Educação da IECLB, 47 escolas 

com 30.345 alunos. Os dois estados do sul têm o maior número de escolas: o Rio Grande do 

Sul tem 39 e Santa Catarina tem 5 escolas. As escolas atuam nos três níveis, ou seja, em 

educação infantil, no ensino fundamental e médio e no superior. Um grande número de 

escolas oferece desde educação infantil até ensino médio, 20 também oferecem ensino técnico 

e 5 o ensino superior.

1.3 - O ensino religioso e seu desenvolvimento no contexto educacional da IECLB

Nas escolas comunitárias evangélicas, o ensino religioso constou como disciplina 

desde o seu início. Se por um lado, havia a preocupação pela alfabetização dos filhos para 

evitar um retrocesso cultural, visto que os imigrantes tiveram, em sua grande maioria, acesso 

à educação na Alemanha, por outro lado, tinham também a intenção de, através das escolas 

evangélicas, evitar que seus filhos freqüentassem as escolas católicas. Assim, desde o seu 

início, o ensino religioso nas escolas tinha um caráter confessional e significava que filhas e
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filhos de famílias protestantes continuariam sendo educados na sua própria confissão. Nesta 

perspectiva, o ensino religioso teve um papel fundamental.

A trajetória do “ensino religioso” no contexto educacional luterano corre paralela ao 

desenvolvimento das escolas comunitárias dentro do contexto brasileiro e foi influenciada 

pelo tratamento que a disciplina recebeu nas constituições e leis brasileiras. No seu início, nas 

escolas comunitárias, com um caráter confessional e doutrinário, era denominado de “ensino 

evangélico”. Seus conteúdos eram histórias bíblicas e não se levava em conta o contexto da 

escola: era entendido como a “Igreja na escola”. A preocupação por este “ensino evangélico” 

se ampliou para além da escola comunitária, quando um grande número de crianças 

evangélicas começou a freqüentar a rede de escolas públicas. Num segundo momento, a 

designação “ensino evangélico” muda para “educação cristã na escola” e a disciplina busca 

uma inserção no contexto social. “O objetivo do Ensino Religioso, neste caso, é levar o 

educando à conscientização da situação, para um engajamento na mesma, a fim de 

transformá-la.” 189 Nas escolas públicas inicia-se um período de parceria com outras 

denominações religiosas na questão do ensino religioso e nas escolas evangélicas, a pergunta 

que se coloca é em tomo do caráter do ensino religioso, se este deveria ser confessional ou 

interconfessional.

A disciplina Ensino Religioso nas escolas recebeu tratamento específico em todas as 

constituições brasileiras, menos na de 1891, que declarava no Art. 72 parágrafo 6: “Será leigo 

o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.” Nas demais, e até na de 1988, ora em 

vigor, o Ensino Religioso nas escolas não só foi contemplado nos itens da Educação, como 

desencadeou polêmicas e discussões que envolveram a sociedade, a Igreja Católica e 

diferentes grupos. “A questão do ensino religioso poderia ser considerada uma questão de 

ordem secundária na evolução do sistema educacional brasileiro, se não fossem as polêmicas 

que suscitou e as lutas em que se envolveu.”190 As discussões, das quais o Ensino Religioso 

foi protagonista, estavam vinculadas ao debate em tomo da questão sobre o direito de quem 

poderia ensinar, ou sobre o tipo de escola que seria oferecido no país: escola pública ou 

particular (confessional ou não), ou ambas.

189 Martin REUSCH, Aspectos da formação religiosa da nossa juventude, p. 9, mimeo.
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1.3.1 - O Ensino Religioso nas constituições e leis brasileiras - aspecto jurídico

A Constituição de 1934 no Art. 153 afirmava: “O ensino religioso será de freqüência 

facultativa, e ministrado 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, profissionalizantes e normais.” A Constituição de 1937 no Art. 133 

afirmava: “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 freqüência compulsória por parte dos alunos.”191

As Constituições de 1934 e 1937 refletem, na questão do Ensino Religioso, a polêmica 

entre dois grupos que defendiam posições ideológicas divergentes sobre educação: o 

movimento renovador e a ala católica. Para Otaiza Romanelli, o primeiro estava preocupado 

com a nova situação político-social que se mostrava no país e a necessidade de corresponder à 

demanda desta nova realidade. Se antes, na “ordem social oligárquico-aristocrática” a 

educação era privilégio das elites e estas podiam pagar por ela, agora a realidade era outra: 

“Outra era, porém, a situação que começava a configurar-se na ordem burguesa. As classes 

médias em ascensão reivindicavam o ensino médio, e as camadas populares, o ensino 

primário.”192 Para o movimento renovador este era o momento de o Estado “assumir o 

controle da educação” e proporcionar uma escola gratuita, obrigatória e acessível para todos. 

Esta escola só poderia ser leiga: “Como ensino ministrado pelo Estado, numa sociedade 

heterogênea, ele só poderia ser leigo, a fim de garantir aos educandos o respeito à sua 

personalidade e confissão religiosa e a fim de evitar que a escola se transformasse em 

instrumento de propaganda de doutrinação religiosa". Já a ala católica entendeu, para Otaiza 

Romanelli, que uma escola pública, leiga e gratuita era sinônimo de monopólio estatal e não 

percebeu que, na verdade, “nem o Estado tinha condições materiais de implantar o 

monopólio, nem tinha a intenção de fazê-lo.”193 A Igreja Católica, que tinha o monopólio do 

ensino médio, no entanto, defendia o ensino religioso nas escolas públicas a partir do

190 Otaiza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 143.
191 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino Religioso p. 46-7.
192 Otaiza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 144.
193 Otaiza de O. ROMANELLI, História da educação no Brasil, p. 144.
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“princípio de que a educação era prolongamento do direito familiar; o ensino religioso 

deveria ser dado, pois, de conformidade com a família do aluno.”194 Assim, o Ensino 

Religioso confessional começa a fazer parte integrante da escola pública, como conquista da 

Igreja Católica e/ou concessão do Govemo: “Fazendo-o incluir nas duas constituições, quis o 

Govemo adotar nesse primeiro período, (...), uma política de conciliação e compromisso.”195

Em 1946 é promulgada uma nova Constituição e o Art. 168, item V afirma: “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.”196 Até 1961 a educação brasileira foi regida por 

leis, chamadas de Leis Orgânicas. Nos seis decretos que abordam o ensino religioso, este é 

tratado ou como “prática educativa” ou como “parte dos estudos” ou ainda como “disciplina”. 

Durante este período até 1961, quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases, Lei n° 

4.024, que regulamentou o texto constitucional, retomou ao cenário brasileiro a polêmica 

sobre a escola pública e particular. Novamente dois grupos principais discutiram a questão. 

De um lado, a Igreja Católica, ou como ela mesma se denomina “os partidários da 

democracia”, partia do princípio de que “os direitos naturais da pessoa humana devem ser 

respeitados pelo Estado”. Defendia-se a tese: “Cabe prioritariamente à Igreja e à Família e, 

subsidiariamente, ao Estado o direito de promover a educação.”197 Já o outro grupo, chamado 

pelos católicos de “partidários da filosofia do fascismo e congêneres”, os quais defendiam o 

princípio que “o indivíduo só tem os direitos que o Estado lhe concede”, argumentavam “de 

que é erro continuar a escola na mão de particulares, pois além de ter fins econômicos, é 

privilégio dos ricos, é separatista das classes sociais e empecilho para o progresso cultural do 

povo.”198

A polêmica em tomo da escola pública e particular terminou com a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases em 1961, que regulamentou a questão. Mais uma vez, a Igreja

Católica, a partir do seu empenho, conseguiu manter o Ensino Religioso confessional na

escola pública. A Lei n° 4.024, art. 90 afirmava: “o Ensino Religioso constitui disciplina dos 

horários normais das Escolas Oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado sem ônus

194 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino Religioso, p. 49; para mais informações sobre a atuação 
da Igreja Católica nesta questão, cf. também p. 49-54.
195 Otaíza de O. R.OMANELLI, História da educação no Brasil, p. 145.
196 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino R eligioso, p. 47.
191 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino R eligioso, p. 67.
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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.” Parágrafo Io: “A formação de 

classe para o Ensino Religioso independe de número mínimo de alunos.” Parágrafo 2: “O 

registro dos professores de Ensino Religioso será realizado perante a autoridade religiosa 

respectiva.”199 Apesar da aparente vitória, a Igreja Católica reconheceu que a postura do 

Estado era muito mais de omissão ao não assumir os encargos financeiros e considerar o 

professor de ensino religioso “um agente educacional ocasional, alienado do sistema 

escolar.”200

A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional n° 1 de 1969 têm o mesmo texto 

no que se refere ao Ensino Religioso na escola: “o ensino religioso, de matrícula facultativa, 

constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio”. A 

Lei n° 5.692 de 1971 altera o final do texto para “dos estabelecimentos oficiais de Io e 2o 

graus” 201, não modificando assim o significado da lei constitucional. O Ensino Religioso 

permanece nas escolas públicas, agora integrado a ela como disciplina escolar.

A partir da década de 70 processa-se uma mudança no tratamento da questão do 

Ensino Religioso nas escolas. Como igreja hegemônica no Brasil, a Igreja Católica, até a 

década de 60, não só se empenhou pela manutenção da disciplina como determinou seu modo 

de ser. Nas escolas públicas desenvolveu a catequese escolar, acentuando a confessionalidade 

e a doutrinação nas escolas. A partir da Lei 5.692 de 1971, os Estados da Federação começam 

a organizar suas próprias leis e inicia-se um período de intensa atividade. A Igreja Católica, 

através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), acompanhou as experiências 

que os Estados realizaram e lançou seu “Plano Bienal” de 1973-1974 e 1975-1976.202 Em 

Santa Catarina, a partir de 1970 a disciplina recebe a designação de Educação Religiosa 

Escolar - ERE - e tem um caráter ecumênico. Por iniciativa da Igreja Católica, diferentes 

igrejas cristãs reuniram-se pela primeira vez em uma Assembléia de Confissões Religiosas 

para Educação Religiosa em Florianópolis, e criaram o Conselho Interconfessional para 

Educação Religiosa.203 No Paraná foi criada a Associação Interconfessional de Educação de 

Curitiba (ASSINTEC) em 1973, com o objetivo de propor para as escolas um “ensino

198 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino Religioso, p. 67.
199 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino Religioso, p. 64.
200 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino R elig ioso , p. 66.
201 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino Religioso, p. 47; 70.
202 Cf. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino Religioso, p. 65-6; 72-3.
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religioso interconfessional”, e em 1985 o projeto foi implantado em todo o Estado.204 Do 

mesmo modo, no Rio Grande do Sul, a Igreja Católica se reuniu com diferentes igrejas cristãs 

para juntas elaborarem um ensino religioso interconfessional para as escolas públicas, a partir 

de 1972.205

Com o fim do regime militar em 1984 e o início do período chamado de “Nova 

República”, o país busca uma redemocratização e começam os estudos e debates para a 

elaboração de uma nova Constituição. Na educação, o país busca uma redemocratização do 

ensino e a sociedade brasileira é chamada a participar. A nova Constituição é promulgada em 

1988 e no seu Art. 210, parágrafo 1 afirma-se: “O ensino religioso, de matrícula facultativa, 

constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.”206

O ensino religioso mais uma vez se mantém na Constituição e suscita amplo debate 

entre aqueles que são a favor e contra sua manutenção no ensino público. Henry Sobel, 

presidente do Rabinato da Congregação Israelita Paulista, se diz radicalmente contra o ensino 

religioso na escola pública e argumenta que a escola é um “ambiente inapropriado para a 

instrução religiosa”. Um dos problemas está relacionado à atuação dos professores: “Para que 

o ensino religioso pudesse cumprir seus objetivos, seria necessário que os professores fossem 

dotados de altíssimo grau de sensibilidade, discernimento e equilíbrio, a fim de não imporem, 

até mesmo subliminarmente, sua própria linha religiosa.”207 O artigo 210 da Constituição, ao 

declarar o ensino religioso facultativo, estigmatiza aquelas crianças cujos pais optaram por 

uma educação ateísta ou agnóstica.208 Therezinha M. L. da Cruz, membro da diretoria do 

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, coloca a questão a partir de uma outra perspectiva: 

“(...) pensar no Ensino Religioso a partir das escolas”. E traz uma pergunta que considera 

fundamental: “(...) que contribuição o Ensino Religioso pode dar à qualidade da 

educação?”209 Iyá S. Medeiros, porta-voz da Comissão Afro-Brasileira para Assuntos de 

Ensino Religioso, faz uma clara separação entre deveres da família, da escola e da Igreja: “À 

escola cabe ensinar, à família cabe educar, e ao Templo, Igreja, Sinagoga, Terreiro, Centro

203 Cf. Lurdes CARON, Educação Religiosa Escolar: ecumenismo em Santa Catarina, p. 8.
204 Cf. Risoleta M. BOSCARDIN, Defendendo um ensino religioso interconfessional e ecumênico, p. 9.
205 Cf. Grupo de Trabalho do Ensino Religioso Interconfessional - GTERI, Proposta para um Ensino Religioso 
Interconfessional, p. 6-7.
206 Cf. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Ensino Religioso, p. 65-6; 72-3.
207 Henry SOBEL, Religião e escola pública, p. 6.
208 Cf. Henry SOBEL, Religião e escola pública, p. 6.
209 Therezinha M L. da CRUZ, Um ensino compatível com a escola, p. 6.
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Espírita, guiar as crianças e os jovens pelos mares da religião escolhida.”210 O grupo que 

representa se posiciona contra o ensino religioso na escola e sugere uma disciplina chamada 

“Filosofia da Religião” onde todas as religiões existentes possam ser contempladas, mas “sem 

se aprofundar em dogmas religiosos, com visão múltipla e plurirreligiosa.”211

Em 1996 está concluída a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n° 9.394 de 

1996, e afirma:

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 de seu responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos 
preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidade religiosa; II - 
interconfessional, resultado de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se 
responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.212

Este texto da lei não trouxe novidades e não agradou aos grupos que, no período que 

antecedeu à elaboração da Constituição, lutaram pela permanência da disciplina na escola 

pública. Além de permanecer a confessionalidade, mesmo respeitando as diferentes 

confissões religiosas, a questão que mais causou polêmica e desagrado foi o fato de que “cabe 

à escola oferecê-lo, porém, sem que represente qualquer ônus para o Estado, restando às 

organizações religiosas a definição de conteúdos e a garantia dos professores.”213 A partir da 

insatisfação de comunidades escolares e das Igrejas, logo após a promulgação da Lei, inicia- 

se uma mobilização para mudança da LDB no Congresso Nacional. Ao todo, são três Projetos 

de Lei que propõem modificações e têm em comum o princípio de que “o ensino religioso é 

parte integrante essencial da formação do ser humano, como pessoa e cidadão”. Assim, 

também o Estado deve “promovê-lo, não só pela previsão de espaço e tempo na grade horária 

curricular do ensino fundamental público, mas também pelo seu custeio, quando não se 

revestir de caráter doutrinário ou proselitista.”214 O texto substitutivo, apresentado pelo 

Deputado Federal Padre Roque, foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado da 

República e sancionado pelo Presidente da República em 22 de julho de 1997.

210 Iyá S. MEDEIROS, Ensino Religioso: na escola não, p. 7.
211 Iyá S. MEDEIROS, Ensino Religioso: na escola não, p. 7.
212 Padre Roque, Ensino Religioso: uma grande mudança, p. 6
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Assim pela Lei n° 9.475, o Art. 33 da Lei 9.394/96 ganha nova redação. Art. 33:

O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do 
cidadão e 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. Parágrafo Io: Os sistemas de ensino regulamentarão 
os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão 
as normas para a habilitação dos professores, Parágrafo 2o: Os sistemas de ensino 
ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso.215

Até a promulgação da Lei n° 9475, o ensino religioso na escola teve um traço comum: 

ele sempre foi confessional, apesar de assegurar “aos pais ou responsáveis a opção pela 

confissão religiosa na qual o ensino religioso escolar de seus filhos seria ministrado.” O 

objetivo da lei que ora entra em vigor é outro:

Enfim, o sentido da lei está em garantir que a escola de ensino fundamental oportunize 
aos alunos o acesso ao conhecimento religioso. Não é seu interesse fazer com que a 
escola garanta aos estudantes o acesso às formas institucionalizadas de religião - isto é 
competência das próprias igrejas e crenças religiosas. À escola compete garantir o 
acesso ao conhecimento religioso, a seus componentes epistemológicos, sociológicos e 
históricos.216

Nesta nova forma, o ensino religioso não tem a função de educar confessionalmente, 

mas de “proporcionar, na educação escolar, oportunidade para que o educando descubra o 

sentido mais profundo da existência; encontre caminhos e objetivos adequados para sua 

realização; e valores que lhe norteiem o sentido pleno da própria vida.”217

213 Padre Roque, Ensino Religioso : uma grande mudança, p. 6.
214 Padre Roque, Ensino Religioso : uma grande mudança, p. 8.
215 Padre Roque, Ensino Religioso: uma grande mudança, p. 14.
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1.3.2 - O Ensino Religioso no contexto educacional evangélico luterano da IECLB

As escolas comunitárias evangélicas, criadas pelos imigrantes alemães, possuíam no 

seu início, como principal objetivo a alfabetização das crianças. No entanto, a concretização 

deste objetivo tinha uma motivação religiosa. Para ser protestante era necessário saber ler a 

Bíblia e cantar hinos, refletir criticamente e tomar decisões. Na bagagem da maioria das 

famílias protestantes que chegaram ao Brasil havia uma Bíblia, um hinário e o Catecismo 

Menor de Martinho Lutero, este último escrito especialmente para ser usado como material de 

ensino na família.218

A escola comunitária evangélica tinha também outros objetivos: a preservação da 

cultura, das tradições, da língua alemã e, principalmente, da confessionalidade luterana. Na 

falta de escolas públicas foram criadas escolas luteranas para que as crianças não precisassem 

freqüentar escolas católicas e pudessem, assim, ser instruídas no “ensino evangélico”. A 

disciplina Ensino Religioso tinha uma função importante na escola comunitária. “O ensino 

religioso era muito prestigiado, pois os imigrantes em geral, (...), eram crentes, tinham 

firmeza de fé.”219 A descrição de um aluno retrata como era o Ensino Religioso nas escolas 

comunitárias, em 1918: “Nas aulas de religião seguiam-se as histórias bíblicas. Tínhamos um 

livro de religião chamado Biblische Geschichten (histórias bíblicas). As histórias do povo de 

Israel, de Abraão, José, Jacó, Benjamim, do dilúvio, da fuga do Egito e depois as histórias de 

Natal e Páscoa eram tratadas e nós gostávamos dessas aulas.”220

Em 1955 se registra a publicação de material didático para as aulas de ensino 

religioso. O livro “Histórias Bíblicas do Velho Testamento”, escrito em alemão e português 

pelo P. Hans Wendt, seria usado nas escolas para os cursos primário e médio. Um segundo 

volume sobre o Novo Testamento, já elaborado, também seria publicado com a mesma 

finalidade. A partir do material didático elaborado para as escolas evangélicas era possível 

perceber que o ensino religioso, além de ser confessional, tinha também um conteúdo bíblico.

216 Padre Roque, Ensino Religioso: uma grande mudança, p. 3.
217 Padre Roque, Ensino Religioso: uma grande mudança, p. 9.
218 Cf. 55° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, 16-20 de maio de 1961, São Lepoldo, RS, p. 36.
219 Friedhold ALTMANN, A roda, p. 26.
220 Friedhold ALTMANN, A roda, p. 31.
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Neste mesmo ano, no entanto, o relatório do Departamento de Ensino apresentado no 

51° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, retrata também a preocupação pela educação 

religiosa confessional para as crianças protestantes nas escolas estaduais, através do ensino 

religioso:

A nova regulamentação do ensino religioso nas escolas estaduais (Decreto n° 4898 de 
13.5.1954), que pode abrir margem para confundir atribuições legítimas da Igreja, e 
que distingue entre as demais a Igreja Católica Romana, levou-nos a uma discussão 
com a Secretaria de Educação e Cultura”.221

Em 1961, a situação parece ter se alterado, pois o relatório do Departamento de Ensino 

aponta para o fato de que agora há espaço nas escolas públicas para todas as confissões 

religiosas exercerem o seu direito de ministrar o ensino religioso. Esta realidade é uma das 

causas, entre outras apontadas, para a crise que as escolas comunitárias enfrentam e que 

coloca em dúvida a necessidade de continuarem a existir:

Com (...) a simpática medida do poder público de expressamente prever espaço no 
horário das escolas públicas indistintamente a tôdas as confissões para o ensino 
religioso desapareceram em grande parte as razões que anteriormente levaram os 
nossos antepassados a criar e manter, à sua custa, uma forma própria e adequada de 
ensino para seus filhos.222

Se, por um lado, existe o espaço para a educação religiosa nas escolas, por outro lado, 

também na rede oficial há a certeza de que uma grande parte das crianças evangélicas não só 

não a recebem como ainda estão expostas a “influências prejudiciais e incompatíveis com a 

orientação cristã de seus lares.” O relatório coloca como tarefa da comunidade zelar pela 

“educação evangélica de tôdas as crianças das nossas comunidades”. Os membros da 

diretoria da comunidade são os legítimos representantes dos interesses das famílias que têm 

crianças em idade escolar “para organizar e autorizar o ensino religioso evangélico nas 

escolas do lugar, (...) para solicitar o aproveitamento de professores evangélicos nas escolas

::i Ata do 51° Concílio Geral do Sínodo Riograndense, Lajeado, RS, 7 a 10 de julho de 1955, p. 17.
222 Ata do 55° Concílio Geral do Sínodo Riograndense (75° aniversário do Sínodo), 16-20 de maio de 1961, São 
Leopoldo, RS, p. 51.
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freqüentadas por alunos evangélicos, (...) para denunciar abusos ou irregularidades e insistir 

por providências por sua abolição.” A importância que o ensino religioso tem para a 

preservação da confessionalidade luterana pode ser percebida no exemplo que é dado para a 

última providência, no caso, os “abusos ou irregularidades”: “(...) como p. ex. nos casos em 

que alunos evangélicos forem levados a participar do ensino religioso ou de práticas de culto 

estranhas à nossa Igreja.”223

Para que este problema de falta de educação evangélica encontre uma solução, três 

etapas deveriam ser cumpridas. A primeira seria a de preparar um número suficiente de 

professores evangélicos tanto para o ensino primário como para o ensino de religião. A 

segunda seria a preparação de professores de ensino religioso para aquelas comunidades que 

não têm escolas próprias. E uma terceira etapa consistiria no “ingresso de educadores 

evangélicos de formação idônea no magistério público em número tal que também cada 

criança evangélica matriculada em escola pública seja, enfim, lecionada por professor 

evangélico”.224

1.3.2.1 - A criação do Departamento de Catequese

Em 1963 o Sínodo Riograndense cria o Departamento de Catequese com a finalidade 

de formar, emergencialmente, catequistas. Estes obreiros atuarão nas comunidades 

eclesiásticas e “principalmente na atividade educacional entre os jovens de nossa Igreja”. A 

formação catequética como curso regular será tarefa da Escola Normal Evangélica que está 

sendo transferida de São Leopoldo para um novo prédio em Ivoti, RS.225

O Departamento de Catequese segue formando professores catequistas também 

durante o ano de 1965. São oferecidos dois tipos diferentes de cursos. O primeiro, Curso 

Complementar para Professores Catequistas, forma obreiros que atuarão na educação cristã

223 Ata do 55° Concílio Geral do Sínodo Riograndense (75° aniversário do Sínodo), 16-20 de maio de 1961, São 
Leopoldo, RS, p. 52.
224 Ata do 55° Concílio Geral do Sínodo Riograndense (75° aniversário do Sínodo), 16-20 de maio de 1961, São
Leopoldo, RS, p. 52.
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nas comunidades e como auxiliares do pastor. O segundo é oferecido para “professores 

primários de Ensino Evangélico”, inclusive para professores municipais e estaduais, que 

necessitam do “mesmo cuidado e do mesmo auxílio como os professores formados em nossas 

Escolas Normais.”226

No Vo Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em 1966, na 

questão relacionada a “Estabelecimentos de Formação” há uma menção referente ao ensino 

evangélico nas escolas:

É necessário chamar a atenção das comunidades, pastores e diretores de
estabelecimentos de ensino médio sôbre a sua responsabilidade no setor do ensino
evangélico nas escolas, devendo assistir aos professores espiritual e materialmente, 
inclusive zelando pela adequada remuneração das aulas ministradas, em todos os graus 
de ensino.227

Há ainda um pedido para que os presidentes regionais convidem os professores das 

escolas para “palestras especiais proferidas em conferências pastorais.”228

A Escola Normal Evangélica de Ivoti, RS, inicia suas atividades em 1966 e no ano

seguinte o Departamento de Catequese realiza, nas novas dependências da Escola, o Curso

Intensivo para professores catequéticos, capacitando obreiros que vão atuar nas comunidades 

eclesiásticas. Inicia-se também a formação regular de obreiros catequistas. Um terceiro curso 

são os Seminários para professores primários que lecionam a disciplina Ensino Religioso nas 

escolas municipais, estaduais e particulares. Muitos destes professores receberam sua 

formação em escolas católicas ou estaduais e os Seminários são necessários para “familiarizá- 

los com os objetivos e pensamentos evangélicos.” São mais de quatrocentos professores que 

receberam formação e tiveram acesso a material didático, como Bíblia e Hinário, além da 

Bíblia para as crianças, Ensinamentos Evangélicos, Cantai Crianças e Livrinho de Orações. 

Há uma clara orientação para um ensino religioso confessional tanto no material

225 Ata do 57° Concílio Sinodal da Igreja Evangélica no Rio Grande do Sul, 19-20 de maio de 1964, em Ibirubá 
,RS, Nossa Igreja nos dias atuais, p. 19-20; 29-30.
226 Ata do 58° Concílio Sinodal da Igreja Evangélica do Rio Grande do Sul, 19-21 de maio de 1965, Pelotas, RS, 
p. 24-6.
227 Ata do Vo Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Porto Alegre, RS, 12-16 de 
outubro de 1966, p. 34, 42, 45.
228 Ata do Vo Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Porto Alegre, RS, 12-16 de 
outubro de 1966, p. 34 ,42, 45.
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recomendado e efetivamente usado, como pelos objetivos dos seminários e professores que 

neles atuam, na sua maioria pastores.229 Tanto nas escolas evangélicas como nas públicas, há, 

até este período, uma grande preocupação pelo “ensino evangélico” das crianças, de tal modo 

que esta designação se confunde com a disciplina ensino religioso.

A partir de 1969, o Departamento de Catequese do Sínodo Riograndense é 

reconhecido como Departamento da IECLB. Seu objetivo não é mais o de formar professores 

catequistas, incumbência da Escola Normal Evangélica de Ivoti, mas, entre outras, é sua 

tarefa o cuidado pelo ensino cristão nas escolas, através da organização e coordenação de 

encontros e seminários para professores evangélicos e a elaboração de material didático para 

as aulas de ensino religioso (Os dez Mandamentos, O caminho para a cruz, Vultos da História 

Eclesiástica, E vimos a sua glória). Autorizado pelo Conselho Diretor, o diretor do 

Departamento de Catequese, juntamente “com representantes de outras Igrejas (Católica, 

Episcopal, Metodista) cooperou na elaboração do ‘Plano de Reestruturação da Educação 

Religiosa nas Escolas Oficiais do Sistema Estadual de Ensino’, o qual em 16/05/1972 foi 

entregue por líderes das 4 Igrejas cooperantes ao Secretário de Educação e Cultura do RS e 

aprovado em breve.”230 Assim, na década de 70, também a IECLB inicia um período de 

cooperação com outras Igrejas cristãs na questão do ensino religioso e a designação muda de 

“ensino evangélico” para “educação cristã na escola”.

1.3.2.2 - A formação de professores de Ensino Religioso na IECLB

Para a formação regular de professores de ensino religioso para o grau médio é criado, 

em 1969, o Curso Superior de Estudos Teológicos (CSET). Este curso funciona no antigo 

prédio da Escola Normal em São Leopoldo, tem a duração de 4 anos. Seus estudantes 

freqüentam, além do CSET, cursos superiores a fim de obterem habilitação para docência

229 Cf. Ata do 59° Concílio Sinodal do Sínodo Riograndense, 3 1 de maio a 2 de junho de 1967, Carazinho, RS, p. 
23; 24.
230 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Relatório do Pastor Presidente apresentado no 
VIII Concílio Geral da IECLB, 19-22 de outubro de 1972, Panambi, RS, p. 10.
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também em outras áreas.231 Em 1976, o Curso Superior de Estudos Teológicos é desativado 

e em 1977 criado o Instituto Superior de Catequese e Estudos Teológicos (ISCET), como 

curso de formação catequética a nível de 3o grau, com duração de 3 anos.232

Em 1978, a formação catequética na IECLB é reestruturada e, por solicitação de 

pastores, é reexaminada a necessidade de um curso superior de formação catequética. Para o 

secretário de Formação da IECLB, a questão principal é perguntar se a IECLB “pretende 

dispor de elementos habilitados a dar ensino religioso nas escolas públicas ou se pretende 

deixar isto ao encargo de outras Igrejas.”233 Apesar de ser um curso que não traz custo 

adicional e nem é oneroso para a Igreja, ele é desativado gradativamente e encerra suas 

atividades em 1986.

Entrementes, já está funcionando o Instituto de Educação Cristã (IEC), ligado à Escola 

Superior de Teologia (EST), em São Leopoldo, RS, que oferece curso regular e de férias. A 

nova modalidade de curso habilita ao exercício do ministério catequético na IECLB, mas está 

desvinculado de uma formação superior oficial, ou seja, nem ele proporciona este nível e nem 

acontece, necessariamente, paralelo a um curso universitário. Em 1992, o Instituto oferece 

somente cursos de férias e cursos para aqueles que, já tendo uma formação profissional, 

“queiram complementar a sua formação no campo da educação cristã.” Para a efetivação 

desta nova modalidade, buscou-se um convênio com a Escola Evangélica Ivoti. O Curso 

Adicional em Estudos Sociais será assim reconhecido oficialmente pelo Estado para aqueles 

professores habilitados ao 2o Grau.234 Para o Diretor do Departamento de Educação, no 

entanto, “as escolas não podem contar com nenhum professor que venha a egressar do IEC- 

EST” pelo fato de este curso não atender as necessidades das escolas.235

O Departamento de Catequese, desincumbido de sua tarefa de formar obreiros 

catequistas, se auto-define como um departamento da Igreja a serviço das comunidades. Seus 

objetivos específicos continuam sendo o trabalho e o engajamento no campo da educação

231 Cf. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Relatório do Pastor Presidente apresentado 
ao VII Concilio Gera! da IECLB, 22 a 25 de outubro de 1970, Curitiba, Pr, p. 9.
232 Cf. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB. Relatório do Pastor Presidente apresentado 
ao X  Concilio Geral da IECLB, 21-24 de outubro de 1976, Belo Horizonte, MG, p. 19.
233 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB, Documentário X I Concílio Geral, 19-22 de 
outubro de 1978, Joinville, SC, p. 201.
234 Cf. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB, Documentos - XVIII Concílio Geral - 
Relatório da EST, 21-25 de outubro de 1992, Pelotas, RS, p. 5-6.
235 Departamento de Educação - IECLB, Formação de quadros docentes, 4 de maio de 1995, mimeo.
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cristã nas comunidades eclesiásticas e nas escolas, através da elaboração de material didático, 

da organização e coordenação de cursos e seminários e o acompanhamento, junto com a 

Secretaria de Pessoal da IECLB, dos obreiros catequistas nos seus locais de atuação. Desde 

1991 sua equipe integra o Grupo de Trabalho de Ensino Religioso Interconfessional de 

Ensino Oficial do Rio Grande do Sul que, juntamente com representantes de mais cinco 

igrejas cristãs, elaboram o documento “Proposta para um Ensino Religioso 

Interconfessional”. 236

1.3.3 - O Ensino Religioso nas escolas confessionais na atualidade - a partir da visão de 

professores e professoras

Em junho de 1999 foi realizada a pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - nas 

escolas confessionais luteranas da IECLB em três escolas confessionais luteranas filiadas ao 

Departamento de Educação da IECLB. A pesquisa pode ser dividida em dois blocos. O 

primeiro teve como objetivo coletar dados sobre a realidade da disciplina Ensino Religioso a 

partir da visão do corpo docente. Foram enviados questionários para 43 escolas. Destas, 17 

atenderam a solicitação, perfazendo um total de 20 questionários respondidos. As respostas de 

professores e professoras de Ensino Religioso retratam a realidade da disciplina e mostram 

dados sobre a situação do corpo docente da mesma.237 O segundo bloco se ocupou com a 

questão da religiosidade de adolescentes e do Ensino Religioso a partir da ótica de quem 

freqüenta a disciplina: alunos e alunas adolescentes. Os dados deste segundo bloco serão 

analisados posteriormente, no terceiro e quarto capítulo.

O Ensino Religioso nas escolas confessionais luteranas tem como característica o fato 

de ser, na maioria dos casos, de natureza interconfessional ou ecumênica. Das 17 escolas que 

responderam ao questionário, somente duas afirmaram que a disciplina é confessional. Na 

pergunta sobre a natureza da disciplina chamou a atenção o fato de, na mesma escola, a 

questão ter recebido duas respostas diferentes: para um docente o Ensino Religioso é

236 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB, Documentos - XVIII Concílio Geral - Relatório 
do Departamento de Catequese, 21-25 de outubro de 1992, Pelotas, RS.
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interconfessional e para outro ecumênico; em outra escola ele é confessional com diálogo, 

para um docente e interconfessional, para outro. A disciplina tem uma aula semanal e as 

escolas se dividem na questão das séries em que ela é oferecida: em algumas escolas as séries 

finais do Ensino Médio não têm Ensino Religioso.

O planejamento do currículo é feito, nas séries iniciais, pelo professor ou professora, 

ou pelo pastor da escola. Para as séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, 

na maioria das escolas, o professor ou professora, juntamente com alunos e alunas, escolhe os 

temas que serão estudados. Em alguns casos, os conteúdos curriculares são resultado de 

pesquisa realizada junto aos estudantes.

As dificuldades apontadas por professores e professoras de Ensino Religioso são 

diversas. Uma delas é a falta de material didático que possa ser usado em sala de aula. As 

maiores dificuldades, no entanto, situam-se em relação ao corpo discente da disciplina. A 

pouca vivência religiosa nas famílias, uma perda de valores e a influência nociva dos meios 

de comunicação, a desvalorização da disciplina, principalmente por parte de alunos e alunas 

que procedem de outras escolas, a desvalorização por parte de alguns professores e 

professoras de outras disciplinas são apontados como fatores que dificultam o trabalho 

docente. Para um professor, a dificuldade maior é chegar ao nível de pensamento e linguagem 

de adolescentes. Pelo fato de haver somente uma aula semanal, toma-se difícil conhecer 

melhor alunos e alunas. Uma professora respondeu que há falta de interesse, principalmente 

nas séries finais do Ensino Fundamental: até a 5a série não há problemas, alunos e alunas 

gostam da aula, esperam ansiosamente por ela e participam ativamente; a partir da 6a série do 

Ensino Fundamental, alunos e alunas “não gostam, brigam, consideram a disciplina 

dispensável”. Uma outra questão diz respeito à avaliação: como disciplina curricular normal, 

também o Ensino Religioso precisa avaliar alunos e alunas. A professora coloca a questão: 

trabalho ou prova ou avaliar pela participação? A expectativa de alunos e alunas é de que o 

Ensino Religioso não reprova. Esta mentalidade significa uma dificuldade para professores e 

professoras que se desgastam ao exigirem respeito para a disciplina Ensino Religioso.

237 Cf. os dados que seguem em Relatório de Pesquisa: Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas 
confessionais luteranas da IECLB. Esta pesquisa social faz parte da tese de doutorado e encontra-se em anexo.
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A aceitação e a receptividade que a disciplina tem na escola em relação a professores e 

professoras de outras disciplinas e direção das escolas foi considerada como sendo boa pela 

maioria. Em relação ao corpo docente também houve respostas como “é pouca, para alguns é 

dispensável, indiferente” e em relação à direção da escola 3 responderam: “não sabe, 

satisfatória, alguns receptivos e outros céticos”. A maioria dos professores e professoras 

avalia positivamente a aceitação da disciplina por parte de alunos e alunas. Para um 

professor, há restrições principalmente na valorização da disciplina no que diz respeito à vida 

prática e como preparação para o vestibular. Para outro professor, a receptividade no corpo 

discente é considerada razoável; para outro, as dificuldades maiores são com alunos e alunas 

a partir da 8a série do Ensino Fundamental.

O quadro docente do Ensino Religioso nas escolas confessionais da IECLB é formado, 

em sua maioria, por membros da própria IECLB: dos 20 docentes que responderam ao 

questionário, 18 se identificaram como luteranos. Do total de 20 docentes, 8 são do sexo 

masculino e 12 do feminino. Em relação ao tempo em que atuam nesta disciplina, 10 docentes 

lecionam menos de 10 anos e outros 10 há mais de 10 anos.

O quadro docente recebeu sua formação através dos cursos oferecidos pela IECLB: 

cursos catequéticos a nível de ensino médio oferecidos pela Escola Normal Evangélica de 

Ivoti, cursos catequéticos de terceiro grau e vinculados a um curso superior oferecidos pelo 

ISCET, cursos de aperfeiçoamento coordenados pelo Departamento de Catequese, cursos 

catequéticos e de extensão universitária oferecidos pela Escola Superior de Teologia. De um 

número de 20 docentes, 12 freqüentaram os cursos acima mencionados, 5 docentes são 

bacharéis em teologia e destes, 1 tem também o curso de pedagogia. Outros 3 docentes não 

têm formação específica na área do Ensino Religioso. Por outro lado, os docentes têm, na sua 

maioria, outras funções além de professor ou professora de Ensino Religioso. Dos 20 

docentes, 17 lecionam também nas disciplinas de matemática, português, filosofia, música, 

geografia, história ou têm outras funções como auxiliar administrativo, pastor escolar ou 

coordenadora pedagógica.

A pergunta sobre a motivação para lecionar Ensino Religioso recebeu diferentes 

respostas: 8 docentes responderam que foram escolhidos ou convidados e apreciam o seu 

trabalho. Alguns ainda acrescentaram que consideram importante a possibilidade que esta
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disciplina oferece no sentido de falar sobre a fé e de relacionar-se com maior profundidade 

com alunos e alunas. Para uma professora também foi decisivo seu desempenho e dedicação 

na comunidade religiosa e para uma outra a disponibilidade de tempo; e uma terceira 

salientou que se sente vocacionada para a função que assumiu. Dois docentes responderam 

que lecionam a disciplina porque têm formação específica, são membros da IECLB e 

atenderam a uma necessidade da escola; 2 exercem, além da docência, também a função de 

pastor na escola; 6 docentes responderam que se identificam com a disciplina e apreciam seu 

trabalho e 2 enfatizaram o contato com alunos e alunas e a importância da disciplina para a 

formação integral do ser humano.

O Ensino Religioso nas escolas luteranas da IECLB acompanhou a evolução das 

próprias escolas. Estas tiveram, no seu início, a função de educar confessionalmente alunos e 

alunas que eram, na sua maioria, filhos e filhas de membros da IECLB. Posteriormente, o 

Sínodo Riograndense também se preocupou com o “ensino evangélico” das crianças que 

freqüentavam escolas públicas e tomou medidas no sentido de formar professores e 

professoras que pudessem atender as necessidades das escolas. Os diferentes cursos, que 

foram organizados e oferecidos pela Igreja, capacitaram docentes para atuarem nas escolas 

confessionais e públicas, realidade esta que se mantém até os dias atuais. Por outro lado, 

deve-se perguntar porque houve um decréscimo na qualidade dos cursos oferecidos pela 

Igreja, a ponto de não atender mais as necessidades das escolas. Poder-se-ia perguntar, a 

partir destas constatações, se a IECLB foi gradativamente abandonando sua preocupação pela 

educação evangélica de todas as crianças nas escolas públicas e confessionais?

O fato do Ensino Religioso ser hoje, na maioria das escolas confessionais, de natureza 

interconfessional, mostra uma evolução do papel das escolas e sua inserção na sociedade 

brasileira. Na medida em que deixou de prestar serviço a um determinado grupo étnico, a 

escola abriu suas portas e seu corpo discente se tomou pluri-religioso. Ao mudar o perfil do 

público que freqüenta a escola confessional, mudaram também os objetivos do Ensino 

Religioso, evoluindo de uma natureza preponderantemente confessional para um ensino 

interconfessional ou ecumênico. É possível sustentar os objetivos do Ensino Religioso em 

função do público que freqüenta a escola confessional luterana ou existem fundamentos 

teológico-pedagógicos que permitem sua inserção no currículo da escola e a definição de seus 

objetivos?
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A pergunta sobre a natureza e as características do Ensino Religioso na escola 

luterana, quer, num primeiro momento, buscar fundamentos teológico-pedagógicos na 

doutrina luterana, para a escola confessional luterana e para a disciplina Ensino Religioso, de 

tal modo que esta fundamentação possibilite a inserção da disciplina no currículo da escola, 

possa determinar seus objetivos e atender as necessidades e expectativas de quem a freqüenta. 

Um segundo aspecto da pesquisa está relacionado com o público da escola luterana e, 

especificamente, com a faixa etária da adolescência. A questão básica é conhecer a pessoa 

adolescente, também enquanto aluno e aluna de uma escola luterana, saber das suas 

necessidades e expectativas em relação ao Ensino Religioso.



II - FUNDAMENTAÇÃO TEOLÓGICA-PEDAGÓGICA PARA UMA 

EDUCACÃO LUTERANA

De que nos valeria se, no mais, tivéssemos e 
fizéssemos tudo e fôssemos todos santos, mas 
deixássemos de fazer tudo aquilo que é a razão 
principal de nossa existência: a educação da 
juventude? Em minha opinião, nenhum pecado 
exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus e 
nenhum merece maior castigo do que justamente o 
pecado que cometemos contra as crianças, quando 
não as educamos. (Martinho LUTERO)

A questão sobre a natureza e as características da disciplina Ensino Religioso em 

escolas confessionais luteranas pergunta, neste capítulo, pelos fundamentos teológicos e 

pedagógicos de uma proposta pedagógica para as escolas confessionais. A resposta é buscada 

em Martim Lutero e na proposta educacional da Reforma Luterana. Martim Lutero foi um 

teólogo e como tal escreveu sobre os mais diferentes assuntos, também sobre educação. Seus 

escritos mais importantes sobre este tema foram: “Aos Conselhos de todas as cidades alemãs 

para que criem e mantenham escolas cristãs” de 1524 e “Uma prédica para que se mandem 

os filhos à escola” de 1530. Se Lutero, como teólogo, opinou sobre educação, ele o fez a 

partir da sua teologia, que era “reformadora”, ou seja, preocupada com o bem-estar integral 

das pessoas.

Para se entender os escritos pedagógicos de Lutero é necessário retomar aspectos da 

sua teologia e buscar neles os fundamentos a partir de onde ele argumenta a favor, não só, de
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uma reforma no sistema de educação medieval, mas propõe um novo conceito de educação. A 

partir de seus posicionamentos teológicos da justificação, da sua compreensão sobre lei e 

evangelho e da doutrina dos dois reinos, Lutero justifica a existência da educação, determina 

sua importância e coloca seus objetivos. Para Lutero, a educação da juventude é “uma causa 

séria e importante” e chega mesmo a dizer que educar os filhos é a “razão principal da 

existência” de um pai e uma mãe.1 Nos argumentos do próprio Lutero é possível ver a 

importância que ele dá para a educação e o embasamento teológico que busca para justificar 

sua existência e a função que ela exerce na vida do ser humano e da sociedade.

A partir da teologia e do posicionamento pedagógico de Lutero, busca-se por 

referenciais teológico-pedagógicos que possam servir de fundamentação para uma proposta 

pedagógica luterana. Ao se falar em “proposta pedagógica luterana” cabe fazer uma distinção 

entre esta e o atual conceito “projeto pedagógico” de uma escola. Daí é necessário descrever 

brevemente o conceito atual. A educação escolar não é algo espontâneo, mas planejado e 

organizado para um determinado fim. “A ação educativa constitui-se em prática social, 

porque, distinta do comportamento natural, espontâneo, constrói-se e orienta-se com 

intencionalidade manifesta. Essa tomada de consciência e esse direcionamento explícito é o 

que denominamos projeto pedagógico.”2 O projeto pedagógico é uma realização do qual 

podem e deveriam participar todos os integrantes de um determinado universo escolar, 

educadores e educandos. “A participação ampla assegura a transparência das decisões, 

fortalece as pressões para que sejam legítimas, garante o controle sobre os acordos 

estabelecidos e, sobretudo, contribui para que sejam contempladas questões que de outra 

forma não entrariam em cogitação.”3 O projeto pedagógico tem a ver com a realidade 

específica de cada contexto e possibilita a que cada universo escolar, a partir da sua realidade 

possa refletir sobre seu cotidiano de ensino. Tem como objetivo organizar e direcionar a ação 

educativa para dentro das necessidades da sociedade na qual está inserida. Assim, o projeto 

pedagógico de uma escola é, supondo-se um caso ideal, uma “construção” feita por “muitas 

mãos”, por todos aqueles que atuam na escola, seja corpo docente, discente, funcionários.

Assim, a busca por referenciais teóricos na teologia luterana e nos escritos 

pedagógicos de Lutero tem, por sua vez, a intenção de definir uma proposta pedagógica que

1 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas 
cristãs, p. 307.
2 Mario O. MARQUES, Projeto pedagógico, a marca da escola, p. 20.



105

possa dar fundamentação teológica-pedagógica para as ações educacionais nas escolas 

confessionais luteranas e servir como parâmetro para a construção de seus projetos 

pedagógicos.

2.1 - Fundamentação teológica

As redescobertas teológicas de Lutero, que influenciaram seu pensamento pedagógico 

e serviram de fundamentação para um novo conceito de educação, podem ser encontradas na 

teologia da justificação, na distinção entre lei e evangelho e na doutrina dos dois reinos.

O primeiro aspecto fundamental da teologia de Lutero se refere à relação entre Deus 

e o ser humano. A partir da teologia da justificação. Deus toma a iniciativa e vai ao encontro 

da pessoa: a salvação é oferecida de graça ao ser humano pecador por meio da justificação. A 

teologia da justificação é o “centro” de todo pensamento teológico de Lutero, não colocado 

nesta posição por Lutero, mas por Deus, por intermédio de sua obra em Jesus Cristo. Para 

Lutero, este centro é decisivo e a partir dele tudo o mais se define4. A confissão de que “Jesus 

Cristo, nosso Deus e Senhor, ‘morreu’ por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por 

causa da nossa justificação” é o artigo de fé do qual não se pode abrir mão: “Desse artigo a 

gente não se pode afastar ou fazer alguma concessão, ainda que se desmoronem céu e terra ou 

qualquer outra coisa. (...) Sobre este artigo fundamenta-se tudo o que ensinamos e vivemos”.5

O segundo aspecto da teologia que tem importância decisiva nos escritos pedagógicos 

de Lutero diz respeito a sua compreensão sobre como o ser humano percebe Deus. A 

revelação de Deus ao ser humano se dá por meio da sua Palavra, contida na Sagrada 

Escritura. Para Lutero, a Palavra de Deus contém tanto a lei como o evangelho e ambos são 

decisivos para a correta interpretação da vontade de Deus.

Um terceiro aspecto fundamental na teologia de Lutero é sua compreensão a respeito 

de como o ser humano se relaciona no mundo. A questão, na assim chamada doutrina dos

3 Mario O. MARQUES, Projeto pedagógico, a marca da escola, p. 21.
4 Cf. Hans J. IWAND, A justiça da fé, p. 7.
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dois reinos de Lutero, é a pergunta pela relação entre o reino de Deus e o reino do mundo, 

entre o poder espiritual e o temporal ou secular, pela relação entre Igreja e sociedade. Antes 

de mais nada, o próprio tema é complexo e “provoca todas as questões possíveis, referentes à 

relação entre Deus, o indivíduo, a sociedade e o mundo.”6

2.1.1 - A teologia da justificação por graça mediante a fé  7

Um relato de Lutero, sobre sua experiência pessoal com a justificação, é encontrado 

no “Prefácio ao Primeiro Volume da Edição completa dos Escritos Latinos”, de 15458. Lutero 

relata, como protagonista e personagem principal, sobre os primórdios da reforma evangélica 

e, entre outros acontecimentos, fala também sobre sua própria descoberta da justificação. 

Conforme Lutero, transcorria o ano de 1518. No seu estudo sobre a carta de Paulo aos 

Romanos, ele se via aflito com um pequeno texto que dizia: “A justiça de Deus é nele 

revelada.”(Rm 1.17a). Lutero confessa que odiava a “justiça de Deus” por ter lhe sido 

ensinado que Deus, sendo justo, castiga o pecador e injusto. Ele confessa: “Eu não amava o 

Deus justo, que pune os pecadores; ao contrário, eu o odiava.” Como monge, mesmo 

seguindo todas as orientações de uma vida piedosa e fazendo tudo que estava ao seu alcance, 

ainda assim se sentia um pecador que buscava um Deus misericordioso. E blasfemava: 

“Como se não bastasse que os míseros pecadores, perdidos para toda a eternidade por causa 

do pecado original, estivessem oprimidos por toda sorte de infelicidade através da lei do 

decálogo - deveria Deus ainda amontoar aflição sobre aflição através do evangelho, e ameaçá- 

los com sua justiça e sua ira também através do evangelho?” O texto de Romanos não lhe 

deu descanso até que “Deus teve pena de mim” e o levou a descobriu a verdade ao ler todo o 

texto de Rm 1.17: “A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: o justo vive por fé.” 

Lutero (re-) descobriu a justiça de Deus na sua forma mais profunda e radical, “como sendo 

uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé.” Agora o sentido 

estava claro: “Através do evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a passiva, através da

5 OS ARTIGOS DE ESMALCALDE, p. 312-3.
6 Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 34.
7 Cf. Paul TILLICH, Teologia Sistemática, p. 555.
8 Cf. Martinho LUTERO, Pelo Evangelho de Cristo, p. 21.
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qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé”. Esta descoberta abriu as portas do paraíso, 

como diz Lutero, e a Escritura adquiriu um sentido completamente novo para ele9.

W. Altmann, teólogo latino-americano, tira algumas conclusões básicas deste relato e 

afirma que Lutero pregou e escreveu sempre de novo sobre o tema da justificação, e, no 

entanto, se referiu muito pouco à sua própria experiência pessoal, ou seja, “jamais 

instrumentalizou sua própria experiência da justificação, para induzir outros à mesma 

experiência.”10 Esta constatação leva a uma segunda: Lutero “faz uma clara distinção entre o 

aspecto subjetivo e objetivo da justificação.” Se a experiência pessoal foi extremamente 

importante para sua própria vida, ainda assim não é maior do que aquilo que Deus realizou 

em Cristo para todos os seres humanos: “Lutero jamais pretendeu apontar para si, mas 

exclusivamente para Cristo e sua obra.”“ Por outro lado, para Lutero a descoberta de saber-se 

justificado por Deus através de Cristo, não exclui o arrependimento e o voltar-se a Deus 

diariamente. A experiência da justificação não acontece uma única e definitiva vez, mas 

durante toda a vida da pessoa cristã: “Ao dizer ‘Fazei penitência’ etc., nosso Senhor e Mestre 

Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência.”12 Lutero pode fazer esta 

afirmação por causa da sua compreensão antropológica: o ser humano é ao mesmo tempo 

iusto e pecador, e como tal, não admite que sua experiência seja o modelo para outras 

pessoas. Para ele, mais importante que a experiência pessoal, por mais decisiva que tenha 

sido, é a justificação que Deus efetua, por meio de Jesus Cristo13.

2.1.1.1 - A justificação do ser humano

Uma das primeiras constatações que Lutero faz é a enorme distância que há entre 

Deus e os seres humanos. “Pois somente Deus, o Senhor, é que faz o que e como quer, nos 

céus, na terra, no mar e em todas as profundezas. Se digo isso de uma pessoa, é como se eu 

dissesse: um ser humano tem poder e força divinos; isso seria a maior blasfêmia sobre a terra,

9 Cf. Martinho LUTERO, Pelo Evangelho de Cristo, p. 30.
10 Walter ALTMANN, Lutero e libertação, p. 83.
11 Walter ALTMANN, Lutero e libertação, p. 84.
12 Martinho LUTERO, Debate para o esclarecimento do valor das indulgências (95 teses), p. 35.
13 Cf. Walter ALTMANN, Lutero e libertação, p. 86-7.
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e um assalto à honra e ao nome divinos.”14 O ser humano é, antes de mais nada, um pecador: 

“(...) a pessoa cai e anda inteiramente no pecado.” O pecado, por outro lado, é a falta de fé. 

Para Lutero, Cristo aponta a falta de fé como pecado: “O Espírito punirá o mundo por causa 

do pecado de não crerem em mim.” (Jo 16.8s)15 Na sua condição de pecador, o ser humano 

não consegue, de forma alguma, satisfazer por si mesmo as exigências de Deus, por mais que 

se esforce. Lutero usa exemplos da Escritura para ilustrar este não cumprimento da vontade 

de Deus, a começar pelo primeiro mandamento: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o 

coração!”. A pergunta é: “Quem consegue?” Ou o texto de Mt 5.48: “Sede vós perfeitos como 

perfeito é o vosso Pai celeste!”. Neste caso, quem consegue ser perfeito como Deus? A 

resposta está em Rrn 3.23: “Todos pecaram e carecem da glória de Deus”. Esta é a real 

situação do ser humano diante de Deus: “com suas próprias forças ele não consegue transpor 

o precipício que o separa de Deus”.16

A única possibilidade de redenção para o ser humano está em Deus: “(...) ele está 

separado de Deus e permanece separado de Deus - a não ser que a graça de Deus se dê 

livremente, se incline para o pecador e o force consigo para dentro da comunhão.”17 Lutero 

encontra esta verdade em Rm 3.23s: “Todos são pecadores, sendo justificados sem mérito, 

por sua graça, mediante a redenção de Jesus Cristo em seu sangue”.18

Deus realiza a justificação do ser humano por meio de sua obra em Cristo. Assim, a 

justificação é uma graça de Deus, concedida ao ser humano, por meio da cruz de Cristo. A 

graça de Deus é definida por Lutero como a “benevolência ou o favor de Deus que ele tem em 

si mesmo em relação a nós”, seres humanos e esta graça “o leva a derramar em nós a Cristo”. 

A graça de Deus, por outro lado, é dada por Deus inteiramente, plenamente e não em partes. 

O ser humano é considerado totalmente justificado, por meio de Cristo19.

Na cruz de Cristo o ser humano se toma verdadeiramente quem ele é, ou seja, ser 

humano e não Deus:

14 apud Kurt D. SCHMIDT, A presença de Deus na história, p. 64.
15 Martinho LUTERO, Prefácio à Espistola de São Paulo aos romanos, p. 183.
16 Kurt D. SCHMIDT, A presença de Deus na história, p. 65.
17 Kurt D. SCHMIDT, A presença de Deus na história, p. 65.
18 OS ARTIGOS DE ESMALCALDE, p. 312.
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Pelo regimento de sua homilidade e de sua carne, na qual vivemos pela fé, ele nos
toma similiformes a ele e nos crucifica, fazendo, de infelizes e orgulhosos deuses,
verdadeiros homens, isto é, homens em sua miséria e em seu pecado. Porque em Adão 
subimos até a semelhança de Deus, por isso ele desceu à nossa semelhança, a fim de 
nos reconduzir ao conhecimento de nós mesmos. Esse é o verdadeiro sentido da
encarnação. Esse é o império da fé, no qual rege a cruz de Cristo, o qual aniquila a
divindade a qual nós perversamente almejávamos, trazendo de volta outra vez a 
humanidade e a fraqueza desprezada da carne, que nós perversamente abandonamos.20

Como num espelho, é na cruz de Cristo que o ser humano vê toda sua realidade de 

pecador e por meio dela Deus o justifica, não por algum mérito humano, mas pela graça e 

misericórdia de Deus: “(•■•) ele não salva pecadores fictícios, mas verdadeiros, ao nos 

suportar em nossos pecados e ao assumir nosso modo e nossa vida”.21 Para Lutero, a

confissão de que Cristo é Senhor e somente por meio dele acontece a justificação do ser

humano pecador, é o fundamento do qual não é possível afastar-se. Esta certeza Lutero 

encontra na Palavra de Deus: “Só ele ‘é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo’.”(Jo 

1.29) “Pois ‘não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual possamos ser 

salvos’.”22

A graça de Deus é aceita pelo ser humano mediante a fé23, sem que necessite dar nada

em troca. A fé, por outro lado, “não é a ilusão e o sonho humano”, mas “(...) é uma obra

divina em nós, que nos modifica e faz renascer de Deus (Jo 1.13)”, que transforma a pessoa, 

seu coração, seu sentimento e sua mentalidade. A fé é viva e dinâmica, traz alegria e 

persistência, “é uma confiança muito viva, inabalável na graça de Deus, tão certa de si que ela 

não se importaria de morrer mil vezes.”24

O ser humano justificado por Deus pela graça continua, no entanto, sendo pecador. 

Descobrir e entender esta questão foi crucial para Lutero: o ser humano é simultaneamente 

pecador e iusto. Se pecado e graça for entendido como algo que se sucede e não como algo 

que acontece simultaneamente, a pessoa é jogada, ora para uma falsa segurança de que o 

pecado não existe mais, ora para o desespero de saber-se perdida. Lutero viveu nesta angústia 

ao pensar que o sacramento livrava o ser humano do pecado e somente poder-se-ia falar da

19 Martinho LUTERO, Prefácio à Epístola de São Paulo aos Romanos, p. 183.
20 apud Hans J. IWAND, A justiça  da fé, p. 40.
21 apud Hans J. IWAND, A justiça da fé, p. 40.
22 OS ARTIGOS DE ESMALCALDE, p. 312-3.
23 Cf. Paul TILLICH, Teologia Sistemática, p. 555: “Fé é o ato de receber, e esse ato em si mesmo é um dom da 
graça.”.
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graça e ter comunhão com Deus quando não havia mais pecado. Quando este se tomava 

presente na vida da pessoa, a graça não tinha mais lugar. Descobrir-se como ser humano 

simultaneamente pecador e justificado por Deus foi uma experiência de fé libertadora para 

Lutero. Aceitar-se como uma pessoa que é ao mesmo tempo pecadora e justificada significa 

crer e confiar e “verdadeiramente viver da fé”. Significa que o ser humano “reconhece então 

em si sua perdição, em Cristo sua salvação; em si o poder do pecado, em Cristo sua 

impotência.”25

2.1.1.2 - O ser humano justificado - as boas obras

O ser humano justificado por graça e pela fé não realiza nenhuma obra para sua 

justificação. Ela é dádiva, oferta gratuita de Deus ao ser humano. Por meio da cruz de Cristo 

a conta da culpa foi paga; do ser humano se exige somente que aceite, por meio da fé, a 

justificação. A fé significa aceitar a cruz de Cristo e o seu senhorio, confessar-se pecador e 

dependente da graça e do perdão de Deus.

Lutero enfatizou, de forma veemente, que as obras não são a causa da salvação, 

somente a graça de Deus. O que fazer, então, com as obras? O próprio Lutero foi acusado, 

polemicamente, de proibir as pessoas cristãs de praticarem boas obras. O ser humano 

justificado precisa ainda praticar boas obras ou somente a fé basta? Como Lutero encara as 

boas obras praticadas pelo ser humano justificado?

Para Lutero, o parâmetro para tudo que se realiza é Deus. Uma boa obra pode ser 

somente aquela que foi ordenada por Deus e a sua vontade está expressa nos seus 

mandamentos. Cristo, quando perguntado sobre o que se deveria fazer para ser salvo, 

respondeu: “Se queres ser salvo, guarda os mandamentos.” (Mt 19.17) Lutero afirma que a 

“primeira, suprema e mais nobre boa obra é a fé em Cristo”. O ponto de partida de toda obra é 

a fé: “Pois nesta obra é que todas as obras precisam realizar-se, dela recebendo a influência de 

sua bondade”. A boa obra realizada na fé agrada a Deus, e toda aquela realizada fora da fé é

24 Martinho LUTERO, Prefácio à Epístola de São Paulo aos Romanos, p. 183.
25 Hans J. IWAND, A justiça da fé, p.33.
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considerada morta, sem efeito: orar, jejuar, levar uma vida correta e piedosa, fazer caridade, 

todas as ações do ser humano devem ser feitas na fé26.

Lutero, por outro lado, deu outra definição para “boas obras”. Não só orar, jejuar ou 

dar esmolas, mas todas as atividades da vida humana, como trabalhar em seu ofício, andar, 

comer, beber, ou seja, tudo aquilo que a pessoa realiza para garantir o seu sustento e o bem 

comum, é boa obra, se for do agrado de Deus e realizado como serviço a Deus, por meio da 

fé: “Aqui cada qual pode notar e sentir por si mesmo quando é que está fazendo algo bom ou 

não-bom: se encontra seu coração na confiança de que agrada a Deus, então a obra é boa, 

ainda que fosse tão insignificante como levantar uma palha”27. Lutero não aceita a idéia de 

que a obra em si tenha um valor, ou que haja uma escala de valor aplicável às obras, como se 

uma pudesse valer mais que outras. O valor da obra deve ser buscado na pessoa que a realiza. 

A pessoa justificada, ou seja, aquela que mediante a fé aceitou a graça de Deus, realiza boas 

obras, assim como uma boa árvore produz bons frutos e não o inverso: “ (...) bons frutos não 

fazem a árvore ser boa, assim as boas obras não justificam a pessoa. Mas as boas obras são 

feitas pela pessoa já antes justificada pela fé.”28 O parâmetro para dizer se uma obra é boa ou 

não, não é a obra, mas a fé: “(...) é a fé que, sozinha, toma todas as outras obras boas, 

agradáveis e dignas pelo fato de confiar em Deus e não duvidar que, perante ele, tudo o que a 

pessoa fizer está bem feito.”29 E quem confia em Deus recebe o Espírito Santo para realizar 

boas obras: “Vocês receberam o Espírito não de suas boas obras, mas por terem crido na 

palavra de Deus.”(Gl 3.2) Por causa da fé há uma relativização das obras e todas se tomam 

iguais em importância, sejam elas “grandes, pequenas, breves, longas, muitas ou poucas.”30

O ser humano justificado não pode ficar sem realizar obras. Não as realiza, porém, 

para ganhar o perdão, mas porque a graça recebida o liberta para amar seu próximo: “Se a fé 

não é destituída de toda e qualquer obra, mesmo a menor possível, não justifica, sim, em 

verdade nem é fé. (...) A fé nem sequer pode estar sem obras permanentes, grandes e vivas.”31 

Diante de Deus, o ser humano não faz nada, não tem nenhuma obra para apresentar, “aí é

26 Martinho LUTERO, Das boas obras, p. 102.
27 Martinho LUTERO, Das boas obras, p. 103.
28 apud Hans J. IWAND, A justiça da fé, p.80.
29 Martinho LUTERO, Das boas obras, p. 104.
30 Martinho LUTERO, Das boas obras, p. 104.
31 apud Hans J. IWAND, A justiça da fé, p.82.
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apenas a mão que recebe, o ouvido que ouve, o coração que crê e ama e espera.”32 Mas esta 

oferta gratuita de Deus, por outro lado, liberta o ser humano para a ação no mundo. Assim a 

certeza da justificação faz com que a pessoa possa realizar a vontade de Deus, fazendo boas 

obras, ou seja, tudo aquilo que realizar com fé, será boa obra e vontade de Deus. A fé em 

Deus liberta a pessoa para agir com amor em relação ao seu próximo: “(•••) fé e amor devem 

ser diferenciados de tal maneira que a fé esteja orientada para a pessoa, o amor para as obras. 

A fé elimina o pecado e toma a pessoa agradável e justa. Quando, porém, a pessoa se tomou 

agradável e justa, lhe são dados o Espírito Santo e o amor, para que faça o bem com prazer.”33

Lutero afirma que a fé que realiza as obras é uma força dinâmica, atuante, que não 

combina com a ociosidade. Tudo aquilo que o ser humano realiza para sua vida e para a vida 

do próximo é uma boa obra, desde que realizada com fé e de acordo com a vontade de Deus. 

A decisão sobre aquilo que faz, se a obra é boa ou não, a própria pessoa poderá buscar tendo 

como parâmetro a vontade de Deus contida na sua Palavra34.

Lutero traz uma indagação: se as obras são realizadas somente pela fé, qual a 

necessidade de tantas leis eclesiásticas, cerimônias e tantas formas que a Igreja usa para 

estimular as pessoas a realizarem boas obras? Lutero responde: “(•••) justamente porque nem 

todos temos ou levamos em consideração a fé. Se todo o mundo a tivesse, não mais 

precisaríamos de lei alguma; cada um faria boas obras por si mesmo o tempo todo”.35 Esta 

questão levanta uma problemática com a qual Lutero teve que se ocupar: a relação existente 

entre a lei e Evangelho. O que vale para o ser humano justificado, a lei ou o Evangelho? Qual 

a finalidade da lei para a pessoa, que justificada por Deus, vive a partir da graça? A lei vale 

somente para as pessoas que não têm fé? É possível abandonar a lei e deixar valer somente o 

Evangelho? A correta relação entre lei e Evangelho foi considerado por Lutero como o ponto 

central a partir de onde se entende todo o fazer teológico: “Quase toda a Bíblia e o 

entendimento de toda a teologia dependem da correta compreensão de lei e evangelho.”36

32 apud Hans J. IWAND, A justiça da fé, p.83.
33 apud Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 124.
34 Cf. Martinho LUTERO, Das boas obras, p. 110.
35 Martinho LUTERO, Das boas obras, p. 110-1.
36 apud Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 88.
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A questão central, o nervo central para o entendimento da palavra de Deus, é colocado 

por Lutero como sendo a distinção entre lei e Evangelho. Saber distinguir entre lei e 

Evangelho é básico para a correta interpretação da Escritura. Esta questão foi motivo de 

polêmicas com a teologia romano-católica e de debates com os assim chamados 

“antinomistas”37. A acusação contra a teologia romano-católica era de que esta havia feito de 

Cristo um novo legislador, ’’Christus legislator”, um novo Moisés. A graça deixara de ser 

graça e se transformara num meio para atingir um alvo. Os antinomistas ensinavam que a 

pessoa justificada estava livre da lei, vivendo somente a partir da graça de Deus. Lutero não 

concordou nem com uma posição nem com outra, mas afirmou que tanto a lei como o 

Evangelho deveriam permanecer: “Também já ouvistes muitas vezes que não existe melhor 

maneira de transmitir e conservar pura a doutrina do que seguir o seguinte método: divide-se 

a doutrina cristã em duas partes, em lei e evangelho”.38

Lutero explicou que há uma distinção entre lei e Evangelho e esta não significa fazer 

uma separação entre as duas grandezas, como se uma pudesse ocupar o lugar da outra, como 

se o Evangelho pudesse ocupar o lugar da lei. Também não significa simplesmente 

acrescentar a lei ao Evangelho como se fosse um complemento. Cada qual deve permanecer 

em seu lugar e “dentro dos seus limites”. Esta distinção, no entanto, não é uma tarefa fácil, 

porque ela não é “uma diferença simplesmente existente, que se devesse apenas constatar, 

reconhecer e entender. A seriedade da questão está precisamente em que esta diferença na 

prática não existe”. Ela só pode ser experimentada na “mistura e na confusão”, como numa 

batalha onde as frentes se interpenetram completamente.”39 Para Lutero, entender 

corretamente a relação entre lei e Evangelho era decisivo.

2.1.2 - Lei e Evangelho

37 Sobre os antinomistas -  Cf. Martim C. WARTH, Introdução a Lutero e os antinomistas, p. 375-9; sobre os 
debates entre estes e Lutero -  Cf. p. 380-438.
38 Martinho LUTERO, Primeiro debate do Dr. Mortinho Lutero contra certos antinomistas, p. 382.
39 Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 90-1.
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A teologia romano-católica ensinava que a graça era, na verdade, uma força divina 

que o ser humano recebia para poder atender as exigências de Deus e realizar o bem. O ser 

humano quer praticar o bem e tem boa vontade para fazê-lo, mas não tem a força necessária 

para tanto. Desse modo, “a disposição natural do homem não está completamente 

corrompida, mas apenas enfraquecida pelo pecado.”40 A força que a pessoa necessita nesta 

sua fraqueza é concedida por Deus, ou seja, é o próprio Cristo. Por meio desta dádiva, desta 

graça recebida de Deus, o ser humano consegue praticar o bem. Lutero não concorda com esta 

doutrina e argumenta que o ser humano pode realizar muitas boas obras, mas não mudar sua 

vontade: ele sempre fará o bem visando “valer algo diante de si e diante de Deus.” Neste 

caso, tanto a graça como as boas obras se transformam em meios para alcançar a justificação. 

A graça se transforma em exigência que o ser humano precisa “ter”: “tu tens que ter a graça, 

tu tens que ter Cristo, se queres chegar ao alvo”. A graça perde sua qualidade de oferta 

gratuita de Deus, e se transforma em exigência, em meio para alcançar um alvo.41

O Evangelho é a “boa nova” de que Cristo morreu e ressuscitou pelos pecados e pela 

culpa do ser humano, e por tal obra o ser humano é justificado, ou seja, sem imputação de 

pecado e culpa. A graça quer então significar que Cristo assumiu os pecados e a culpa do ser 

humano e fez tudo que era necessário para a justificação. O ser humano não é mais 

dependente das suas obras para ser justificado, mas dele Deus quer a fé em Cristo. “Assim 

Cristo não é um professor da vida piedosa”, alguém que ensina como chegar ao alvo, mas “é a 

própria vida”, o alvo, presenteado por Deus ao ser humano.42

Os antinomistas ensinavam que o ser humano justificado não necessita mais da lei. 

Afirmavam que tanto o arrependimento como a justificação vem do Evangelho e não da lei: 

“Não somos obrigados a coisas impossíveis. A lei é impossível. Logo, não somos obrigados a

2.1.2.1 - A  distinção entre Lei e Evangelho

40 Hans J. IWAND, A justiça da fé, p. 46.
41 Hans J. IWAND. A justiça da fé, p. 46-7.
42 Cf. Hans J. IWAND. A justiça da fé, p. 46-7.
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ela.”43 “Somente a graça de Deus opera em nós a penitência. Portanto, nenhuma parcela da 

penitência pode ser atribuída à lei.”44

Duas questões são básicas para Lutero quando fala na lei: lei e Evangelho precisam 

estar juntos, não podem ser separados nem a lei ser excluída, e a seqüência correta é esta 

mesma, lei e Evangelho: “(...) A primeira coisa, o pecado, a morte, a ira de Deus, nos é inata 

e conhecida por meio do primeiro pai. A outra, a graça, a remissão dos pecados, a justiça, a 

vida, todavia tomou seu início em nós pelo benefício de Cristo, não sendo, porém, 

consumada. Mas ela será totalmente consumada quando ressuscitarmos da morte naquele dia, 

quando o corpo estiver inteiramente purgado de todos os pecados e se tomar conforme ao 

glorioso corpo de nossa cabeça, Jesus Cristo.”45 Esta é a realidade do ser humano apontada 

por Lutero: porque o pecado ainda existe, porque o ser humano é simultaneamente pecador e 

iusto. a lei precisa ser pregada. É ela que mostra a realidade de pecado ao ser humano: “Visto, 

portanto, que a natureza do homem é corrupta e cegada pelo veneno do diabo no paraíso, para 

que não perceba a magnitude do pecado, não sinta nem receie a ira de Deus e a morte etema, 

é preciso conservar na Igreja a doutrina que põe esses males a descoberto e os revela. E esta é 

a lei.” A lei é necessária para que o Evangelho possa fazer sentido na vida do ser humano: 

“Assim, por outro lado, para que não desesperemos por meio desses males que nos foram 

revelados e mostrados pela lei, também deve ser preservada na Igreja a outra doutrina, que 

ensina a consolação face às acusações e os terrores da lei, a graça em oposição à ira de Deus, 

a remissão dos pecados e a justiça em oposição ao pecado, a vida em oposição à morte. Essa 

doutrina, porém, é a doutrina do Evangelho”.46

O Evangelho necessita da lei para que o ser humano conheça a sua realidade e se 

arrependa; para receber a graça de Deus, o Evangelho, que é o próprio Cristo. Assim, tanto a 

lei como o Evangelho são necessários, cada qual dentro dos seus limites e distintos um do 

outro. Para Lutero, quando o arrependimento47 está baseado somente na lei é meio 

arrependimento e quando falta o Evangelho, há somente desespero e perdição. A penitência

43 Io argumento no Io debate entre Lutero e os antinomistas c f Martinho LUTERO, I a Debate do Dr. Martinho 
Lutero contra certos antinomistas, p. 396.
44 Cf. 3o argumento no Io debate entre Lutero e os antinomistas; Martinho LUTERO, I aDebate do Dr. Martinho 
Lutero contra certos antinomistas, p. 398.
45 Martinho LUTERO, I aDebate do Dr. Martinho Lutero contra certos antinomistas, p. 395.
46 Martinho LUTERO, I aDebate do Dr. Martinho Lutero contra certos antinomistas, p. 395.
47 Sobre os termos arrcpendimcnto=penitcncia C f Martim C. WARTH, Introdução a Lutero e  os antinomistas, p. 
376, nota n° 3a
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(arrependimento) é definida como “o pesar sobre o pecado associado ao propósito de uma 

vida melhor”. Este pesar “é sentir e experimentar a lei no coração ou na consciência.” Desse 

modo, “a primeira parte da penitência, o pesar, procede somente da lei.” Nesta situação o ser 

humano está aniquilado “pela força do pecado” e cai em desespero e ódio contra Deus. Para 

que o ser humano se erga novamente e possa atender ao bom propósito de mudar para uma 

vida melhor, é necessário a promessa, o Evangelho.48

2.1.2.2 - A função da lei

Lutero aponta, antes de mais nada e em termos bem radicais, para aquilo que a lei não 

é: “A lei não é apenas desnecessária para a justificação, mas totalmente inútil e inteiramente 

impossível. Aqueles, porém, que guardam a lei na opinião de serem justificados por ela, para 

estes ela se toma também um veneno e uma peste para a justificação. Quando se trata da 

justificação, não há expressões suficientes contra a impotência da lei e a pestilentíssima 

confiança na lei.”49 Qual é, então a finalidade da lei, se ela não leva à justificação? Ela vale 

também para a pessoa já justificada?

A lei é necessária para proteger a vida, mostrar o pecado e alertar para a ira: “Pois a 

lei não foi dada para justificar ou vivificar, ou para ajudar em algo para a justiça, mas para 

que aponte o pecado e provoque a ira, ou seja, acuse a consciência.”50 Lutero afirma que 

Paulo, quando usa a palavra “lei”, por exemplo na sua carta aos Romanos, não se refere às 

leis humanas, que tratam acerca daquilo que deve ser feito ou evitado. Para o cumprimento 

destas obras da lei não é necessário que o ser humano as faça com o coração, ao contrário da 

lei de Deus, quando Deus julga o fundo do coração. Deus castiga as obras que não são 

realizadas do fundo do coração, pois estas são “hipocrisia e mentira.” Como nenhuma pessoa 

consegue cumprir esta lei e realizar as obras que a lei de Deus exige, ou seja, feitas do fundo 

do coração, assim todas as pessoas são mentirosas, pois fazem o bem, mas na verdade 

gostariam de fazer o mal. Lutero afirma que a pessoa até sabe o que a lei pede, exteriormente 

cumpre a lei e vive uma vida perfeita, julga quem não vive exemplarmente e sabe ensinar a lei

48 Martinho LUTERO, 2aDebate do Dr. Martinho Lutero contra certos antinomistas, p. 380.
49 Martinho LUTERO, 2“Debate do Dr. Martinho Lutero contra certos antinomistas, p. 382.
50 Martinho LUTERO, 2aDebate do Dr. Martinho Lutero contra certos antinomistas, p. 382.
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a outras pessoas, mas no fundo do coração, o ser humano preferiria não cumprir o 

mandamento de Deus: “Pois mesmo que exteriormente cumpra a lei através de obras, por 

medo de punição ou por amor à recompensa, tudo isso o faz sem livre disposição e amor à lei, 

apenas com indisposição e coação, e preferiria agir de outro modo, não fosse a lei. Daí resulta 

que, no fundo do coração, está em oposição à lei.” 51

Por outro lado, “a lei aumenta o pecado”, pois o ser humano, percebendo que não 

consegue cumprir a lei por meio de suas obras, entra num círculo vicioso, buscando cada vez 

mais obras e sua autojustificação, e não conseguindo cumprir a lei conforme a vontade de 

Deus. Assim, a lei se toma inútil, porque não leva à justificação. Se a lei não pode ser 

cumprida pelo ser humano e não o justifica, não seria mais justo aboli-la? Lutero cita as 

palavras de Jesus “Eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la” (Mt 5.17). E afirma 

que “a lei não pode ser abolida, mas permanece não cumprida antes de Cristo, a ser cumprida 

depois de Cristo, embora não seja cumprida de modo perfeito nesta vida, nem mesmo pelos 

justificados. Pois requer que amemos Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós 

mesmos. Isso acontece de modo perfeito somente na vida futura.”52 A certeza de que a lei não 

pode ser cumprida pelo ser humano e nem ser revogada leva o ser humano ao desespero, ao 

ponto de odiar a Deus e mesmo nem querer sua existência, ou seja, a lei põe a descoberto o 

pecado e provoca a ira humana.

Aqui entra em ação a graça de Deus, contida no Evangelho. “Assim o verdadeiro e 

próprio ofício da lei é acusar e matar, o do Evangelho é vivificar.”53 Uma das acusações que 

Lutero fez aos teólogos do seu tempo é o de “terem limitado os pecados apenas às más ações, 

e de terem restringido seu ensino a como evitar tais ações”, quando, na verdade, a questão é 

se voltar para Deus.54

Lutero faz uma diferenciação entre “fazer as obras da lei e cumprir a lei”. Fazer as 

obras da lei é tudo aquilo que a pessoa faz com a lei conforme sua vontade e forças sem que 

tenha amor no coração; pelo contrário, faz a ação coagida e sem amor, tomando a obra inútil. 

Cumprir a lei, no entanto, significa “realizar sua obra com vontade e amor, levar uma vida

51 Martinho LUTERO, Prefácio à epistola de São Paulo aos romanos, p. 181.
52 Martinho LUTERO, I aDebate do Dr. Martinho Lutero contra certos antinomistas, p. 396.
53 Martinho LUTERO, Ia Debate do Dr. Martinho Lutero contra certos antinomistas, p. 396.
54 Cf. Hans J. 1WAND, A justiça da fé, p.61.
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reta e conforme a vontade de Deus livremente, sem a coação da lei, como se não houvesse lei 

ou punição.” Esta vontade humana de realizar obras com amor é a fé em Cristo dada ao 

coração pelo Espírito Santo. Agora o ser humano está apto a realizar a boa obra, agradável a 

Deus. Assim, as boas obras nascem da fé e não da lei, pois a função desta não são as obras, 

mas mostrar o pecado e levar o ser humano ao arrependimento e à graça de Deus.55

A lei tem assim a finalidade de mostrar a todas as pessoas o seu pecado e, 

conseqüentemente, a necessidade que têm da graça de Deus. Lutero afirma que ela é 

necessária tanto para aqueles que não crêem como para os justificados: “A lei, portanto é 

necessária, em primeiro lugar, por causa dos obstinados e insensatos, para que sejam 

corrigidos; em segundo lugar, por causa dos fiéis que ainda têm as reminiscências do 

pecado.” Também para a pessoa cristã continua valendo o pecado e a morte e ela precisa 

sempre de novo ser ensinada a respeito desta sua realidade.56

Lutero, assim como diferencia as obras da lei e o cumprimento da lei, também 

distingue a lei camal, humana, da lei de Deus que é espiritual, conforme escreve Paulo em 

Rm 7.14. A lei espiritual tem a função de mostrar a realidade de pecado ao ser humano mas 

não o justifica. A justificação é dádiva e graça de Deus, realizada em Cristo. Assim sendo, tira 

do ser humano a pretensão de buscar uma autojustificação. Para Lutero este é o “uso 

teológico da lei”. Por outro lado, não é possível afirmar que o Evangelho, como uma nova lei, 

pode governar a vida no mundo. Para o mundo existe a lei, que não é Evangelho, mas mesmo 

assim ela tem uma “necessidade positiva, construtiva, ordenadora e preservadora de vida, 

possibilitadora de justiça”. Este é, conforme Lutero, o uso civil da lei. Esta lei tem sua 

dignidade própria quando cumpre com sua função de preservar a justiça e a vida na terra e 

não buscar ser um meio para a autojustificação do ser humano.

Gerhard Ebeling, teólogo alemão, afirma que este duplo uso da lei, o uso civil e o uso 

teológico, precisa ser resguardado de três equívocos: 1. - a idéia de que há duas classes de 

pessoas, ou seja, o uso político da lei para as pessoas que precisam ser obrigadas e coagidas a 

cumprir a lei, e o uso espiritual da lei, para um grupo de pessoas, “de sensibilidade mais 

apurada”. Também as pessoas cristãs, como pessoas simultaneamente pecadoras e justas,

55 Cf. Martinho LUTERO, Prefácio à epístola de São Paulo aos romanos, p. 182.
56 Cf. Martinho LUTERO, I aDebate do Dr. Martinho Lutero contra certos antinomistas, p.402.
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necessitam dos dois tipos de uso da lei. 2. - a idéia de que são duas leis diferentes, uma 

profana para o mundo e outra religiosa. “Há uma e mesma lei, através da qual Deus age de 

duas formas com o ser humano”. 3. - a idéia de que os dois tipos de uso da lei podem existir 

independentes um do outro, quando na verdade necessitam estar numa “relação recíproca”. 

Mesmo que o uso civil da lei não seja pregação da Palavra de Deus e pode existir 

independentemente dela, ainda assim, é somente a partir da pregação do Evangelho que é 

possível compreender o uso correto da lei civil: “Pois só a fé mantém a justiça civil livre da 

ilusão de autojustifícação perante Deus.”57 A correta relação entre os dois usos da lei é a base 

para a reflexão que Lutero faz sobre a relação entre o reino de Deus e o mundo, sobre o 

Estado e suas instituições e sobre o papel que o ser humano desempenha nele.

2.1.3 - A doutrina dos dois reinos em Lutero

A doutrina dos dois reinos trata da relação entre Deus e o mundo, entre Deus, e os 

seres humanos, o mundo, a sociedade. Para Ulrich Duchrow, teólogo alemão, já desde os 

tempos antigos, este tema está vinculado a uma questão central: “qual é a relação entre os 

dons do Espírito conferidos à comunidade cristã, por um lado, e aquilo que é chamado de 

‘razão’, por outro lado - tanto em termos de nossa vida pessoal quanto de nossa existência 

institucional?” Modernamente, a questão principal gira em tomo da pergunta sobre a relação 

entre a ciência e a fé, o mundo e a sociedade tecnológica e Deus.58

Para Gerhard Ebeling, o conceito “doutrina dos dois reinos” ficou de tal forma 

vinculado ao pensamento de Lutero, que passou-se a acreditar que esta doutrina seria peculiar 

a ele. O seu pensamento, no entanto, foi influenciado por diferentes elementos e pelo contexto 

de cristandade no qual Lutero viveu. A teologia de Agostinho, que Lutero conhecia muito 

bem, influenciou sua reflexão com a concepção agostiniana das duas cidades, a cidade de 

Deus e a cidade terrena ou do diabo. Também a realidade da Idade Média estava impregnada 

com o dualismo representado pela idéia da existência e confrontação entre o poder de Deus e 

o poder do diabo.5*'

57 Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 109.
58 Cf. Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 34.
59 Cf. Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 140-1.
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Lutero não formulou de maneira sistemática uma doutrina dos dois reinos. Seus 

posicionamentos se encontram em diferentes escritos, quando se ocupou com questões 

relacionadas a este tema e buscou por soluções e respostas. Duchrow aponta três linhas de 

raciocínio com as quais Lutero trabalhou e que influenciaram sua reflexão:

1. A linha de raciocínio em que ele critica a Igreja e o clericalismo - a Igreja no 

tempo de Lutero se auto-denominava como sendo o “poder espiritual”. Lutero, por 

outro lado, enfatizou que a Igreja deveria se identificar com o Cristo sofredor e 

crucificado, afirmando que o poder espiritual é unicamente do próprio espírito de 

Deus. Já o “poder da Igreja se expressa através da Palavra indefesa e perseguida, e 

mediante uma vida de verdade e justiça.” Este raciocínio vai diretamente contra o 

poder e as riquezas ostentadas pela Igreja medieval, e, conforme Lutero, contrárias 

à essência verdadeira da Igreja.

2. A linha de raciocínio antimonástica - a Igreja pregava uma divisão entre o trabalho 

eclesiástico ou aquele organizado por ela como sendo mais santo do que o trabalho 

realizado em outras esferas da vida, como comércio ou administração. Lutero, no 

entanto, enfatizou que o serviço assim chamado secular era também um meio de 

demonstrar fé e amor ao próximo, numa valorização do trabalho em todas as 

dimensões da vida e não somente aquele da Igreja.

3. A linha de raciocínio anti-entusiástica - Lutero estimulou os cristãos e a Igreja a 

participarem das questões econômicas e políticas, buscando soluções para os 

problemas da sociedade. Por outro lado, não aceitou a idéia de que se deveria procurar 

fazer do mundo inteiro uma Igreja e combater os não cristãos. O caminho, para Lutero, 

era outro: “O amor ao próximo deveria se expressar através da instrumentalização das 

melhores instituições possíveis para promover a justiça e proteger o que é justo e 

direito para a sociedade humana.”60

Lutero argumentou, a partir da Escritura, contra a estrutura interna da Igreja Católica 

medieval, especialmente na questão dos ministérios, e contra os entusiastas, um movimento 

liderado principalmente por Karlstadt, colega de Lutero na Faculdade de Teologia e por

60 Cf. Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 13-4.
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Müntzer, pastor que havia abraçado a causa da Reforma. Estes grupos tinham ou uma postura 

pacífica, e pregavam um total afastamento da vida secular e uma não participação na 

sociedade, ou impunham uma atitude radical, quando pregavam o uso da espada para impor o 

reino de Deus ao mundo, num combate contra os não-cristãos. A questão de Lutero contra a 

Igreja católica era a correta interpretação dos ministérios, o espiritual e o secular, a partir de 

suas funções específicas; já contra os entusiastas Lutero argumentou pela fundamentação do 

ministério secular. Para G. Ebeling, Lutero, “em última análise, via algo em comum entre a 

tradicional concepção católica e a dos entusiastas no fato de que em ambos os casos não havia 

sido bem assimilada a compreensão teológica da realidade secular nem a necessidade de 

importar-se com ela.”61 A partir das controvérsias que Lutero teve com a Igreja Católica e 

com os entusiastas, e a partir da sua reflexão a respeito da relação entre Deus e a humanidade, 

ele elaborou um posicionamento que ficou conhecido como a doutrina dos dois reinos.

A doutrina dos dois reinos, por não ter sido elaborada de forma sistemática por Lutero, 

representa um desafio e traz uma gama de dificuldades para sua correta compreensão62, a 

começar pelo próprio nome - doutrina dos dois reinos. U. Duchrow aponta para uma 

dificuldade em relação à terminologia “dois reinos”: o “equívoco medieval, bem como 

contemporâneo, de que um reino é político (isto é, o Estado com suas várias esferas de 

autoridade), enquanto o outro reino é a Igreja (isto é, com seu poder hierárquico e 

institucional)”. Esta separação, resultante de uma compreensão errônea do pensamento de 

Lutero, leva a outro equívoco: “o de que a vida está dividida em esferas separadas, ou 

compartimentos, alguns dos quais não são da competência do Evangelho e da Igreja.” 63

A preocupação de Lutero foi buscar soluções para os problemas relacionados com a 

sociedade e a relação entre Igreja e sociedade, e ele o fez, não como político e nem como 

reformador da Igreja, mas como pregador da Palavra e teólogo. As respostas que encontrou 

para as questões políticas do seu tempo e para a reforma da Igreja medieval foram 

determinadas pela sua correta compreensão da mensagem de Cristo, ou seja, quem escreve é o 

pregador e teólogo e não o cidadão ou reformador64. Sem a pretensão de escrever uma 

doutrina sobre o assunto, ainda assim elaborou um posicionamento a respeito da questão, que

61 Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 143. Cf. também Anders NYGREN, Luthers Lehre von den 
zwei Reichen, 283-4.
62 Cf. Walter ALTMANN, Lutero e libertação, p. 181, nota 5.
63 Ulrich DUCHROW, Os dois reinos,p. 70. Cf. também Heirich BORNKAMM, Luthers geistige Welt, p. 241.



122

ficou conhecido como a “doutrina dos dois reinos”. A relevância que esta doutrina tem para a 

fundamentação de uma proposta educacional luterana é evidente.

2.1.3.1 - Os dois reinos e o duplo govemo de Deus

U. Duchrow, na sua compreensão sobre a doutrina de Lutero, usa o conceito “doutrina 

dos dois reinos e do duplo govemo de Deus”65 e o define como “a dupla estratégia empregada 

por Deus em sua luta na história contra os poderes do mal, bem como a cooperação receptiva 

e ativa dos seres humanos e de suas instituições na recuperação do mundo através da 

justiça.”66 O uso de “dois reinos” e “duplo govemo” empregado por Duchrow, recebe apoio 

de H. Bomkamm, também teólogo alemão, que alerta para o fato de que o conceito “reino” 

tem um significado diferente para Lutero. Nos dias de hoje, “reino” significa um espaço 

geográfica e politicamente limitado, como por exemplo, o Reino Unido; ou com um sentido 

figurado, como o “reino das donas de casa”, por exemplo, delimitando um espaço como 

próprio deste ou daquele grupo. No tempo de Lutero, “reino” tinha um significado duplo: 

como espaço geográfico delimitado e com um sentido ativo de exercer domínio, govemo.67

Lutero percebeu que o poder de Deus, em todos os tempos e no transcorrer da história 

trava uma luta sem fim contra o poder do mal, que tenta afastar a criação, o mundo e suas 

criaturas do seu criador, Deus e, assim, quebrar a relação que há entre ambos, de tal modo que 

a criação se destrua a si mesma. Deus luta contra o poder do mal em todas as dimensões da 

vida e o objetivo final é estabelecer o seu Reino neste mundo.68

Nesta luta entre o reino de Deus e o poder do mal os seres humanos estão envolvidos e 

não há neutralidade: “ (...) a criação é território disputado, a humanidade vive em situação de 

conflito.”69 Mesmo que a vitória final já esteja assegurada com a instalação definitiva do 

Reino de Deus, inaugurando um novo céu e uma nova terra, ainda assim a luta entre Deus e o

64 Cf. Heinrich BORNKAMM, Luthers geistige Welt, p. 240.
65 usado pela primeira vez somente em 1867 - cf. Ulrich DUCHROW, Os dois reinos,p. 19.
66 Ulrich DUCHROW, Os dois reinos,p. 70.
67 Cf. Heinrich BORNKAMM, Luthers geistige Welt, p. 242. Ver também Kurt D. SCHMIDT, A presença de 
Deus na história,p. 126.
58 C f Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 9.
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poder do mal se desenrola na história. Deus está empenhado nela, mas “esse combate não se 

trava de modo a-histórico ou sem a participação humana”. A própria história “é o campo de 

batalha dessa luta”, e a criação e a humanidade “o objeto disputado”, ou seja, não “são 

assistentes mas protagonistas.”70

Lutero aponta especialmente para duas maneiras através das quais a ação de Deus se 

desenrola. Na primeira, a esfera temporal, a questão principal é a relação do ser humano 

consigo mesmo, com os outros indivíduos e com o mundo. É da vontade de Deus que estas 

relações sejam as melhores possíveis e, para tanto, Deus “dá às pessoas aptidões, 

instrumentos e liberdades diferentes,” para que possam desempenhar suas tarefas de forma 

responsável. O conceito que, para Lutero, resume tudo aquilo que Deus dá ao ser humano 

para exercer responsavelmente suas tarefas no mundo, é o termo “razão”, em alemão 

“Vemunft”. Este termo, no entanto, “não é equivalente ao conceito moderno de razão lógica 

no sentido de exploração científica e técnica autônoma”71, ou seja, não pode ser entendido 

como ele é definido atualmente. U. Duchrow define “razão” como “participação naquilo que é 

bom e verdadeiro, naquilo que promove compartilhamento no bem de todos e dá estabilidade. 

(...) também pode referir-se ao uso da força controlada publicamente e legítima para a 

proteção do bem-estar geral.”72 Esta é a esfera do governo temporal de Deus, para o qual os 

seres humanos são dotados por Deus da razão para poderem usar de forma responsável suas 

capacidades, visando o bem-comum.

A segunda esfera da atuação de Deus é a do governo espiritual, no qual o ser humano 

é liberto do pecado e dos poderes do mal, mediante a ação de Deus por meio do Espírito. Os 

seres humanos podem aceitar ou não esta dádiva de Deus, o seu perdão e a libertação dos 

pecados e de todo mal, “mediante a revelação em Cristo”, ou serem guiados conforme o 

poder do mal e do pecado, ou seja, o afastamento e a separação de Deus. Não há meio termo 

nem neutralidade: o ser humano encontra seu sentido de vida e de atuação no mundo nas 

dádivas de Deus ou atua sob o domínio do poder do mal73.

69 Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 168.
70 Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 168.
71 Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 10.
2 Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 10.

73 Cf. Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 10.
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Para Lutero, são estas as duas formas de Deus agir no mundo, ou seja o duplo govemo 

de Deus, o temporal ou secular e o espiritual. Neste seu duplo govemo, Deus utiliza as 

instituições que os seres humanos criaram através do uso da “razão’. Para Lutero estas 

instituições eram a Igreja, o Estado e a economia. Mesmo usando meios diversos e com 

funções diferentes, todas elas têm um mesmo objetivo: servir à “vontade amorosa de Deus, 

que é combater os poderes do mal”, e assim “servem-se também mutuamente.” Ou seja, “na 

opinião de Lutero, o duplo govemo de Deus (espiritual e temporal) e as instituições humanas 

empregadas para esta tarefa não se opõem um ao outro de forma dualista nem são 

independentes, mas complementários e inter-relacionados.”74 A partir daí se delineia a tarefa 

da Igreja no mundo:

Para a instituição da Igreja e seus ministérios - e não apenas para os cristãos como 
indivíduos - isto significa concretamente que, mediante a pregação da Lei e do 
Evangelho e da promoção dos dons do Espírito, a Igreja serve simultaneamente ao 
“govemo” espiritual e temporal de Deus. Isto é, a Igreja testemunha a verdade e a 
justiça em todas as dimensões da vida - contra os poderes do mal, e, em conseqüência,
geralmente através da vida sob a cruz. Pois as próprias instituições, e não apenas as
pessoas que nelas habitam, são constantemente ameaçadas pelo pecado. Portanto, 
necessitam de crítica e melhoramento constantes por causa do próximo.75

W. Altmann, que fala sobre a doutrina dos dois reinos como um “modelo de relação 

dialética entre Igreja e Estado no contexto da luta pela justiça”, apresenta um esquema 

adaptado de um diagrama de U. Duchrow sobre a doutrina dos dois reinos e do duplo govemo 

de Deus conforme Lutero76. Este esquema mostra a luta que Deus trava contra o poder do mal 

(ou o diabo, ou os ídolos) e que tem como objetivo final a implantação do reino de Deus 

neste mundo. Este resultado final já está assegurado por meio da morte e ressurreição de Jesus 

Cristo, que assim venceu o poder do mal. Este reino de Deus, no entanto, ainda não está 

presente na sua plenitude e a luta de Deus continua, na história e em parceria com a 

humanidade. Não é possível ser neutro nesta luta: ou o ser humano está de um lado ou do 

outro. Nesta luta estão em jogo a justiça contra a injustiça, a verdade contra a mentira, a 

libertação contra a opressão. E ao ser humano cabe escolher de que lado lutará. Mesmo 

estando a vitória de Deus assegurada por meio da fé em Cristo, ainda assim o poder do mal dá 

sinais de sua existência e aparente vitória, quando a injustiça e a opressão se tomam 

realidade. Este conflito entre o poder de Deus e o poder do mal perpassa toda a realidade e

74 Ulrich DUCHROW. Os dois reinos, p. 11.
75 Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 11.
76 Cf. Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 12; Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 167.
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toda a história. W. Altmann caracteriza esta luta pelos termos “velha e nova realidade”, não 

com a conotação de tempo cronológico, mas de qualidade: também hoje o “velho” pode estar 

imperando, ao invés do “novo". Velho é definido como “tudo quanto à luz da vitória de Deus 

está fadado a passar, mesmo que ainda seja muito atuante e aparentemente prevalecente.” Já o 

“novo” é “tudo aquilo que à luz do reino de Deus está destinado a prevalecer, mesmo que no 

presente ainda pareça muito débil.”77

Este conflito entre o “velho” e o “novo” perpassa “toda a realidade, o próprio ser 

humano, a Igreja e o Estado.” Como o reino de Deus ainda não está plenamente estabelecido, 

também a realidade ainda é conflitiva e ninguém e nenhuma instituição vivem completamente 

o novo. Por outro lado, o reino de Deus já está presente, mesmo que em pequenos sinais e por 

isso ninguém precisa se resignar quando o mal parece ter supremacia. O importante é 

perguntar sempre de novo: a quem as pessoas e instituições estão servindo, à “velha” ou à 

“nova” realidade? Estão promovendo a justiça ou a injustiça?78

G. Ebeling, por sua vez, percebe uma evolução no posicionamento de Lutero, a partir 

do seu confronto com a Igreja Católica e contra os entusiastas. No primeiro caso, contra a 

Igreja Católica, no escrito “À nobreza cristã da nação alemã”, de 1520, Lutero rejeitou a 

divisão entre dois grupos, entre clérigos e leigos, afirmando que ambos são de estado clerical. 

Afirma que a diferença está nas funções que desempenham dentro da cristandade: “Inventou- 

se que o papa, os bispos, os sacerdotes e o pessoal dos conventos sejam chamados de estado 

clerical; príncipes, senhores, artesãos e agricultores, de estado secular. Isto é uma invenção e 

fraude muito refinadas. Mas que ninguém se intimide por causa disso, e pela seguinte razão: 

todos os cristãos são verdadeiramente de estado ‘clerical’, isto é espiritual, e não há qualquer 

diferença entre eles, a não ser, exclusivamente, por força de seu ofício”79. Lutero enfatizou 

que há uma diferença em relação aos cargos e funções que as pessoas ocupam e uma 

igualdade de todas as pessoas como cristãs. Por outro lado, a diferença não deveria levar ao 

“domínio de uns sobre outros”, mas a uma atitude de “recíproco serviço”, e de forma alguma, 

a privilégios classistas de uns sobre outros80. W. Altmann ressalta que na doutrina do 

sacerdócio universal dos crentes, como ficou conhecida a posição de Lutero, o reformador

77 Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 168.
78 Cf. Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 168-9.
79 Martinho LUTERO, Pelo Evangelho de Cristo, p. 80-1.
80 Cf. Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 141.
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não “pretendeu substituir o que considerou como o arbítrio da autoridade eclesiástica pelo 

juízo de igual modo arbitrário do crente individual”, mas colocou esta questão num sentido 

mais amplo, ou seja, num “contexto de vivência comunitária”, que levasse em conta toda a 

diversidade de cargos e funções da Igreja81.

No seu confronto contra os entusiastas, o pensamento de Lutero sofre uma 

reinterpretação e “as duas idéias coexistentes na Idade Média, a visão histórico-salvífica 

apocalíptica dos dois reinos e a diferenciação sociológica de dois poderes”, o temporal e o 

espiritual, acabam se misturando82. No seu escrito “Da autoridade secular; a obediência que 

lhe é devida”, de 1523, Lutero parte do pressuposto de que há uma clara divisão entre os 

seres humanos: “Aqui temos que dividir os filhos de Adão e todas as pessoas em dois grupos: 

uns pertencem ao reino de Deus, os outros ao reino do mundo. Os que pertencem ao reino de 

Deus são todos os que, como verdadeiramente crentes, estão em Cristo e sob Cristo.”83 Para 

os cristãos não há a necessidade de espada ou das leis do poder secular, pois “têm no coração 

o Espírito Santo que os ensina e efetua que não façam mal a ninguém, que amem a todos e 

que sofram, de bom grado e alegremente, injustiças, sim, inclusive a morte da parte de 

qualquer pessoa. (...) por isso é impossível que a espada e a lei temporal encontrem algo a 

fazer entre os cristãos”.84 Para a pergunta sobre o porquê da existência de tantas leis, se o 

cristão delas não necessita, Lutero responde que as leis existem por causa dos injustos e 

porque todos os seres humanos são, por natureza, pecadores e maus. Pelo fato de todos os 

seres humanos serem potencialmente maus e por haver tão poucos cristãos verdadeiros, é 

necessária a existência do poder secular para que a normalidade da vida possa acontecer, para 

que cada um possa trabalhar, ter sua família e “servir a Deus”, ter segurança e proteção. A lei 

tem a função de combater o mal e a desordem e sustentar as condições de sobrevivência da 

humanidade: “Por isso Deus instituiu os dois domínios: o espiritual que cria cristãos e pessoas 

justas através do Espírito Santo, e o temporal que combate os acristãos e maus, para que 

mantenham paz externa e tenham que ser cordatos contra sua vontade.”85

Na distinção que Lutero faz entre os dois reinos, ao reino secular pertencem os não- 

cristãos. Como os cristão são poucos e dentre estes, poucos agem como cristãos, Deus

81 Cf. Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 104.
82 Cf. Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 144.
83 Martinho LUTERO, Da autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência, p. 84.
84 Martinho LUTERO, Da autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência, p.85.
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providenciou ao lado do “reino cristão” ou reino de Deus, um outro “reino”, o secular, com a 

função de conter as más ações dos seres humanos, “a fim de que, ainda que o queiram, não 

possam praticar sua maldade e, caso a praticarem, não o possam fazer sem temor e em paz e 

felicidade.”86

Para Lutero fica clara a finalidade da existência dos dois reinos e poderes. São as duas 

maneiras diferentes de Deus lidar com o mundo: “por um lado com o evangelho que dá o 

Espírito Santo, por outro com a lei que externamente reprime as conseqüências do pecado.”87 

Por outro lado, fica claro que não há âmbito profano para Lutero, ou seja, Deus age nos dois 

reinos e, portanto, tanto num como no outro o ser humano está diante de Deus. Mesmo no 

âmbito do reino do mundo Deus detém e exerce o seu poder.88

Não seria então mais fácil instituir um governo cristão, sem leis e poder secular, um 

regime onde somente a vontade de Deus fosse respeitada, já que todos são batizados e, 

portanto, cristãos? Para Lutero, no entanto, não basta chamar-se cristão e ser batizado. Não é 

possível governar nem um país nem um grupo de pessoas, por menor que seja, somente pelo 

poder de Deus, pois os cristãos vivem dispersos e são poucos. Também eles são pecadores e 

necessitam do poder secular e estão sob este poder. Os dois regimes ou governos são 

necessários para a sobrevivência das pessoas e do mundo. Deve-se distingui-los e deixá-los 

vigorar: “um que toma justo, o outro que garante a paz exterior e combate as obras más.

Sozinho nenhum dos dois basta no mundo.” Por outro lado, cada um tem a sua função

específica e um não pode existir sem o outro: se reinar somente o poder secular ou a lei,

aí pode haver somente hipocrisia, mesmo que fossem os próprios mandamentos de 
Deus. Pois sem o Espírito Santo no coração, ninguém se toma verdadeiramente justo, 
faça tantas belas obras quantas quiser. Onde, porém, o regime espiritual governa
sozinho sobre terra e gente, aí se darão rédeas soltas à maldade e se abrirá espaço a
toda sorte de patifarias.89

Lutero fundamentou positivamente o poder da autoridade secular, exercida no govemo 

temporal. A existência da autoridade secular está baseada numa ordem divina, ela existe por

85 Martinho LUTERO, Da autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência, p.86.
86 Martinho LUTERO. Da autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência, p.86.
87 Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 146.
88 Cf. Andres NYGRHN, Luthers Lehre von den zwei Reichen, p. 281.
89 Martinho LUTERO, Da autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência, p.87.
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vontade e ordenação de Deus. Lutero se baseia em Rm 13. 1,2 para fundamentar tal 

afirmação: “Toda alma esteja submissa ao poder e à autoridade; pois não há poder que não 

seja de Deus: onde quer que haja poder ele foi ordenado por Deus. Quem, pois, resistir ao 

poder, resiste à ordenação de Deus. Quem todavia, resiste à ordenação de Deus, este atrai 

sobre si mesmo a condenação.” E em 1 Pe 2.13s, está o porquê da existência de um poder 

secular: “Sede submissos a toda ordem humana, seja ao rei, como o mais nobre, ou a seus 

procuradores que são por ele enviados para castigar os maus e recompensar os piedosos.” 

Assim é função da autoridade secular proteger aqueles que fazem o bem e castigar os maus.90

U. Duchrow, no seu estudo sobre a doutrina dos dois reinos e do duplo govemo de 

Deus, mostra como o pensamento de Lutero pode ser interpretado de diferentes maneiras e 

servir para fundamentar atitudes e posicionamentos completamente antagônicos, de pessoas 

cristãs e de Igrejas. U. Duchrow fala em uso e abuso de um conceito teológico luterano.91 Para 

este autor, o pressuposto básico da doutrina em Lutero é a diferenciação entre as duas formas 

de Deus agir no mundo. “Esta diferenciação é de um significado teológico fundamental: 

representa uma distinção entre uma dimensão em que os seres humanos podem e devem agir 

espontaneamente e outra dimensão em que podem ser libertados de falsas obediências 

escravizantes somente mediante o reconhecimento de sua própria dependência com relação a 

Deus.” Por outro lado, esta distinção que Lutero faz está relacionada “com as duas dimensões 

da vida humana: a fé e as obras (incluindo o conhecimento).”92

Um segundo aspecto fundamental no pensamento de Lutero é a integração das duas 

formas de ação de Deus no mundo. Não é possível pensá-las como duas esferas estanques, 

separadas, uma política e a outra espiritual. Ao contrário, “devemos considerar estas 

dimensões como uma única realidade humana em que ocorrem simultaneamente a luta 

escatológica pela determinação da orientação da pessoa e sua luta sócio-política ('obras').” U. 

Duchrow denomina este duplo modo de agir de Deus de “unidade dialética” e a descreve em 

termos de libertação: “liberdade de” e “liberdade para”.93

90 Cf. Martinho LUTERO, Da autoridade secular, a té que ponto se lhe deve obediência, p. 82-3.
91 Cf Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p. 14-27.
92 Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p.44-5.
93 Ulrich DUCHROW, Os dois reinos, p.45.
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W. Altmann pergunta como foi possível que Igrejas interpretaram de tal modo a 

doutrina dos dois reinos, a ponto de dissolverem a “dialética inerente à concepção de Lutero” 

se esta é tão clara na questão relacionada a Igreja e Estado. O autor traz modelos de 

interpretação errônea do pensamento de Lutero, que produziram alterações e equívocos no 

transcorrer da história. O primeiro modelo é o “dualismo religioso”. Nesta forma de 

interpretar a doutrina de Lutero, acontece uma separação em relação à realidade e perde-se a 

unidade dialética do pensamento de Lutero. A realidade está dividida entre o “novo” de um 

lado e o “velho” de outro. À nova realidade pertence Deus, assim como o ser humano 

convertido e a Igreja entendida como a comunhão dos santos e salvos. Este é o âmbito em que 

rege o Cristo vitorioso na cruz. À velha realidade pertence o mundo corrompido que está sob 

o poder do mal, e todas as pessoas perdidas, que não fazem parte do grupo de convertidas. O 

Estado é o âmbito de atuação do poder do mal e as pessoas salvas devem se afastar dele. À 

Igreja cabe pregar a Palavra de Deus e buscar o maior número possível de pessoas para o lado 

de Deus. Neste modelo, céu e mundo estão separados e pertence-se a um ou a outro. Um 

segundo modelo apresentado por W. Altmann é chamado de “dualismo secularizado”. Este, 

característico do mundo moderno secularizado, suprimiu a divisão anterior entre céu e 

mundo, entre o lado bom e o mau. A separação acontece “dentro de uma realidade que é, em 

seu conjunto, boa”. Nesta realidade que é, de antemão, boa, Cristo, como aquele que venceu o 

mal, não faz mais sentido e Deus “está, por assim dizer, em suspenso: pode existir, como 

também não.”94 Deus fica distante da realidade do mundo e restrito à vida privada do ser 

humano e ao âmbito da Igreja. Deus só está presente nestas duas realidades e somente aí tem 

algo a dizer ao ser humano. Assim, a Igreja não deve intervir nas questões que competem ao 

Estado, que sendo regido por suas próprias leis, é gerenciado por especialistas e tecnocratas, 

que têm a competência para tal. Como o mundo é visto como algo bom, também o céu perde 

o seu sentido.95

Nos dois modelos acima expostos o âmbito do Estado e suas instituições, e entre estas 

as escolas, fica fora do poder de Deus e sem a possibilidade de ser transformado pela sua 

vontade. No primeiro caso, isto acontece porque o Estado e as instituições são parte do 

mundo caído e dominado pelo poder do mal. No segundo modelo, ao contrário, ele é uma 

realidade boa, sem necessitar de Deus, bastando-lhe a razão humana e suas próprias leis para 

desempenhar sua tarefa no mundo. Em ambos os exemplos perdeu-se a “unidade dialética”.

94 Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 170-1.
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Como afirma W. Altmann, se “se quiser recuperar a dimensão crítica, em favor de uma 

transformação também do Estado segundo os preceitos da justiça e da vida, será indispensável 

recuperar concepções de cunho dialético”.96

A afirmação de Lutero de que a autoridade secular exercida no reino temporal é uma 

instituição ordenada por Deus está ausente nestas duas maneiras de relacionar Deus e mundo 

e, portanto, perdeu-se o duplo govemo de Deus que, nestes casos, fica restrito somente a um 

âmbito. O Estado e as instituições, e mesmo o ser humano na sua vida pública, estão fora do 

alcance de Deus e entregues ao poder do mal. Assim, toma-se vital recuperar a essência do 

pensamento de Lutero, de que Deus é o Senhor em todas as dimensões da vida, dos seres 

humanos e da sociedade, e em cada uma ele luta pelo seu reino e contra o mal. Esta luta Deus 

não trava sozinho, mas busca os seres humanos, e por meio da Palavra de Deus e mediante a 

vitória de Cristo, os capacita para lutarem por justiça em todas as esferas da vida.

2.1.3.2 - A relação entre Igreja e Estado e suas instituições

Lutero viveu num sistema chamado “cristandade”, um período em que o cristianismo 

detinha sob sua responsabilidade a totalidade da vida no mundo. A separação entre Igreja e 

Estado, como é conhecida hoje, não existia. Desse modo, a separação que fez entre o poder 

espiritual e o secular são uma inovação para a sua época. Ele denuncia a atitude tanto das 

autoridades eclesiásticas como de príncipes: “(...) o papa e os bispos, deveriam ser bispos e 

pregar a palavra de Deus. Nesse ponto, porém, são omissos e convertem-se em senhores 

seculares e governam com leis que concernem somente ao corpo e aos bens. (...) Deveriam 

governar interiormente as almas por meio da palavra divina. Mas governam exteriormente 

castelos, cidades, países e pessoas”. As autoridades seculares, por outro lado, “deveriam 

governar exteriormente o país e o povo”, mas, ao contrário, eles se dão o direito de “exercer 

domínio espiritual sobre as almas, enquanto os outros querem governar secularmente.”97

95 Cf. Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 170-1.
96 Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 172.
97 Martinho LUTERO, Da autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência, p. 100.
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Lutero deixa claro que tanto no reino espiritual como no secular Deus é aquele que 

govema e nenhum âmbito foge ao seu controle. A ação de Deus, no entanto, acontece de duas 

diferentes maneiras: no reino espiritual, Deus age por meio do Evanglho e no reino temporal 

por meio da lei, mas ambos, lei e Evangelho falam da vontade de Deus. Os dois reinos 

existem lado a lado e foram ordenados por Deus para diferentes finalidades. Por meio do 

Evangelho, Deus quer fazer de seres humanos pessoas cristãs e salvas por intermédio de 

Cristo, mediante a Palavra, a pregação e os sacramentos. No reino temporal, Deus quer 

manter a justiça e a paz no mundo, mediante o poder e a espada. Tanto no reino espiritual 

como no temporal, Deus necessita de pessoas que exerçam funções, ou seja, servidores, 

ministros de Deus. Assim, também as pessoas que exercem tarefas no reino temporal são 

servidores de Deus. Para Lutero foi fundamental manter esta separação de competências, de 

tal modo que cada âmbito possa exercer aquilo que realmente é o seu específico.98

Como se deve entender então a relação entre o reino de Deus e o reino do mundo, se 

Lutero impôs uma separação tão clara entre ambos? O primeiro pensamento que se poderia 

ter a respeito é uma separação entre Igreja e Estado como é conhecida modernamente: cada 

âmbito com suas tarefas e funções, sem que uma interfira na outra. Esta idéia, no entanto, não 

encontra respaldo no pensamento de Lutero. É certo que ele “fez uma distinção de 

competências entre um e outro, jamais porém os separou como instâncias autônomas.”99 No 

início do seu escrito “Da autoridade secular; até que ponto se lhe deve obediência”, Lutero se 

dirige ao príncipe João, duque da Saxônia, para escrever-lhe “a respeito da autoridade secular 

e de sua espada, de como deve ser usada cristãmente”.100 Lutero afirma que existe uma 

maneira cristã e uma não-cristã de exercer o poder e de que é tarefa e dever do reino espiritual 

ensinar como o poder deve ser exercido cristãmente. O reino espiritual não deve, ele mesmo, 

exercer o poder da espada, mas ensinar como deve ser usado cristãmente. Aqui não há 

mistura de competências: o poder espiritual não intervém nas tarefas do poder secular e este, 

por outro lado, está sob o juízo de Deus e atrelado à sua vontade.101 A tarefa do reino 

espiritual é dizer, por meio da pregação e dos sacramentos, aos seres humanos do reino 

temporal, ou seja, os indivíduos que atuam nos diferentes âmbitos, seja na política, na 

economia ou nas instituições, como podem cristãmente desempenhar suas funções de tal 

modo que sirvam à vontade de Deus. Há uma clara distinção de tarefas e incumbências: nas

98 Cf. Anders NYGRES. Luthers Lehre von dert zwei Reichen. p. 282.
99 Walter ALTMANN, Lutero e Libertação, p. 168-9.
100 Martinho LUTERO, Da autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência, p. 80.
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questões técnicas os seres humanos foram capacitados pela razão para desempenharem suas 

funções e exercerem seus cargos com competência, e nesta área a pregação nada tem a 

acrescentar. Mas, se as pessoas quiserem exercê-los como cristãs, aí a pregação tem uma 

orientação a dar. Além disso, o reino espiritual tem a incumbência de, sempre de novo, pregar 

ao mundo secular que as pessoas que nele atuam são “instrumentos de Deus no govemo do 

mundo”.102

Para G. Ebeling, quando a doutrina dos dois reinos e do duplo govemo de Deus é 

trazida para a existência do ser humano, é preciso ressaltar o aspecto da unidade, para não 

acabar em esquizofrenia. O termo que melhor expressa a relação entre a doutrina de Lutero e 

a existência humana é a preposição latina “coram”, que significa “diante de” ou “na presença 

de”. Este termo “coram” quer expressar que “aqui algo é definido como tal não em si, mas na 

sua relação para fora, para com um outro, ou melhor: a partir de um outro.”103 Lutero 

identifica diferentes formas pelas quais o ser humano se relaciona. O “coram Deo”, o estar na 

presença de Deus é o aspecto fundamental: “o ser coram Deo, o ser diante da sua face, na sua 

presença, sob os seus olhos,, sob o seu juízo e na sua palavra é o aspecto fundamental da 

relação coram". Este coram Deo, no entanto, não é a única forma e não pode ser separada das 

outras formas coram que Lutero identifica na existência humana: “a existência diante de mim 

mesmo (coram meipso), a existência diante dos seres humanos (coram hominibus) e a 

existência diante do mundo (coram mundo).”104 Para se entender o aspecto da unidade que o 

pensamento de Lutero determina para a vida do cristão, é necessário ressaltar que o coram 

Deo não é algo que invalida as outras formas de relacionamento do ser humano consigo 

mesmo, com os outros indivíduos e com o mundo. A questão não é estar diante de Deus ou 

diante do mundo, ou estar diante de Deus e não estar diante do mundo. “Quem tem sua 

existência diante de Deus, não deixa de existir diante do mundo. E quem tem sua existência 

diante do mundo, não perdeu com isto sua existência diante de Deus.”105 A questão principal 

é a pergunta sobre o sentido que o ser humano dá para sua vida, de onde ele busca este 

sentido. Se ele busca o sentido último da sua vida na relação com o mundo, “nada será 

perante Deus, exatamente por achar que é algo também perante Deus, seja na sua

101 Cf. Anders NYGRES, Luthers Lehre von den zwei Reichen, p. 285.
102 Kurt Dietrich SCHMIDT, A presença de Deus na história, p. 133.
103 Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 152-3.
104 Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 157-8.
105 Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 159.



133

religiosidade, seja na sua rebelião pública contra Deus, seja no seu esquecimento de Deus.”106 

Se, por outro lado, se voltar para Deus e aí buscar o sentido da sua existência e por amor a 

Ele lutar por justiça no mundo, “sofrerá no foro do mundo a contestação da qual são vítima 

justamente aqueles que por amor a Deus tentam fazer justiça ao mundo como criação de 

Deus.” Assim o coram Deo não invalida o estar diante dos outros seres humanos e diante do 

mundo, mas o fundamenta, lhe dá sentido e coloca os relacionamentos humanos no seu 

devido lugar. “Pois quem faz justiça a Deus pela fé, também pode, agora, fazer justiça ao 

mundo através do amor.”107

O coram Deo, o estar na presença de Deus determina os relacionamentos do ser 

humano no mundo e sua forma de agir nele e com os outros seres humanos. A exigência de 

Deus é uma só: o amor como forma de relacionamento no mundo. O amor para com o 

próximo é uma exigência para quem prega a Palavra de Deus e para quem govema a 

sociedade.108

Para Lutero, mesmo que a pessoa cristã não necessite da lei, ainda assim se submete a 

ela por causa do seu próximo: “Visto, porém, que o verdadeiro cristão não vive na terra para 

si próprio, mas para o próximo, e lhe serve, faz também, por natureza de seu espírito, aquilo 

que não necessita, mas que é proveitoso e necessário para seu próximo.” A pessoa cristã se 

submete à autoridade secular, lhe presta honra e a auxilia, paga seus impostos, para que a paz 

e a ordem reinem no mundo, não porque tenha necessidade do poder secular para si, mas por 

causa do bem-estar do seu próximo.109 Lutero ensina como a pessoa cristã deve agir no 

mundo: “é teu dever servir à espada e promovê-la de todas as formas, seja com a vida, bens, 

honra e alma.” Este comportamento é determinado pela exigência do amor ao próximo: “(...) 

trata-se de uma obra da qual não necessitas, mas que é extremamente útil e necessária para 

todo o mundo e para teu próximo.” Desse modo, a pessoa cristã deve assumir as mais 

diferentes funções no mundo, desde que esteja apta para tal e as exerça por amor e proveito 

do seu próximo.110

106 Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 159.
107 Gerhard EBELING, O pensamento de Lutero, p. 159.
108 Cf. Anders NYGRES, Luthers Lehre von den zw ei Reichen, p. 288.
109 Cf. Martinho LUTERO, Da autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência, p. 88.
110 Cf. Martinho LUTERO, Da autoridade secular, até que ponto se  lhe deve obediência, p.90.
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A pessoa cristã exerce suas funções no mundo, e em todos os âmbitos Deus é o 

Senhor, seja no Estado, na sociedade, nas instituições. A sua Palavra precisa ser pregada e 

ouvida, também no mundo secular. Se os seres humanos, também aqueles que atuam na 

política, na economia e em diferentes setores da sociedade, devem agir como cristãos e servir 

a Deus, eles precisam saber como devem e podem fazê-lo cristãmente. “Tecnicamente eles 

estão equipados com razão para desincumbir-se das suas tarefas; nesta área o pregador nada 

tem a lhes dizer. Porém se eles quiserem exercer sua função como cristãos, servindo a Deus, 

eles dependem nesta área da sua Palavra.”111 Esta distinção não significa deixar o mundo 

entregue a si mesmo ou, por outro lado, permitir que a Igreja se intrometa em questões que 

não lhe dizem respeito. A Igreja tem a tarefa de pregar a Palavra ao mundo e às instituições, e 

Lutero, coerentemente com sua doutrina, se ocupou com os mais diferentes assuntos que 

dizem respeito à vida das pessoas: problemas políticos, econômicos, familiares, escolares.112

2.2. Fundamentos Pedagógicos Para Uma Educacâo Luterana

No mundo de cristandade, a crítica que Lutero fez à Igreja repercutiu em todos os 

setores da sociedade, inclusive na educação. O sistema educacional da Idade Média, 

vinculado a mosteiros e conventos, estava em crise, inserido num contexto mais amplo de 

crise da própria sociedade medieval. A educação nos conventos e mosteiros, que garantiam 

não só os professores e locais de ensino como também as bases financeiras para seu 

funcionamento, não satisfazia mais às necessidades de uma época moldada pelas mudanças. 

O sistema, com tendência aristotélico-tomista, e com o objetivo de formar o clero da Igreja 

medieval, não exercia mais atração como possibilidade de prestígio social. Por outro lado, 

grupos ligados à própria Reforma afirmavam que não era preciso saber ler e escrever para ser 

cristão, pois a palavra de Deus era transmitida e recebida diretamente pelo Espírito Santo.

Lutero reagiu diante desta situação e se posicionou: estava claro que o novo contexto 

social exigia uma nova educação. Ela deveria atender às novas exigências da sociedade, que 

necessitava de pessoas capacitadas para gerenciar as questões pertinentes à nova realidade

111 Kurt Dietrich SCHMIDT, A presença de Deus na história, p. 133.
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econômica, política, social e eclesial. Lutero, como teólogo, se posicionou a respeito das 

questões educacionais a partir da sua teologia e elaborou textos, em que conclama os 

conselhos municipais e os pais para que se empenhem pela criação e manutenção de escolas, 

responsabilizando as autoridades e a família pelo ensino das gerações mais jovens e propõe 

uma reforma do sistema educacional.

Os escritos clássicos de Lutero sobre educação são “Aos Conselhos de todas as 

cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs”, de 1524 e “Uma prédica 

para que se mandem os filhos à escola”, de 1530. Os escritos relacionam as questões 

teológicas da Reforma com a questão educacional e têm, como tema central, as escolas.

Lutero repassou aos pais e autoridades a responsabilidade pela educação do povo. A 

eles se dirigiu como cristãos justificados pela graça de Deus, que têm na educação da 

juventude a possibilidade de realizar uma obra de gratidão a Deus pelo muito que receberam 

em dons materiais e espirituais. A escola deveria capacitar pessoas para o ministério 

espiritual, dando ênfase ao ensino das línguas e à pregação. Para o regime secular, ela deveria 

educar pessoas aptas, que pudessem administrar bem e governar a sociedade. A educação, por 

outro lado, deveria atingir todas as crianças, também as pobres e órfãs, também meninas e 

meninos e não só algumas pessoas privilegiadas. Lutero defende a universalização do ensino 

com o objetivo de possibilitar o acesso da Palavra de Deus a todas as pessoas e prepará-las 

adequadamente para que pudessem desempenhar bem suas funções na sociedade.

2.2.1 - O escrito "Aos Conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e 

mantenham escolas cristãs”113

Em 1524, Lutero escreveu “Aos Conselhos de todas as cidades da Alemanha para que 

criem e mantenham escolas cristãs”. O texto foi destinado às autoridades municipais com a 

exigência de que estas se responsabilizem pela criação e manutenção de escolas para as

112 Alguns temas com os quais Lutero se ocupou: Autoridade secular. Se os soldados também vão para o céu, 
Sermão sobre a Agiotagem (= questões econômicas), Quem não deve casar, A Guerra com os turcos, A Guerra 
dos Camponeses, Problemas Escolares, etc. cf. Kurt Dietrich SCHMIDT, A presença de Deus na história, p. 133
113 Martinho LUTERO, Obras selecionadas, v. 5, p. 302-25.
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crianças. Lutero afirma que Deus lhe ordenou falar, e o faz em nome deste mesmo Deus, que 

o fortalece e preserva. Lutero está exilado e proscrito há três anos e confessa que, se estivesse 

sob o mandamento dos seres humanos, não falaria, mas como está sob o poder de Deus, é sua 

obrigação não se calar, mas divulgar a obra que não é dele mas do próprio Deus.

Em primeiro lugar, Lutero constata que as escolas e os mosteiros estão abandonados e 

as universidades com baixa freqüência. Houve uma mudança significativa em termos de 

educação: o ensino, antes ministrado em conventos e mosteiros e tendo como objetivo 

exclusivo formar padres, monges e freiras, agora não faz mais sentido. Com a crítica que 

Lutero fez à estrutura social de seu tempo e ao ministério eclesiástico da Igreja medieval114, o 

ensino realizado nos conventos está abandonado nas regiões de influência protestante. Lutero 

acusa o sistema educacional dos conventos de “acristão” e que visava somente “o bem-estar 

da barriga” e o “alimento material”, pois não tinha como objetivo a alma das pessoas, mas 

garantir-lhes o sustento. Filhos, filhas, e parentes eram enviados aos conventos e até expulsos 

de casa para que sua sobrevivência estivesse garantida nestas instituições. Para Lutero, o 

sistema educacional vinculado aos conventos foi uma obra do diabo que desencaminhou a 

juventude por não ter como objetivo a salvação da alma mas o bem-estar material. Do mesmo 

modo, também é obra do diabo a realidade de agora, quando não se quer mais que as crianças 

estudem. Lutero convoca a todos para que sejam instrumentos de Deus na sua luta contra o 

mal: “Por isso vos imploro a todos, meus caros senhores e amigos, por amor de Deus e da 

pobre juventude, que não considereis esta causa de somenos importância, como o fazem 

muitos que não enxergam a intenção do príncipe do mundo. Pois se trata de uma causa séria e 

importante, da qual muito depende para Cristo e para o mundo, que ajudemos e aconselhemos 

a juventude.”115

As pessoas não devem somente apoiar as escolas e mandar seus filhos e filhas 

estudarem, mas devem ajudar financeiramente com a criação e manutenção do sistema 

escolar. Não somente obras como diques, estradas ou pontes, ou prever a segurança das 

estradas, mas educar a juventude é dever de quem tem a responsabilidade de administrar uma 

cidade. Lutero é extremamente prático e aconselha os cidadãos a investirem em educação o 

dinheiro que antes era gasto com indulgências, missas e peregrinações. Doar este dinheiro

114 Cf. Martinho LUTERO, Pelo Evangelho de Cristo, p. 8 0 -1.
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para as escolas é uma maneira de agradecer a Deus pela libertação, que a luz do Evangelho 

proporcionou, de tantos encargos eclesiásticos visando a salvação. Este é o primeiro motivo 

para o empenho por escolas.116

O segundo motivo que Lutero aponta é o fato de que “não devemos receber a graça de 

Deus em vão, nem deixar passar desapercebido o tempo bem-aventurado”, um tempo especial 

em que o país foi agraciado por Deus com muitas pessoas capacitadas para ensinar, pessoas 

com “conhecimentos lingüísticos e toda a ciência”. Lutero quer um novo método de ensino e 

novos modos de vida, diferente de tudo que era ensinado nos conventos. Lutero se entusiasma 

quando fala do tempo que se está vivendo na Alemanha: “Creio que a Alemanha jamais ouviu 

tanto a respeito da palavra de Deus como agora.” É necessário estar ciente e aproveitar este 

tempo bem-aventurado: “Caros alemães, comprai enquanto o mercado está às portas, colhei 

enquanto o sol brilha e o tempo é bom; aproveitai a palavra de Deus e sua graça enquanto 

estão aí. Pois é preciso saber que a palavra de Deus e sua graça são como chuva de verão, que 

não retoma ao lugar por onde passou.”117

O terceiro motivo que Lutero apresenta para que as pessoas se empenhem pelo ensino 

das crianças é apontado por ele como o mais importante: educar filhos e filhas é um 

mandamento de Deus, revelado nos textos da Sagrada Escritura e no 4o mandamento. Lutero 

considera pecado e vergonha o fato de ter que estimular os pais para que se preocupem com a 

educação de seus filhos e filhas. Também os gentios e até os animais cuidam dos seus 

filhotes, como poderiam pais e mães cristãos não fazerem o mesmo? Negligenciar a educação 

é um pecado que merece castigo de Deus:

De que nos valeria se, no mais, tivéssemos e fizéssemos tudo e fôssemos todos santos, 
mas deixássemos de fazer aquilo que é a razão principal de nossa existência: a 
educação da juventude? Em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre 
o mundo perante Deus e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado 
que cometemos contra as crianças, quando não as educamos.118

115 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 305.
116 Cf. Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham 
escolas, p. 305.
117 Martinho LUTERO. Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 306.
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As autoridades municipais são co-responsáveis, juntamente com os pais, pela 

educação das crianças. Lutero justifica esta exigência que faz ao poder público pelo fato de 

que os pais ou são negligentes na sua tarefa, ou não têm capacitação para tal, ou não dispõem 

de tempo para fazê-lo. O que não pode acontecer é que, por estes motivos, as crianças fiquem 

sem ensino. Lutero apela para que cada cidade mantenha “educadores comunitários”, também 

para as crianças órfãs. A tarefa das autoridades municipais é algo muito sério e deve ser 

assumido responsavelmente perante Deus: “Por isso certamente será da competência do 

conselho e das autoridades dedicar o maior cuidado e o máximo empenho à juventude. A eles, 

como curadores, foram confiados os bens, a honra, corpo e vida de toda a cidade.” A grande 

riqueza de uma cidade não são somente seus tesouros, suas fortificações, suas casas bonitas 

mas “quando possui muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos bem ajuizados, honestos 

e bem educados.”“9

O regime secular, por outro lado, necessita de pessoas que saibam administrar e 

governar com sabedoria e não sejam “grosseirões e malandros”, que pensem também no 

futuro e nas próximas gerações. Para preparar pessoas assim, é necessário investir tempo e 

recursos e educar a juventude para que, também no futuro, as cidades tenham pessoas bem 

preparadas e aptas para desempenharem sua tarefa na sociedade.”120

Lutero se empenha para convencer as pessoas, não só da responsabilidade de criar 

escolas e educar as crianças, mas da necessidade de ensinar línguas, como latim, grego e 

hebraico. Com a tradução da Bíblia para a língua alemã, as pessoas encontraram motivos para 

negligenciar este estudo e argumentam com Lutero: “Não se poderia ensinar a Bíblia e a 

palavra de Deus em língua alemã, o que nos basta para a salvação?” Lutero acusa as pessoas 

de valorizarem mais produtos estrangeiros como trigo, lã, linho e outros, do que aprender uma 

língua: “As ciências e as línguas, que não nos prejudicam, mas que, pelo contrário, nos 

servem de ornamento, proveito, honra e promoção (tanto para o entendimento da Sagrada 

Escritura como também para dirigir o governo secular) a estas queremos desprezar”. Lutero 

aponta para uma total inversão de valores a ponto de chamar as pessoas de “tolos e bestas”.

118 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 307.
119 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 309.
120 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 309.
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As línguas são uma dádiva de Deus e não valorizar e estimular seu estudo é obra do diabo, 

para confundir e enganar as pessoas. O latim, o grego e o hebraico são tesouros e 

instrumentos usados por Deus para divulgar o Evangelho: “(•••) embora o Evangelho tenha 

vindo até nós exclusivamente pelo Espírito Santo e ainda venha diariamente, isso aconteceu 

por intermédio da linguagem e através dela se desenvolveu”.121

Um segundo argumento é usado a favor do estudo das línguas: “Não conseguiremos 

preservar o Evangelho corretamente sem as línguas. As línguas são como as bainhas da 

espada do Espírito.” 122 As línguas são necessárias para que a Palavra de Deus seja 

interpretada sem distorções e sem abusos. Lutero faz uma distinção entre as pessoas que têm a 

função de pregar e as que interpretam a Palavra, chamadas de profetas. Para as primeiras 

bastam os textos traduzidos para poderem pregar e ensinar e “viver uma vida piedosa”, mas 

quem exerce a função de profeta necessitará conhecer as línguas para interpretar a Palavra de 

Deus correta e autonomamente. Ser profeta é uma função importante para a cristandade e 

sempre se necessitará de pessoas que saibam interpretar e debater a Escritura, e, para tanto, é 

necessário saber as línguas.123 Lutero também critica grupos124 que argumentavam que 

somente o Espírito Santo seria o bastante para a correta compreensão da Palavra. Lutero 

utiliza sua própria experiência para refutar tal posição: “Também eu estive no Espírito e 

também vi Espírito ( ...)  De uma coisa, porém, tenho certeza: por mais que o Espírito faça 

tudo sozinho, não obstante eu teria ficado longe do alvo se não me tivessem ajudado as 

línguas”.125

Lutero, até aqui, se ocupou com a criação de escolas e o ensino das línguas, visando 

especialmente a “vida espiritual e a salvação das almas.” Agora ele quer ocupar-se com o 

mesmo tema, com o pensamento voltado para “o corpo, como se não existisse alma, nem céu 

nem inferno”, ou seja, sua preocupação se volta para o “regime secular em relação ao mundo” 

e ele se pergunta se este regime não teria maior necessidade de “boas escolas e pessoas

121 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para  que criem e mantenham escolas, 
p. 311.
122 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 312.
123 Cf. Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham 
escolas, p. 313-5.
124 Cf. Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham 
escolas, p. 316; nota n° 27.
125 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 316-7.
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instruídas do que o regime espiritual.” Esta preocupação de Lutero pelo regime secular é uma 

novidade no seu tempo, pois a educação vinculada aos conventos e mosteiros tinha como 

objetivo principal formar o ministério eclesial. O fundamento para proporcionar uma boa 

educação para as pessoas que exercem o governo no regime secular está na afirmação de que 

este também foi ordenado por Deus e seu estado, portanto, também é divino. Por causa disso, 

é necessário educar as pessoas para que possam administrar com responsabilidade as questões 

sociais. Lutero convoca meninos e meninas para que recebam uma boa instrução, e no futuro 

“os homens governem o povo e o país, e as mulheres possam governar bem a casa e educar 

bem os filhos e a criadagem.” 126 Para o argumento de que cada família deveria disciplinar 

suas crianças em casa, Lutero aponta para a realidade: crianças com “comportamento forçado 

ou de respeito”, mas que “não sabem responder nem ajudar ninguém.” Lutero quer as crianças 

na escola, onde “mestres e mestras instruídos e disciplinados” possam ensinar línguas e outras 

disciplinas, e História, para que lhes sirva de “orientação para seu pensamento e para se 

posicionarem dentro do curso do mundo com temor de Deus.”127 As escolas deveriam ser 

alegres e o estudo proporcionar prazer, pois a juventude gosta de dançar e pular e busca o 

prazer. O tempo em que escolas eram um inferno e as crianças torturadas com declinações e 

conjunções deveria ser trocado pelo prazer de estudar. Além de línguas, história, também se 

deveria ensinar a cantar, estudar música e ler poesias. Os meninos deveriam ir à escola todos 

os dias de uma a duas horas e ainda aprender um oficio. As meninas, além das tarefas 

domésticas, deveriam freqüentar a escola diariamente durante uma hora. Para aquelas 

crianças mais dotadas se deveria pensar em um estudo mais prolongado e aprofundado, para 

que pudessem futuramente exercer os cargos de “professores e professoras, pregadores e 

outros cargos clericais”. Para que a escola sirva a seus objetivos e prepare pessoas tanto para 

o regime secular como para o espiritual, Lutero conclama todas as pessoas que se interessam 

pela criação e manutenção de escolas para que contribuam financeiramente para esta obra e, 

além do mais, procurem criar e organizar bibliotecas, fazendo uma seleção de livros 

considerados por ele como imprescindíveis para um bom aprendizado.128 Aos conselheiros 

das cidades ele pede: “Por isso, caros senhores, dedicai-vos à tarefa que Deus exige de vós,

126 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 318.
127 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 319.
128 Cf. Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham 
escolas, p. 319-322.
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tão insistentemente, que é do vosso dever, que é tão necessária para a juventude e da qual 

nem o mundo nem o espírito podem prescindir.” 129

2.2.2 - O escrito “Uma prédica para que se mandem os filhos à escola ”130

O escrito de Lutero data de 1530 e foi dedicado a uma autoridade municipal de 

Nümberg (Alemanha), cidade que havia recentemente inaugurado uma escola. Lutero se 

mostra satisfeito com a dedicação de pregadores e autoridades pela causa da escola. A 

prédica, dirigida especialmente às famílias, quer incentivar os pais para que mandem seus 

filhos e filhas para a escola.

Lutero parte de um texto bíblico para fundamentar sua admoestação de que pais 

devem mandar seus filhos para a escola.: “Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, 

porque a elas pertence o reino dos céus ( ...)” (Mt 19.14). Lutero esclarece que as crianças 

levadas a Cristo se tomam herdeiras do seu reino e isto significa, que recebem o poder sobre o 

mundo e sobre o diabo. Portanto, a obra de levar uma criança a Cristo é uma “excelente, 

preciosa e cristã” boa obra. E levar uma criança a Cristo é, conseqüentemente, levá-la a 

freqüentar uma escola: “(...) quando se ajuda, estimula e encoraja crianças a irem à escola e 

ainda quando se contribui para tanto com dinheiro e conselho para que isso se tome possível, 

a isso se chama, sem dúvida, ter levado e encaminhado os filhos a Cristo”.131 As escolas 

cristãs têm objetivos bem definidos: “(...) nas quais se educam jovens nas ciências, na 

disciplina e no verdadeiro culto a Deus, onde aprendem a conhecer Deus e sua Palavra, para 

depois se tomarem pessoas capazes de governar igrejas, países, pessoas, casas, filhos e 

criadagem.” 132

Lutero entende que o diabo ataca mais uma vez de todos os lados e quer destruir o 

Evangelho, e os pais que impedem ou não estimulam seus filhos para irem à escola estão, na 

verdade, prestando um serviço ao diabo. O diabo, como uma personificação do mal, usa

129 Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas, 
p. 321.
130 Martinho LUTERO, Obras selecionadas, v. 5, p. 326-63.
131 Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p. 330.
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estratégias para alcançar seus intentos, confundindo as pessoas e criando obstáculos. Uma das 

estratégias é convencer as pessoas de que a educação não é importante, já que não há mais 

freiras e monges e, portanto, não se necessita mais de pessoas instruídas. A única 

preocupação das pessoas é com a sua sobrevivência, ou seja, a obtenção de alimentos e bens 

materiais. Lutero adverte que se não se educar a juventude agora, se terá futuramente um 

povo despreparado, indefeso e presa fácil do diabo.

Os pais são chamados a ajudar financeiramente a manter bons professores - estes são 

presentes de Deus e os maus são instrumentos do diabo. O dever do cura d’almas é denunciar 

e alertar contra os maus professores e ajudar para que as pessoas simples não sejam 

enganadas por pessoas que, por um alto custo financeiro, não ensinam e ainda praticam 

violência contra a família.133

Lutero afirma que sabe que pessoas simples não estão mandando seus filhos e filhas 

para a escola e agem como se não houvesse Deus no céu ou diabo no inferno. Ele quer 

mostrar os prejuízos que esta atitude traz, no plano espiritual e secular. Lutero explica o que 

significa o estado espiritual: ele “foi instituído e fundado por Deus” por meio da cruz de 

Cristo e tem como encargo o ministério de “pregar, batizar, absolver, ligar, administrar o 

Sacramento, consolar, admoestar com a palavra de Deus”.134 Este ministério não só preserva a 

vida na terra, mas também a vida eterna, e sem ele o mundo não sobreviveria. O estado 

espiritual, instituído por Deus, subsistirá até os últimos dias e sua preservação foi confiada 

aos seres humanos, considerados como instrumentos de Deus. Uma forma de ir ao encontro 

do dever de preservar o reino espiritual é educar seus filhos, para que aqueles que mostrarem 

capacidade, possam exercer este ministério:

Deus não deu os filhos e seu sustento somente para teu prazer ou para educá-los para a 
pompa do mundo. Exige-se de ti seriamente que os eduques para o serviço de Deus 
(...) Pois, se tens condições de fazê-lo e teu filho é capaz e tem vontade de estudar, e 
não o fazes, antes o impedes - escuta bem - então és culpado do dano pelo 
desaparecimento do estado eclesiástico e do fato de nem Deus nem a palavra de Deus 
permanecerem no mundo.135

132 Martinho LUTERO. Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p. 330.
133 Cf. Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p. 332.
134 Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p. 334.
135 Martinho LUTERO. Uma prédica para que se mandem os filhos para  a escola, p. 335-6.
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Lutero diferencia o estado espiritual do secular: não é possível comparar um com o 

outro, pelo fato de o primeiro ter sido adquirido pelo “sangue e morte do Filho de Deus.” Por 

causa disso, também as obras realizadas pelo regime secular são diferentes: elas têm o 

objetivo de preservar a vida na terra, ou seja, do “corpo, da mulher, dos filhos, casa, bens e 

honra e das demais coisas necessárias para esta vida.” O ministério da pregação, exercido 

corretamente, promove a paz, a justiça e a vida eterna, enquanto o regime secular “mantém 

paz, justiça e vida temporal e passageira”.136

O regime temporal, no entanto, também é uma instituição divina, uma dádiva de Deus, 

“uma maravilhosa ordem divina”. Sua finalidade é preservar a vida e manter a ordem, 

permitindo que cada pessoa organize sua vida com segurança: “Fica, pois estabelecido que (o 

reino secular) é criatura e ordem divina e, além disso, uma instituição e um estado necessário 

para nós humanos nesta vida, do qual não podemos prescindir tão pouco quanto da própria 

vida, visto que sem esta instituição esta vida não pode existir.” Deus quer preservar o regime 

secular e para tanto necessita de pessoas: não daquelas que agem com violência, mas com 

sabedoria. “(...) não é o direito dos punhos, mas o direito da cabeça, não a força, mas a 

sabedoria ou a razão que deve reinar tanto entre os maus quanto entre os bons.”137

Lutero cita os juristas e eruditos como aqueles que “preservam esse direito e, através 

dele, o reino secular.” Assim como no reino de Cristo pode haver tanto um “pregador honesto 

e um teólogo piedoso”, por Lutero chamado de “anjo de Deus, salvador, profeta, sacerdote, 

servidor e mestre” ou um herege ou falso pregador chamado de “diabo, ladrão, assassino e 

blasfemador”, também no reino secular podem ser encontrados tanto um jurista piedoso e um 

erudito honesto e ser chamado de “profeta, sacerdote, anjo e salvador”, como um jurista falso 

e desonesto, que pode ser um “ladrão, velhaco, traidor, malvado e um diabo de todo reino”.138

Os benefícios que a sociedade recebe de um jurista que exerce sua função a partir de 

Deus são a paz, a ordem e a proteção para a vida, e todas estas obras poderão ser realizadas 

pelos filhos, se estes forem encaminhados pelos pais para uma escola. Lutero vê nisto uma 

honra para os pais e um “alegre consolo” saber que as obras agradam a Deus, mesmo que por

136 Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p.346.
137 Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p.347-8.
138 Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para  a escola, p.348-9.
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meio delas ninguém se toma justo perante Deus. Se a pessoa que realiza as obras é cristã, esta 

é uma forma de agradecer a Deus e lhe prestar supremo culto. Lutero apela para a 

responsabilidade que o indivíduo tem em relação ao convívio humano e à preservação da 

organização social e mande seus filhos à escola para que possam ser educados e, futuramente, 

assumir funções na sociedade. Para o regime secular se deveria estimular os jovens mais 

capacitados, pois exercer as funções seculares é mais difícil. No regime espiritual o pregador 

conta com o Espírito Santo, enquanto que no secular a pessoa é dotada apenas com a razão.139

Os prejuízos que a sociedade sofre quando os filhos aptos não são encaminhados para 

uma escola são muitos e sérios: “O país perde proteção e paz. E tu és o homem por cuja culpa 

(quanto depende de ti) ninguém pode possuir segurança na sua vida, a mulher, os filhos, casa, 

propriedade e os bens.” Lutero acusa os pais que negligenciam a educação dos filhos: “(...) 

desprezas esse serviço como se não te dissesse respeito, ou como se estivesses livre perante 

todas as pessoas e não tivesses a obrigação de servir a Deus.“140 Mas mesmo assim, as pessoas 

querem todas as garantias de vida, de proteção e o serviço do ministério da pregação: “(...) 

Deus tem que estar inteiramente a teu serviço e de graça”. Mas Lutero adverte: “Não achas 

que algum dia Deus dirá um basta a tua avareza e preocupação com o estômago”? Os 

benefícios para quem é instruído são poder ler, viajar, fazer negócios em outros países, 

relacionar-se com pessoas eruditas e ainda conseguir uma boa profissão. Neste sentido, 

Lutero adverte que não é importante quanto se ganha, mas como se adquire os bens e com que 

tipo de trabalho: se com seu trabalho se presta um serviço a Deus ou somente a si próprio.141 

Todo o trabalho é importante e cada fimção é honrada, não a partir de si mesma, mas a partir 

de Deus: “Cada ofício recebeu de Deus sua própria dignidade como também sua ordem e 

função.” Lutero faz uma diferenciação entre pessoa e função. As pessoas cristãs precisam 

saber fazer a distinção entre obra divina e maldade humana: “Em todos os ofícios e categorias 

divinas existem muitas pessoas más. Não obstante, o estado permanece bom, por mais que os 

seres humanos abusem dele.” Muitas vezes, os cargos são ocupados por pessoas desonestas, 

mas o cargo em si, a função continua mesmo assim boa, porque sua dignidade não vem da 

pessoa que a ocupa, mas porque foi ordenada por Deus.142

139 Cf. Martinho LUTERO, Uma prédica para que se  mandem os filhos para a escola, p.350.
140 Martinho LUTERO. Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p.351.
141 Martinho LUTERO. Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p.352.
142 Cf. Martinho LUTERO, Uma prédica para que se  mandem os filhos para a escola, p.355.
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O ato de educar, que Lutero denomina üe ministério é, ao lado do ministério da 

pregação, “o mais útil, o mais importante e o melhor.” Lutero não sabe qual é o mais 

importante e afirma que se tivesse que abandonar a função de pregador, seria educador: “Sem 

dúvida, uma das virtudes mais elevadas na terra é educar fielmente os filhos de gente 

estranha”.143 A admoestação aos pais, por outro lado, é veemente. Lutero afirma que mandar 

os filhos e filhas para a escola é uma forma de agradecer a Deus por todos os bens materiais e 

espirituais recebidos:

Pensa tu quantos bens Deus te deu de graça e ainda os dá diariamente: corpo e alma, 
casa, benfeitorias, mulher e filhos; além disso, paz secular, o serviço e uso de todas as 
coisas que criou no céu e na terra. Acima de tudo isso, também o Evangelho e o 
ministério da pregação, Batismo, Santa Ceia e todo o tesouro de seu Filho e de seu 
Espírito. E isso não apenas sem que o merecesses, mas ainda sem despesas e esforço 
de tua parte. Pois hoje não precisas sustentar nem as escolas nem os pastores, como 
seria de tua obrigação de acordo com o Evangelho. E tu ainda queres ser um ladino tão 
maldito e ingrato, que não queiras oferecer um filho para que seja preparado a fim de 
preservar essas dádivas de Deus? Queres tudo de graça sem demonstrar um pingo de 
gratidão? 144

A educação tem a ver com toda a sociedade e cada cidadão tem uma tarefa a 

desempenhar. Lutero incumbe as autoridades para que estejam vigilantes e, ao descobrirem 

crianças aptas, as mandem para a escola, mesmo que a família não tenha recursos para custear 

o estudo. Para tanto, deveria-se usar recursos da Igreja. Os ricos deveriam destinar parte de 

seus bens, em testamento, para bolsas de estudo. Esta forma de agir não só traz benefícios 

para o presente como também para as futuras gerações que ainda nem nasceram. Lutero 

termina seu sermão com uma oração: “Queira Deus que obedeçamos a sua palavra, para 

louvor e agradecimento a nosso amado Senhor por seu precioso sangue oferecido tão 

misericordiosamente por nós. E que Deus nos proteja do abominável vício da ingratidão e 

esquecimento de seus benefícios. Amém.”145

Nos escritos pedagógicos de Lutero, o ponto de partida é a doutrina dos dois reinos e a 

distinção que faz entre o estado espiritual ou eterno e o secular ou temporal. Lutero se ocupa, 

num primeiro momento com o estado espiritual e com a tarefa que a educação tem em relação 

a ele. O estado espiritual foi instituído por Deus e adquirido pelo sangue e morte de Jesus

143 Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p.359.
144 Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p.360.
145 Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p.362-3.
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Cristo. Tendo pago um alto preço, Deus quer ver o ministério espiritual “altamente honrado” 

e não “permitirá que ele desapareça, ou deixe de existir”. Este ministério foi ordenado aos 

seres humanos e estes precisam assumi-lo. Para tanto, Lutero exorta pais e mães para que 

eduquem seus filhos e os estimulem para o ministério pastoral. A educação era necessária por 

causa da preservação do Evangelho recém-descoberto, que foi comparado com uma chuva de 

verão, rápida e passageira. Este tempo especial que se experimentava no momento, não seria 

para sempre e por isso a preocupação pela educação como forma de preservar o Evangelho. 

Os pais que não mandavam seus filhos e filhas para a escola eram presa do diabo que, dessa 

forma, realizava seu objetivo de impedir que a liberdade evangélica conquistada fosse 

novamente perdida.146

Num segundo momento, Lutero se ocupa com o estado secular ou temporal. A função 

secular não se compara com o estado espiritual, pois seu preço não foi o sangue e a morte de 

Cristo. Sua função é garantir a vida temporal e não a vida etema. No entanto, também a 

função temporal é “uma maravilhosa ordem divina e uma excelente dádiva de Deus”. O 

estado temporal foi instituído para preservar a ordem e a própria vida, permitindo que as 

pessoas possam viver com dignidade e segurança, não como animais selvagens mas como 

seres humanos. A função do reino secular é preservar a paz e o direito, e para tanto é preciso 

educar a juventude, para que haja pessoas em condições de assumir estas tarefas e governar a 

sociedade com sabedoria.

O movimento reformatório assumiu as questões pedagógicas do seu tempo, 

principalmente dos humanistas: o estudo das línguas antigas, o grego e o hebraico. A escola 

não deveria ser um lugar de “tremor, pavor e sofrimentos”, como era no passado, mas o 

ensino deveria ser um prazer e realizado com alegria, com canto e danças. Os escritos de 

Lutero argumentam a favor do ensino escolar vinculado ao aprendizado de algum oficio. 

Lutero argumentou a favor da necessidade de estudar Matemática, História e Música e de se 

organizar boas bibliotecas.

146 Cf. Walter ALTMANN, Lutero e libertação, p. 201-2.
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2.3 - Proposta Pedagógica Luterana Para Educacão

Nos escritos pedagógicos de Lutero percebe-se uma crítica veemente contra o sistema 

educacional da Idade Média, vinculado a conventos e mosteiros. Lutero o acusa de acristão e 

como sendo uma obra do diabo. Neste sentido, pode-se perguntar sobre os motivos que 

levaram Lutero a tão duras críticas e sobre como se articulava o pensamento pedagógico que 

mantinha este sistema. Os escritos pedagógicos de Lutero trazem uma proposta pedagógica 

que quer servir de referencial para um sistema educacional diferente daquele em vigor na 

Idade Média. A partir de sua reflexão teológica, Lutero propõe uma mudança, não somente 

nas questões metodológicas, mas na própria forma de entender e fundamentar a educação.

Uma segunda questão é a pergunta sobre a proposta pedagógica que Lutero articulou a 

partir de sua teologia. A busca por uma proposta pedagógica luterana não tem a intenção de 

formular uma teoria pedagógica luterana mas, a partir de uma releitura de aspectos da 

teologia e dos escritos pedagógicos de Lutero, buscar fundamentos que possam nortear a 

existência de escola confessional luterana. Em que medida a proposta pedagógica de Lutero 

serve ainda hoje como um referencial a partir do qual as escolas de confissão luterana possam 

buscar uma fundamentação para sua existência?

2.3.1 - Parâmetros para uma proposta luterana para educação

O pensamento pedagógico da Idade Média tardia tinha, como uma das características, 

a interligação entre o aspecto religioso e o aspecto moral. A teologia romano-católica 

considerava o ser humano como alguém com capacidade para realizar o bem e a vontade de 

Deus. A razão, como característica da natureza humana, dada por Deus, tinha sido corrompida 

pelo pecado. Este era entendido como a rebelião do corpo e seus desejos, conforme 

Aristóteles, mas não a tal ponto que o ser humano não pudesse reconhecer os preceitos morais 

que indicam o caminho para o bem. Para realizar o bem, o ser humano necessitaria da ajuda 

de Deus, mas também ele poderia ajudar, e isto, pela via religiosa, procurando ser um piedoso 

cristão e pela via moral, sendo uma pessoa perfeita e boa. As duas vias caminhavam juntas.
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Obras moralmente boas eram consideradas como meios para a obtenção da graça e indicativo 

para uma vida moralmente correta.147

Antropologicamente prevalecia a idéia de que a criança pequena possuía uma pureza 

angelical, ainda não tão corrompida pelo pecado, e, por isso, mais receptiva aos ensinamentos 

salvíficos. Assim, se deveria educar a criança desde muito cedo. Enquanto ela ainda não 

podia usar a razão, dever-se-ia educá-la de tal modo que adquirisse bons costumes, que, 

conforme Aristóteles, seriam sua segunda natureza. Mais tarde, quando ela já usasse sua 

razão, a educação deveria empregar advertências e regras para obter os resultados desejados. 

Recursos pedagógicos como o do modelo a ser imitado, tendo Cristo como o modelo, a 

apresentação de Cristo como o legislador, o uso alternado de rigidez e suavidade no trato com 

alunos também eram usados como meios para educar as crianças.148

O pensamento pedagógico da Idade Média também foi influenciado pelo humanismo, 

tendo em Erasmo de Roterdã um de seus principais representantes. Sua concepção 

antropológica pode ser interpretada sob dois aspectos: por um lado, o ser humano recém- 

nascido pode ser representado como uma massa amorfa, que somente por meio da educação 

recebe sua forma humana, ou seja, a natureza humana, na sua relação com o bem e o mal, é 

pensada em termos de neutralidade; e, por outro lado, pode se exprimir em termos de 

categorias morais, quando o ser humano pode ser qualificado como alguém bom ou, em 

outras ocasiões, como alguém com inclinação para o mal. Dependendo do acento que for 

dado, a tarefa da educação pode se apresentar como sendo a de dar forma a uma massa 

amorfa ou de fazer frente a tendências negativas. Erasmo se considerava um pensador cristão 

e afirmava que o ser humano poderia se tomar verdadeiramente humano somente com a 

ajuda de Deus. O modelo para este tomar-se verdadeiramente humano estava dado de 

antemão: Cristo. Assim, a pergunta pelo ser humano ideal seria uma pergunta educacional e, 

ao mesmo tempo, religiosa.

Erasmo foi um humanista e um pensador cristão ligado à Igreja. Para ele toda a 

educação deveria ser direcionada para Cristo e tudo que se desvia dos mandamentos de Cristo 

não poderia ser considerado educação. A cristologia de Erasmo foi determinada por suas

147 Cf. K. E. NIPKOW, Erziehung, p. 239.
148 Cf. K. E. NIPKOW, Erziehung, p. 240.
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convicções pedagógicas e apresenta uma coloração moralista. Cristo representa o modelo de 

uma vida virtuosa e espiritual, do qual o ser humano deveria se acercar. O ser humano, 

quando morre e ressuscita com Cristo, aprende dele o desprezo pelo corporal e o amor pelo 

espiritual. Cristo também seria aquele que sempre ajuda e somente na sua comunhão o ser 

humano teria a certeza da vitória. Cristo representa o escopo de tudo que existe de bom na 

cultura e na educação. Na figura de Cristo, o ser humano reencontra a bondade que ele já 

carrega dentro de si. Formação humana por meio da educação e ação salvífica de Deus estão 

interligados: impulsos educacionais do ser humano e ação salvífica de Deus desembocam 

num processo educacional divino-humano onde o ser humano se desenvolve de forma 

gradativa para um conhecimento acerca de Cristo e postura como a de Cristo.149

O pensamento pedagógico da Idade Média tardia estava fundamentado num sistema 

que relacionava intimamente a questão religiosa e educacional. Os recursos pedagógicos mais 

utilizados eram a disciplina, a observação de ordens e de leis. Buscava-se uma vida moral e 

religiosa correta de acordo com estas normas e leis. De um ponto de vista teológico, 

confundiu-se Evangelho com lei. De um ponto de vista pedagógico, sacralizou-se a educação, 

fazendo dela um meio para a salvação do ser humano.150

O pensamento pedagógico em Lutero se fundamenta na sua teologia. A partir dela 

critica os conceitos antropológicos e pedagógicos do seu tempo. Ele combate a teologia 

romano-católica e, principalmente, as posições de Erasmo.151 Na concepção de Lutero, o ser 

humano não é um resultado da sua educação. A educação é uma obra humana, uma obra da 

lei. Lutero faz uma distinção entre educação e pregação e afirma que para chegar à fé, o ser 

humano precisa se defrontar com a Sagrada Escritura. A educação não é um meio de que o 

ser humano dispõe para conseguir sua salvação. Não se trata de dar um apoio educacional 

para capacidades humanas, mas de um gradativo desvelamento de uma situação sem saída, 

com o objetivo de preparar o ser humano, por meio da Escritura, para uma nova e inesperada 

possibilidade, presenteada por Deus.

149 Cf. Ivar ASHEIM, Bildung, p. 612-3.
150 Cf. K. E. NIPKOW, Erziehung, p. 240.
151 Cf. Martin N. DREHER, Introdução -  Da vontade cativa, p. 1 ls.
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A educação que Deus realiza tem a ver com o encontro do ser humano com a cruz de
t

Cristo. A cruz não eleva, não dignifica, não enriquece o ser humano, antes, dele tudo tira e o 

lança nas profundezas, mostrando-lhe sua condição de pecado. A velha existência precisa ser 

quebrada, antes de ser construída uma nova vida. Lutero não consegue imaginar um ser 

humano neutro, como uma massa amorfa, a partir da qual se poderia desenvolver uma 

existência cristã; só uma falsa humanidade que deve ser deixada de lado e uma verdadeira 

que deve ser assumida. A obra realizada no ser humano é ação de Deus como eruditio 

absoluta que age no ser humano integral, na pessoa em sua totalidade e não só em 

determinadas partes. Para Lutero, trata-se de um “tomar-se verdadeiro” ser humano e não 

uma transmissão de verdades. A verdadeira humanidade é uma creatio ex nihilo (criação do 

nada) de Deus e a vida da pessoa cristã se realiza no “estar conforme” a Cristo na sua morte e 

ressurreição. Assim, deconstrução e construção, morrer e renascer estão interligados na 

existência cristã.152

Lutero, ao criticar o pensamento pedagógico da Idade Média e posicionar-se, 

especialmente, contra Erasmo, desfaz a ligação entre educação e salvação no seu aspecto mais 

decisivo, ao afirmar que a boa vontade do ser humano para realizar boas obras é resultado da 

fé e não uma capacidade inata que necessita somente da ajuda de Deus para poder realizar 

suas potencialidades e ter uma vida moralmente correta. Lutero distingue teologicamente 

entre educação e Palavra de Deus. Com esta distinção, ele devolve a Deus aquilo que diz 

respeito à ação livre e misericordiosa de Deus e tira da educação aquilo que não se deveria 

relacionar com ela. A educação é uma “coisa do mundo”, uma obra humana, e somente 

como tal tem responsabilidade perante Deus. Ela não é um caminho para Deus, no sentido 

em que era entendido pelo pensamento pedagógico da Idade Média. Esta distinção de Lutero 

não modificou a prática educacional da época, mas alterou o lugar da educação na sua relação 

com Deus e com isto, o sentido todo da educação.153

A educação, teologicamente, recebeu uma nova interpretação com Lutero. Ele teve 

que fundamentar e buscar um objetivo radicalmente diferente para a educação e, nesta 

determinação, Palavra de Deus e educação foram relacionados de uma nova maneira. Lutero

152 Cf. Ivar ASHEIM, Bildung, p. 614.
153 Cf. K. E. NIPKOW, Erziehung, p. 240.
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buscou a fundamentação para o direito, o dever e a dignidade da educação no 4o mandamento 

de Deus.154

A educação de filhos e filhas é uma tarefa de pai e mãe e a autoridade para tal vem de 

Deus. Pai e mãe não servem a si mesmos nem buscam sua própria honra ao educarem seus 

filhos e filhas, antes têm uma função a desempenhar e cumprem uma obrigação dada por 

Deus, contida nos seus mandamentos, que possibilita e limita sua autoridade parental. Filhos e 

filhas não dispõem de capacidades inatas às quais a educação só precisa se ligar para que 

sejam salvos. Somente Deus justifica e salva o ser humano por meio da sua Palavra. O 

fundamento da educação é a Palavra de Deus, e, a partir deste fundamento, se define o 

objetivo da educação: ela é um serviço que pai e mãe, educadores e educadoras prestam a 

crianças e jovens. Este serviço prestado às futuras gerações tem a tarefa de preparar 

pessoas para Deus e para o mundo, ou seja, para o reino espiritual e temporal, levando-as 

para a presença de Deus e preparando-as para assumirem com responsabilidade as 

incumbências na sociedade.155

A nova interpretação teológica descreve a relação entre educação e salvação em 

termos de distinção e ligação. Como “coisa do mundo” ou obra humana, a educação tem uma 

fundamentação teológica, que, por outro lado, a limita. Esta limitação quer libertar aqueles 

que têm a tarefa de educar de responsabilidades e competências que não são suas e proteger 

educandos e educandas do poder pedagógico de influenciar o interior da pessoa. A 

competência para agir no interior da pessoa e levá-la à fé é de Deus, por meio da sua Palavra. 

Assim, a educação tem a função de preparar as pessoas moralmente para desempenharem sua 

tarefa no mundo e educá-las cristãmente, possibilitando o contato com a Palavra e o culto a 

Deus. A educação não tem a função de converter pessoas para a fé, mas dar espaço para 

mostrar ao ser humano como Deus age, por meio da sua Palavra.156

A ligação entre educação e fé se dá porque ambas se necessitam e se exigem. Sem 

educação a fé não é duradoura. A tarefa da educação no âmbito espiritual é dar meios para 

que a pessoa possa lidar com a Sagrada Escritura, como fundamento para a pregação, de

154 Cf. Martinho LUTERO, Das boas obras, p. 145-150; c f tb. Klaus PETZOLD, Die Grundlagen der 
Erziehungslehre, p. 69s.
155 Cf. K. E. NIPKOW, Erziehung, p. 241.
156 Cf. K. E. NIPKOW, Erziehung, p. 241.
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maneira segura, pois sem a educação esta segurança não está garantida. Por outro lado, sem a 

Sagrada Escritura a educação perde sua orientação, pois no reino temporal serve à moralidade 

e esta depende teologicamente dos mandamentos de Deus. Por isso, a educação não deve 

buscar sua autonomia em relação à Palavra de Deus.157

A educação tem sua fundamentação na Palavra de Deus, mas é uma obra humana. Ela 

não é um meio para que a pessoa alcance a salvação. Esta é dádiva gratuita de Deus, por meio 

de Cristo. A função de educar filhos e filhas é da família, a partir da incumbência dada por 

Deus e contida nos seus mandamentos. O objetivo da educação é abrir espaço para a Palavra 

de Deus e preparar as pessoas para governar, em nome de Deus, no mundo. Nos dois escritos 

pedagógicos de Lutero, a educação é discutida, primeiro no âmbito do reino espiritual, e 

depois no do reino secular de Deus, ou seja, nos moldes da doutrina dos dois reinos, como foi 

elaborada por Lutero. Esta forma de estruturar os textos reflete os objetivos que a educação 

deve ter: a preservação da Palavra de Deus e a manutenção da ordem no regime secular.

2.3.2 - Proposta pedagógica para a escola confessional luterana

A partir de seus escritos pedagógicos, Lutero deu à educação um novo fundamento e 

uma nova tarefa. Por outro lado, desfez a ligação, que havia na Idade Média, entre educação e 

salvação. Lutero enfatizou que a educação é uma “coisa do mundo”, ou seja, uma obra 

humana. A educação não é um meio para alcançar a salvação. Esta é ação de Deus em favor 

do ser humano. Lutero, por outro lado, insistiu na criação e manutenção de escolas cristãs. 

Esta aparente contradição gerou uma discussão entre pesquisadores e estudiosos ao longo dos 

últimos anos. A educação, conforme Lutero, deve ser entendida como algo que faz parte do 

reino espiritual, atrelada ao poder da Igreja, ou como “coisa do mundo”, integrada ao reino 

secular e sob o poder do Estado?158

O problema que esta aparente contradição representa foi respondido e solucionado de 

duas diferentes maneiras e dividiu as opiniões dos pesquisadores. Para um grupo, a solução

157 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung ais Lebensbegleitung, p. 207.
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está no fato de Lutero ter se dirigido às autoridades civis, ou seja, remeteu ao poder do Estado 

a incumbência pela criação e manutenção das escolas. Este é o argumento principal para 

afirmarem que as escolas, também as que se fundamentam a partir dos escritos da Reforma, 

são responsabilidade do Estado, fazem parte do âmbito secular. Os pesquisadores mais 

cautelosos identificam, pelo menos, nesta afirmação de Lutero uma forte tendência 

secularizante no seu pensamento pedagógico.

Para outro grupo de pesquisadores esta afirmação não é correta. Para eles, Lutero 

remeteu ao Estado a responsabilidade pelas questões econômicas e organizacionais que 

envolvem uma escola e, ainda assim, dirigiu-se somente às autoridades civis membros de 

comunidades cristãs. As demais questões que envolvem o cotidiano de uma escola, como 

também a vida interna da Igreja, seriam de responsabilidade da autoridade espiritual. Este 

argumento ganha credibilidade pelo fato de, no tempo da Reforma, questões relativas aos 

conteúdos curriculares e o material didático para as escolas e partes da ordem eclesiástica, 

usadas nas comunidades, serem os mesmos. Além disso, Lutero defendeu o direito da 

autoridade eclesiástica de exercer uma ingerência e fiscalização na escola. O ministro 

eclesiástico da comunidade religiosa também deveria exercer o direito de, por meio do voto, 

ajudar a decidir na escolha do corpo docente da escola. Por último, este grupo de 

pesquisadores afirma que a tarefa de ensinar teria sido designada por Lutero como sendo de 

“estado espiritual”. A conclusão a que chegam é a de que a educação escolar é um dever do 

poder espiritual e faz parte deste regime.159 Seria esta a proposta pedagógica que orienta a 

escola confessional luterana?

Ivar Asheim, pedagogo e professor em Oslo, na Noruega, aponta como problemática 

esta maneira de colocar a questão. A pergunta, se a escola da Reforma pertence ao âmbito do 

poder secular ou ao âmbito do poder espiritual, parte de um princípio incorreto, que não se 

encontra na reflexão de Lutero. A separação entre reino secular e reino espiritual, como se 

fossem dois âmbitos sociológicos antagônicos, não faz parte da doutrina dos dois reinos, 

como elaborado por Lutero. A partir deste princípio de separação entre o reino secular e o

158 Cf. Ivar ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 67; cf. Hans B. KAUFMANN, Von Martin Luther 
lernen,, p. 382 s.
139 Cf. Ivar ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 66-8.



154

espiritual, é evidente que surgirá a pergunta sobre o lugar da escola luterana, se no âmbito do 

poder secular ou no do espiritual.160

Para solucionar o impasse, I. Asheim propõe uma análise da afirmação de Lutero de 

que a função docente pertence ao reino espiritual. A questão é perguntar em que Lutero se 

baseia para fazer tal afirmação. Lutero, ao falar da escola, faz uma distinção entre educar os 

jovens “nas ciências, na disciplina e no verdadeiro culto a Deus”161, ou seja, não o ensino 

escolar como um todo e todas as disciplinas estão a serviço de Deus, e neste caso, se 

relacionam ao reino espiritual. A função docente é de estado espiritual a partir de uma dentre 

as muitas tarefas do professor. Esta uma tarefa, que fundamenta a afirmação de Lutero, é a 

tarefa docente do ensino cristão. Este ensino faz parte do ministério da pregação, que, neste 

caso, não é exercido por uma só pessoa, o pastor, mas por muitas, inclusive o professor.162 

Assim, o professor não deriva o estado espiritual do seu cargo a partir do fato de a escola 

fazer parte do reino espiritual, mas porque uma das tarefas do professor é a de promover o 

ensino cristão, que é parte do ministério da pregação, e, por isso, parte do estado espiritual.163

A distinção que Lutero faz entre “espiritual” e “secular” não se refere a dois âmbitos 

ou esferas diferentes, mas a duas formas diferentes de agir num mesmo âmbito, neste caso, a 

duas formas diferentes de agir, um espiritual e outro secular, no mesmo âmbito escolar e 

relacionados à tarefa docente. A correta interpretação da doutrina de Lutero não permite que 

se pergunte se a escola pertence ao poder do reino secular ou do espiritual, mas de que 

maneira lida com as questões seculares, secularmente e com as espirituais, espiritualmente, 

dentro da escola. Assim, a escola é cristã, não porque está sob o poder do reino espiritual 

mas por causa do ensino cristão, que é uma das suas tarefas e o centro a partir do qual se 

fundamenta sua existência. Ao afirmar que a Bíblia é o livro mais importante da escola e que 

é necessário reservar períodos específicos para o seu estudo na escola, Lutero estabelece a 

maneira de lidar com as questões espirituais. As escolas da Idade Média estavam vinculadas 

aos mosteiros e conventos e, conseqüentemente, à Igreja. Mesmo assim, foram chamadas de

160 Cf. Ivar ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 68.
161 Martinho LUTERO. Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p. 330.
162 Cf. Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p. 334; nesta passagem 
Lutero enumera'os diferentes cargos que integram o ministério pastoral: “professores, pregadores, leitores, 
sacerdotes (chamados capelães), sacristãos, mestres-escola ( . . .)”
163 Cf. Ivar ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 69-71.
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“cocheiras e escolas do diabo” por Lutero.164 Portanto, não era o bastante estar ligada à Igreja 

para ser uma escola cristã, mas assumir como tarefa o ensino cristão. Ao definir o ensino 

cristão como uma das tarefas da escola, Lutero faz da escola da Reforma a precursora da 

disciplina Ensino Religioso escolar e estabelece um diferencial em relação ao sistema 

educacional da época.165

Para a tarefa “secular” da escola, a de capacitar pessoas para administrar com 

responsabilidade o mundo, a escola da Reforma assumiu, em termos de método, conteúdo e 

material didático, as contribuições da escola humanista, e as formas de organização das 

escolas da Idade Média, ou seja, assumiu os princípios pedagógicos da sua época. Neste 

sentido, a escola da Reforma não apresenta novidades em relação às escolas do seu tempo.

Por outro lado, não é possível fazer uma separação tão radical entre a tarefa espiritual, 

ou seja, o ensino cristão, num lado e, no outro, as demais atividades da escola, como 

componentes da tarefa secular. Também não é possível afirmar que a segunda, por ser 

secular, está livre para aceitar e assumir os princípios pedagógicos de cada época. Para 

Lutero, o ensino cristão é o fundamento da educação e o centro da escola.166 O ensino cristão 

tem duas funções na escola: ele perpassa e dá consistência a toda a estrutura da escola e serve 

como referencial para um diálogo crítico com a pedagogia. Nem todos os elementos de um 

determinado pensamento pedagógico podem ser aceitos pela escola cristã. Lutero, por 

exemplo, não aceitou todos os princípios pedagógicos humanistas ou da escola da Idade 

Média. O ensino cristão é o parâmetro a partir do qual a escola cristã dialoga criticamente 

com a pedagogia, determinando assim o surgimento de um novo tipo de escola: a escola 

confessional evangélica.167

Lutero pensou numa natureza evangélica de ensino, onde o “evangélico” se refere ao 

ensino da Palavra de Deus, enquanto que as disciplinas “seculares”, embora experimentem 

uma crítica a partir do Evangelho, não deixam de ser “seculares”. Para I. Asheim, Lutero, no 

entanto, não desenvolveu uma idéia central e abrangente sobre educação evangélica. O autor

164 Cf. Martinho LUTERO, Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham 
escolas, p. 306.
165 Cf. Ivar ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 72-3.
166 apud Ivar ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 78.
167 Cf. Ivar ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 79-80.
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pergunta em que medida esta falta de uma idéia central sobre educação evangélica poderia 

colocar em risco a unidade da escola. E indaga, neste caso, se a disciplina “espiritual” e as 

“seculares” não teriam uma relação tão pouco consistente, que a escola se dividiria em duas 

tarefas paralelas e separadas. A questão é perguntar se as disciplinas “seculares”, por não 

terem seu conteúdo e seu objetivo determinado por um ideal evangélico de educação, e por 

serem portadoras de uma tradição educacional de certo modo autônoma, não poderiam 

estabelecer no contexto da escola uma situação de tensão latente entre estas e a educação 

evangélica. Esta pergunta determina que há a necessidade de se buscar um vínculo, que a 

exemplo de um ideal educacional, mantivesse as diferentes tarefas da escola numa unidade.168

Este vínculo de união pode ser encontrado na doutrina dos dois reinos e do duplo 

governo de Deus.169 Para Lutero, desenvolver um ideal de educação a partir da Palavra de 

Deus não é necessário nem possível, pois Deus não governa o mundo somente por meio da 

Palavra, ou seja, a partir do reino espiritual, mas também a partir do reino secular. Deus 

permanece também fora da Igreja como o Senhor do mundo, assim que também pensamentos 

pedagógicos e teorias sobre educação de cunho secular podem ser instrumentos de Deus. 

Portanto, é possível estar aberto para as novidades e descobertas históricas, com senso crítico 

e sem a intenção de querer cristianizá-las para que tenham validade para a escola cristã, 

porém com o pressuposto de que a Palavra de Deus é o único depositário da fé. Há, portanto, 

uma clara delimitação entre a Sagrada Escritura e os demais saberes e conhecimentos 

históricos.

O “espiritual” e o “secular” podem ser entendidos, a partir da sua delimitação, como 

expressão das duas formas de ação de um mesmo Deus e Senhor. Assim, a unidade da escola 

não está fundamentada num ideal cristão de educação, mas na ação de Deus. A prática 

educativa e o pensamento pedagógico são vistos por Lutero como frutos da ação de Deus no 

regime secular. A doutrina dos dois reinos e do duplo governo de Deus não pode ser 

entendida como algo estático, ligado a velhas tradições, mas como uma grandeza dinâmica, 

que permite uma constante busca por renovação. Lutero buscou e aceitou o que de melhor

168 Cf. Ivar ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 81-2.
1691. Asheim tira suas conclusões a este respeito a partir da relação entre o pensamento pedagógico de Lutero e o 
humanismo, baseado no escrito “Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha ( ...)”. Lutero aceitou 
princípios pedagógicos dos humanistas, como por exemplo, a valorização do estudo das línguas antigas, como 
meio para que as pessoas tivessem acesso ao texto sagrado original. Por outro lado, também rejeitou algumas
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havia para responder às perguntas pedagógicas do seu tempo. Por outro lado, em relação às 

perguntas pedagógicas, estabeleceu um fundamento teológico baseado na compreensão da 

mensagem cristã, a partir da ótica da Reforma.170

A escola confessional, que busca orientação no pensamento pedagógico da Reforma, 

é, em primeiro lugar, uma escola cristã. Esta afirmação não significa estar separada do 

sistema educacional do Estado e isolada do seu contexto. Também não significa que a escola 

confessional luterana está sob um poder eclesiástico e fazendo parte do reino espiritual, 

separada das demais escolas (públicas) que estão sob orientação do Estado e fazendo parte do 

reino secular, ou seja, são “do mundo”. A escola confessional é cristã, não porque recebe 

orientação de uma comunidade confessional ou porque está ligada a ela por meio da sua 

história ou da sua tradição, mas por causa do centro que fundamenta toda sua existência. Ela é 

uma escola cristã por causa do ensino cristão e não porque se denomina “evangélica 

luterana”. A escola confessional luterana está inserida e faz parte do sistema educacional do 

Estado, estando sujeita às leis e normas que regem este sistema, não porque, como escola, é 

um espaço público e uma instituição do Estado, mas porque o Estado também é uma esfera 

em que Deus atua e suas instituições são um instrumento com o qual Deus governa o mundo.

A escola confessional luterana, como escola cristã, representa um diferencial dentro 

do sistema educacional, porque sua orientação e seu fundamento estão baseados na Palavra de 

Deus. Assim, o seu cotidiano escolar e sua atividade pedagógica recebem orientação da 

Palavra, que determina os parâmetros por meio dos quais ela vai dialogar com os outros 

saberes e conhecimentos, inclusive com a pedagogia. Esta postura não significa uma 

supremacia da Sagrada Escritura como parceira de diálogo, mas o ponto de partida e o 

referencial que dita os parâmetros a partir de onde a escola confessional luterana busca o 

melhor para alcançar os seus objetivos: preservar a Palavra de Deus e capacitar pessoas para 

que assumam com responsabilidade sua vida no mundo. A pergunta sobre como educar 

pessoas e capacitá-las a viverem responsavelmente na sociedade, a escola confessional 

luterana responde com o ensino cristão. Esta proposta pedagógica é o seu específico e o seu 

diferencial em relação a todas as demais escolas do sistema educacional.

idéias humanistas, principalmente as de Erasmo, e teceu críticas aos seus escritos por considerar que punham em 
dúvida a autoridade da Sagrada Escritura, cf. I. ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 79;82-3.
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A escola confessional luterana tem um compromisso com a qualidade, buscando 

constante renovação e aprimoramento. Ela deve estar aberta às novidades pedagógicas do seu 

tempo e buscar o melhor para alcançar seus objetivos e cumprir suas tarefas como escola 

cristã. Seu compromisso com a qualidade em termos de educação, no entanto, não é em causa 

própria mas porque ela é um instrumento de Deus, por meio do qual Deus age no mundo 

para preservar sua Palavra e lutar a favor da ordem, da justiça e da paz, como afirmou Lutero. 

Assim como a pedagogia e todos os conhecimentos podem servir a Deus e à preservação da 

sua Palavra, assim também a escola confessional luterana presta um serviço, não a si mesma, 

mas ao mundo, por causa de Deus. Esta busca por constante renovação e aperfeiçoamento, 

por outro lado, não deve absolutizar os outros conhecimentos, dando-lhes um lugar indevido, 

mas estes permanecem como instrumentos e meios para a escola confessional luterana 

alcançar seus objetivos. O fundamento da escola confessional luterana é a Palavra de Deus. 

Este é o parâmetro a partir do qual ela dialoga e determina o que pode ser aceito e o que deve 

ser rejeitado em termos de idéias e princípios pedagógicos.

Ao estabelecer a Palavra de Deus como fundamento da escola confessional luterana, o 

ensino cristão é o centro que determina a existência da escola. O ensino cristão não só 

perpassa toda a estrutura da escola mas deve ser um espaço no qual os jovens “aprendem a 

conhecer Deus e sua palavra” m. O ensino cristão como disciplina escolar é uma 

característica da escola confessional luterana e sem a qual ela perde seu fundamento e a 

possibilidade de executar sua tarefa de preservar a Palavra de Deus. Para a escola 

confessional luterana, ter o ensino cristão como princípio que orienta a estrutura e o cotidiano 

escolar, não é o suficiente. O ensino cristão necessita de um espaço determinado como 

disciplina no qual as perguntas existenciais do ser humano possam ser tema de reflexão e 

receber uma orientação cristã, onde o ser humano tenha espaço para conhecer Deus. O ensino 

cristão necessita estar presente na escola como o referencial a partir do qual a escola mantém 

um constante diálogo entre a teologia e a pedagogia e os demais saberes e teorias que 

permitem um maior conhecimento sobre o desenvolvimento humano.

170 Cf. I. ASHEIM, Glaube und Erziehung bei Luther, p. 85-7.
171 Martinho LUTERO, Uma prédica para que se mandem os filhos para a escola, p. 330.
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Na história da educação brasileira172 chama a atenção o fato de que as decisões acerca 

do ensino no país sempre foram tomadas pela classe dominante. A educação no Brasil serviu 

historicamente para que as classes dominantes mantivessem o poder. A educação foi usada 

para manter um sistema que privilegiou as classes sociais mais abastadas e manteve um 

quadro de injustiça e opressão, que iniciou no Brasil colonial e se mantém inalterado até os 

dias de hoje. Os imigrantes alemães protestantes que chegaram ao Brasil a partir de 1824, ao 

perceberem que o Estado não asseguraria instrução escolar aos seus filhos e filhas, criaram e 

mantiveram uma rede de escolas comunitárias vinculadas à IECLB. O objetivo destas escolas 

era o de proporcionar o acesso à educação para todas as crianças, independentemente de sua 

classe social. A principal preocupação era de que nenhuma criança protestante permanecesse 

analfabeta.

Aos poucos, porém, a situação das escolas comunitárias foi se alterando, a partir de 

acontecimentos que marcaram o panorama político e educacional brasileiro e o 

desenvolvimento da IECLB em termos de política educacional.173 As escolas comunitárias 

dos imigrantes, preocupados com a alfabetização de todas as crianças protestantes, são hoje as 

escolas particulares, sinônimo de bom nível de estudo, bom nível cultural básico e bom nível 

financeiro de quem pode freqüentá-las. Assim, as escolas comunitárias de ontem, 

freqüentadas por filhos e filhas de descendentes alemães protestantes, são hoje os colégios 

particulares que atendem, em grande parte, as elites. Em 1982, o Conselho de Educação da 

IECLB constata que “as escolas luteranas de hoje, por mais comunitárias que sejam suas 

intenções (...) são escolas elitizantes (...) que atendem ao establishment, a elite do 

momento.”174 Danilo Streck, pedagogo protestante, ao constatar as mudanças que ocorreram 

em termos de objetivos que as Igrejas tinham em relação a suas escolas, lança uma pergunta: 

“O que aconteceu para que aquilo que até há pouco era considerado uma solução se 

transformasse num problema para a Igreja?”175

2 .3.3 -  Escola confessional luterana: tarefas e desafios no contexto brasileiro

172 Acerca deste tema confira acima o capítulo primeiro As escolas confessionais luteranas da IECLB.
173 Cf. no capítulo primeiro, As escolas confessionais luteranas da IECLB, especialmente o item 1.2.2.3 - A 
passagem da minoridade para um papel social no Brasil.
174 A Educaçüo que buscamos. Painel do XIV Congresso de Professores de Escolas Evangélicas, Teutônia, 1982,
p. 12.
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D. Streck aponta três fatores que explicam o processo de mudança ocorrido com as 

escolas confessionais. A primeira aponta para o fato de que “segmentos significativos dentro 

da Igreja”176 perceberam o quanto também as escolas confessionais (e neste caso, não só as 

luteranas) foram usadas pelo sistema político brasileiro para promover e manter o quadro de 

injustiça social no país. A segunda constatação se refere ao fim do “otimismo pedagógico”, 

quando percebeu-se que não era mais possível sustentar a idéia de que, por meio da educação, 

poder-se-ia operar a transformação da sociedade. Segundo esta concepção, a transformação 

da sociedade aconteceria a partir de uma boa educação para as elites. Esta educação, baseada 

em valores éticos e cristãos de justiça e vida digna, faria com que as elites dirigentes se 

preocupassem com os menos favorecidos. Um terceiro fator foi a mudança em termos de 

reflexão pedagógica e teológica, quando se percebeu que tanto a Igreja como as instituições a 

ela ligadas não poderiam ignorar a situação de conflito existente nas sociedades latino- 

americanas. A possibilidade de neutralidade deixou de existir, tanto para a Igreja como para 

os cristãos e cristãs engajados em transformar a realidade.177 Educadores como Paulo Freire 

apontam outros caminhos de libertação para o ser humano oprimido: “A libertação autêntica, 

que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma 

palavra a mais, oca, mitificante. E práxis, que implica na ação e na reflexão dos homens sobre 

o mundo para transformá-lo."178 D. Streck afirma que para o novo contexto que surgiu, os 

parâmetros antigos não podem mais ser usados, fato que para as escolas confessionais 

significou um impasse: “ (...) parece ter havido o reconhecimento de que a história da 

libertação não poderia resultar da doação da classe dominante e também não passaria pelas 

instituições a ela ligadas, entre estas grande parte das escolas confessionais.”179

Como justificar então a existência de uma escola confessional no contexto educacional 

brasileiro, onde a educação é usada para manter inalterado um quadro que acentua as 

injustiças sociais? D. Streck enumera três motivos que justificam a existência de uma escola 

confessional: 1. numa sociedade pluralista como a brasileira deve haver espaço para que 

instituições e entidades capazes contribuam com sua “visão de mundo”, como é o caso da 

Igreja; 2. a escola pode ser um espaço onde a Igreja se toma solidária com os marginalizados

175 Danilo STRECK, Igreja e escola, p. 59.
176 No caso da IECLB, cf. no primeiro capítulo As escolas luteranas da IECLB, especialmente no item 1.2.3.2 
As escolas confessionais da IECLB.
177 Cf. Danilo STRECK, Igreja e escola, p. 59- 60.
178 Cf. Paulo FREIRE, Pedagogia do oprimido, p. 77.
179 Danilo STRECK, Igreja e escola, p. 60.
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do sistema, “o lugar social de onde surgem as utopias que deveriam orientar o projeto 

educativo”; 3. a escola pode ser o lugar onde a teologia, mediada pela Igreja, dialoga com as 

outras ciências, um espaço criado e mantido por ela com o propósito de “tomar o verbo came 

dentro da realidade”.180

Ao se perguntar sobre motivos para a existência de uma escola confessional luterana 

nos dias de hoje uma primeira questão se impõe: a realidade de hoje é muito diferente daquela 

que Lutero vivenciou. A educação da Idade Média vinculava educação com salvação. Lutero 

quebrou este vínculo, afirmando que a salvação é obra de Deus a favor do ser humano, e a 

educação não é um caminho para alcançá-la. Hoje, ao contrário, a questão é perguntar se 

ainda faz sentido a existência de uma escola confessional e cristã, que se fundamenta na 

Palavra de Deus, inserida numa realidade secularizada e numa sociedade pluralista como a 

brasileira.

As escolas são espaços públicos e instituições do Estado, regidas por leis e normas do 

Estado. Cabe uma escola confessional luterana e cristã neste contexto? Como ela fundamenta 

sua existência? Como ela justifica sua existência dentro do sistema educacional brasileiro? 

Como escolas vinculadas a uma instituição eclesiástica, dever-se-ia perguntar também sobre a 

responsabilidade que Igrejas têm em relação à educação. É sua responsabilidade a questão 

educacional ou esta é, especificamente, uma atribuição do Estado, de tal modo que as Igrejas 

deveriam se ocupar estritamente com a pregação da Palavra de Deus?

A Reforma luterana assumiu com grande seriedade a responsabilidade pela pregação 

da Palavra de Deus. Com a mesma seriedade, no entanto, assumiu também a responsabilidade 

pelo mundo, não um mundo espiritual e vindouro, mas a sociedade e todas as dimensões da 

vida humana. E neste mundo, cristãos e cristãs, juntamente com outras pessoas, deveriam 

zelar para que a vontade de Deus pudesse estar presente no cotidiano das pessoas, vontade 

esta que se manifesta na promoção e preservação da vida. A preocupação pela fé de todas as 

pessoas está estreitamente ligada à preocupação pela vida.

180 Danilo STRECK, Igreja e escola, p. 63.
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Na questão educacional, a Igreja é perguntada sobre sua correta relação com o mundo. 

A partir da doutrina dos dois reinos e do duplo governo de Deus, como elaborada por Lutero, 

o reino de Deus e o mundo, mesmo distintos um do outro, não estão separados. Deus faz a 

ligação e os relaciona entre si. O mundo também é seu domínio de atuação e a fé evangélica 

não permite que cristãos e cristãs vivam como se estivessem fora do mundo. Ao contrário, 

pelo fato de Deus ter criado o mundo e preservá-lo, as pessoas cristãs são chamadas a se 

responsabilizarem por ele, como instrumentos de Deus. Na questão educacional, a educação e 

a formação das pessoas em boas escolas é uma responsabilidade que Deus confiou aos seres 

humanos. Por isso, as Igrejas Evangélicas de Confissão Luterana podem e devem se ocupar 

com a questão educacional, criar e manter boas escolas. As Igrejas Evangélicas, sem 

perderem sua identidade teológica e eclesiástica, podem, como Igrejas, se ocuparem com a 

questão educacional e manterem um diálogo com a pedagogia.181

Na questão relacionada à justificação da existência de escolas confessionais luteranas 

no contexto educacional brasileiro, as escolas podem, nos dias de hoje, fundamentar sua 

existência por meio da lei constitucional. A Constituição brasileira assegura no seu Artigo 

209: O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento 

das normas gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público. Por meio deste artigo, as escolas confessionais têm assegurado seu direito de 

existirem dentro do sistema educacional brasileiro, como escola de “iniciativa privada” e os 

termos “escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas” estão presentes no Artigo 213, 

que trata da destinação dos recursos públicos. A fundamentação da escola confessional, por 

outro lado, pode ser entendida de uma forma muito mais abrangente, se ela mesma tiver 

consciência de que é expressão de diferentes grupos culturais e sociais, dentro de uma 

sociedade pluralista. Em termos de política educacional, o Artigo 206 trata de duas questões 

que possibilitam fundamentar a existência das escolas confessionais como forma de expressão 

de uma sociedade pluralista: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: II - 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino. A própria lei sinaliza tanto o pluralismo pedagógico como a liberdade 

para diferentes formas de ensinar e aprender, como expressão de uma sociedade pluralista, 

como a brasileira. Por meio de escolas confessionais, as Igrejas têm a oportunidade de

181 Cf. K. E. KIPKOW. Bildung ais Lebensbegleitung, p. 194; 206.
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contribuir com a pluralidade pedagógica do sistema educacional e subscrever uma sociedade 

democrática e livre. Esta é a fundamentação legal, constitucional e sócio-política da escola 

confessional.182

A escola confessional luterana tem também uma fundamentação teológica- 

pedagógica, que justifica sua existência. A escola, como grandeza pedagógica, tem seu 

fundamento na Palavra de Deus. A pergunta é como a escola lida com a questão pedagógica e 

teológica e de que forma estas duas questões determinam sua identidade e sua ação 

pedagógica. Esta pergunta pode ser respondida de duas maneiras, tendo como paradigma a 

doutrina dos dois reinos e do duplo govemo de Deus. Na primeira, a escola poderá enfatizar o 

aspecto teológico, de tal modo que sua reflexão e ação pedagógicas sejam reprimidas ou 

completamente subordinadas a ele. A tarefa educativa e os objetivos da escola são 

determinados pelo teológico, como se a escola fosse parte integrante do reino espiritual e 

separada do mundo.183 A segunda resposta é, ao contrário, um distanciamento e uma ausência 

do aspecto teológico, que serve somente como uma moldura formal para a atividade da 

escola, determinada essencialmente a partir das questões pedagógicas. Em termos de doutrina 

dos dois reinos, a escola se situa no reino secular e atua como se Deus não tivesse domínio 

sobre este. A escola confessional luterana deve buscar uma terceira via, ou seja uma correta 

relação entre o aspecto teológico e pedagógico. Como escola, que tem seu fundamento na 

Palavra de Deus, ela precisa manter um diálogo entre a teologia e a pedagogia, de tal modo 

que, tanto uma como outra, tenham seu espaço garantido e sua função preservada.184

A escola confessional luterana tem o desafio de criar espaço e fomentar o diálogo 

entre a teologia e a pedagogia e os outros saberes. À Palavra de Deus, no entanto, a escola 

deve dar o seu devido lugar, como referencial a partir do qual este diálogo acontece. A busca 

constante por qualidade e a disposição por renovação e melhorias deveriam ser mediadas pela 

correta relação entre a fundamentação teológica e a pedagógica. Esta proposta pedagógica- 

teológica ou teológica-pedagógica deveria determinar o cotidiano e a ação pedagógica na 

escola confessional luterana e justificar a existência desta escola no contexto educacional

182 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung, p. 500.
183 K. E. Nipkow cita o exemplo de uma escola alemã e pergunta se uma escola que enfatiza o aspecto teológico 
não poderia estar colocando como seu objetivo educacional fazer de alunos e alunas seguidores de Jesus Cristo, 
cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung, p. 502.
184 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung, p. 503.
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brasileiro, como contribuição diferenciada dentro do pluralismo pedagógico da sociedade 

brasileira.

A escola confessional luterana pode justificar sua existência no sistema educacional 

brasileiro, somente se ela tiver clareza a respeito do fundamento no qual baseia sua 

proposta pedagógica e terá que tirar as conseqüências do fato de estar fundamentada na 

Palavra de Deus. Não o vínculo a uma instituição religiosa mas a centralidade na Escritura 

deve orientar sua identidade, determinar o seu específico em termos de proposta pedagógica e 

definir o papel que desempenhará dentro do sistema educacional brasileiro. Esta identidade e 

sua proposta pedagógica necessitam ser claramente assumidas pela escola. A identidade 

como escola confessional luterana - e sua proposta de ensino cristão - precisam ser assumidos 

e apresentados como uma opção entre outras dentro do sistema educacional brasileiro pela 

própria escola e por quem nela atua. A escola confessional luterana e sua proposta de ensino 

cristão precisam ser reconhecidas pelo Estado como uma opção legítima dentro do sistema 

educacional e numa sociedade pluri-religiosa e pluri-cultural como a brasileira. A escola 

precisa deixar claro para alunos e alunas e seus responsáveis que a proposta pedagógica que 

orienta e determina sua existência como escola está fundamentada na Palavra de Deus. A 

escola confessional luterana, como instrumento de Deus para preservar a Escritura e capacitar 

pessoas para viverem responsavelmente no mundo, educa cidadãos e cidadãs para 

responderem aos desafios do seu contexto a partir da Palavra de Deus.

A escola confessional luterana, por causa da sua centralidade evangélica, precisa estar 

comprometida com a realidade do seu contexto, isto é, com toda a realidade brasileira, 

também e principalmente com a injustiça, a opressão e a pobreza e lutar pela paz, pela ordem 

e pela justiça. Ela justifica a sua existência como proposta pedagógica alternativa no sistema 

educacional, na medida em que se comprometer, não somente com determinadas classes 

sociais ou com o povo protestante em especial, mas com sua tarefa de ajudar a preservar a 

Escritura e educar pessoas para viverem e agirem cristãmente no mundo. Ela precisa, 

portanto, encontrar espaço para questionar criticamente a realidade e buscar soluções para os 

problemas educacionais desta realidade. A preocupação pela alfabetização das crianças 

protestantes em idade escolar, por exemplo, que foi um dos motivos para o surgimento da 

uma redè de escolas evangélicas no passado, deveria ser retomada pela escola confessional 

luterana e estendida a todas as crianças brasileiras, buscando soluções para um país com
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grande número de analfabetos. A escola confessional luterana precisa promover e participar 

das discussões que buscam alternativas e soluções para os problemas da realidade brasileira.

A escola confessional luterana, por outro lado, não pode justificar sua existência sem a 

disciplina Ensino Religioso. É por meio dela que a escola cumpre sua tarefa específica de 

preservar a Palavra e ser instrumento de Deus a serviço do mundo. O desafio que ela enfrenta 

nos dias de hoje é determinar como o ensino cristão deve acontecer numa escola confessional 

inserida numa sociedade pluralista.



III - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ADOLESCÊNCIA

“Deus é uma pessoa que eu não conheço e nunca falei 
com ele. ” (aluno, 14 anos)
“Deus é um grande espírito que cuida de todas as 

pessoas que acreditam nele. ” (aluno, 14 anos)
“Deus é alguma coisa que não acredito”, (aluno, 14 
anos)
“Deus é o pai a pessoa que eu amo ”. (aluna, 14 anos) 
“Imagino Deus um senhor velho de barba e cabelos 
brancos, "(aluna, 14 anos)
“Acredito em Deus porque aprendi a acreditar desde 
criança. ” (aluno, 13 anos)

A pergunta sobre a natureza e as características da disciplina Ensino Religioso em 

escolas confessionais luteranas quer ser respondida a partir de dois enfoques: a proposta 

pedagógica luterana e a adolescência. 0  primeiro aspecto foi abordado no segundo capítulo 

desta pesquisa. Nesta terceira parte, a pesquisa busca caracterizar a adolescência e trata 

questões relacionadas a esta faixa etária específica. Pergunta o que significa ser adolescente e 

o que acontece com a pessoa, seu corpo, sua mente, seus sentimentos, sua religiosidade.

A pesquisa busca conhecer a pessoa adolescente e aborda as mudanças que são 

percebidas nesta etapa: o crescimento corporal, o comportamento sexual, afetivo, os novos 

relacionamentos sociais, a aquisição de novas capacidades mentais e cognitivas, e sobre as 

principais tarefas nesta fase da vida. As respostas para estas questões são buscadas nas teorias 

do desenvolvimento psicossocial e se fundamentam em pesquisadores como Jean Piaget, 

Erik Erikson, Lawrence Kohlberg e Carol Gilligan.
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Para a questão da religiosidade de adolescentes foi realizada uma pesquisa social, em 

junho de 1999, com alunos e alunas de três escolas confessionais luteranas da IECLB. Os 

dados da pesquisa estão sistematizados no documento Relatório de Pesquisa: Adolescentes e 

Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da IECLB e encontra-se em anexo. Na 

pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da IECLB, 

265 adolescentes responderam questões sobre Deus e fé, sobre acreditar ou não em Deus. Os 

referenciais teóricos, que servem de sustentação para um diálogo com os dados da pesquisa 

são a teoria de James Fowler, especialmente sobre o desenvolvimento da fé, os estudos do 

pedagogo alemão Friedrich Schweitzer, sobre questões relacionadas à religiosidade de 

adolescentes, e de H.-J. Fraas, psico-pedagogo alemão, que se ocupa com a questão da 

religiosidade humana a partir de um enfoque psicológico e teológico.

A etapa da adolescência, vista a partir das teorias do desenvolvimento, sugere palavras 

como crise, tarefas, desafios, possibilidades. Há crises e tarefas a cumprir, há mudanças 

físicas, psicológicas, cognitivas, mas também novas possibilidades e potencialidades. Como, 

afinal, se caracteriza a adolescência do ser humano?

3.1 - Q que é adolescência

A adolescência é uma etapa na vida do ser humano que se situa entre a infância e a 

idade adulta. Esta definição já traz implícitos alguns questionamentos: adolescência é uma 

etapa da vida propriamente dita como a infância, a adultez e a velhice, ou apenas uma fase de 

transição entre a infância e a adultez, ou simplesmente um período de espera entre uma e 

outra? A adolescência é uma fase normal e necessária, ela existe realmente a partir do 

desenvolvimento bio-psicossocial ou é um produto artificialmente criado pelas sociedades e 

culturas modernas? Ela é igual em todos os lugares e culturas? Estas perguntas podem parecer 

estranhas nos dias atuais, quando a adolescência é vivida por um grande contingente de 

pessoas (no Brasil há mais de 32 milhões de jovens entre 15 e 24 anos), suscita pesquisas e 

estudos e desperta cada vez mais o interesse de diferentes setores da sociedade, como os 

meios de comunicação, as agências de propaganda, a indústria e o comércio, entre outros, ao 

ponto de se falar de uma “cultura adolescente”. Em vista desta situação parece uma
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insensatez perguntar se a adolescência é uma etapa normal na vida ou um produto criado pela 

sociedade. Afinal, ela está aí e diz respeito a milhões de pessoas.

Como faixa etária, a adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida 

adulta: a pessoa não é mais criança, mas também ainda não é adulta. Nas sociedades 

ocidentais, ela é uma etapa preparatória para a adultez e de espera para a integração na 

sociedade adulta. Traz consigo características e preocupações próprias, transformações físicas 

e psicológicas, novas capacidades e possibilidades e tarefas importantes a serem cumpridas. A 

adolescência como é conhecida hoje no meio ocidental é uma realidade recente e quem a ela 

pertence pode ser reconhecido por estas características:

por estar ainda no sistema escolar, em algum outro contexto de aprendizagem 
profissional ou em busca de um emprego estável; por ainda dependerem dos pais e 
morando com eles; por estarem realizando a transição de um sistema de apego 
centrado, em parte, na família, para um sistema de apego centrado no grupo de iguais, 
para um sistema de apego centrado em uma pessoa de outro sexo; por sentirem-se 
membros de uma cultura de idade (cultura adolescente), que se caracteriza por ter suas 
próprias modas e hábitos, seu estilo de vida próprio, e seus próprios valores; por ter 
preocupações e inquietudes que não são mais as da infância, mas que ainda não 
coincidem com as dos adultos.1

A adolescência é um produto do século XX. Até o final do século XIX , a criança 

iniciava sua vida no mundo do trabalho a partir dos 7 anos até o início da puberdade. Havia 

poucas escolas, poucas crianças as freqüentavam e o tempo de permanência não ultrapassava 

os 10-12 anos de idade. Na sociedade ocidental, a partir do século XX, esta realidade se 

modifica gradativamente. Com o advento da era industrial, é cada vez maior a exigência por 

capacitação e formação especializada, o que leva um contingente cada vez maior de crianças 

a permanecer mais tempo nas escolas ou buscar algum tipo de instrução. A escolaridade 

mínima obrigatória na grande maioria dos países ocidentais é outro fator que vem 

aumentando o tempo de permanência na escola.

Esta nova realidade contribuiu para que, no ocidente, a incorporação das crianças no 

trabalho e sua integração na sociedade dos adultos se prolongasse cada vez mais, 

possibilitando o surgimento de um grupo social peculiar, com características, tarefas e 

preocupações específicas. Esta realidade, no entanto, não é a mesma em todas as culturas.
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Para algumas, e aquelas consideradas mais primitivas, as crianças são introduzidas na vida 

adulta, com todas as implicações e responsabilidades decorrentes, por meio de rituais de 

iniciação bem definidos. Nestes casos, não é possível falar de uma fase de transição ou um 

período de espera e nem falar de uma adolescência como é caracterizada na cultura ocidental.2

O psicólogo da educação Jesús Palacios cita as pesquisas realizadas pela antropóloga 

Margareth Mead em Samoa, na Oceania, e afirma que a adolescência pode ser um período 

relativamente tranqüilo e sem tensões. J. Palacios prefere falar em tipos diferentes de pessoas 

adolescentes que enfrentam esta etapa de modo diferente, ao invés de ‘adolescência’ e sugere 

que se leve em conta não só as características gerais, mas também as particularidades do ciclo 

evolutivo de cada pessoa.3 Por outro lado, não é possível identificar a adolescência somente 

com perdas, mas também pela aquisição de novas capacidades e potencialidades. O 

desenvolvimento cognitivo, por exemplo, representa para a adolescência a possibilidade do 

pensamento formal, como uma novidade na forma de raciocinar e de conhecer a realidade e 

atuar sobre ela, que abre novas perspectivas para a interação do ser humano com outros 

indivíduos e seu meio social, possibilitando sua gradativa maturação como pessoa adulta e 

sua integração no mundo adulto.

A adolescência, então, vista como faixa etária, pode ser definida como uma fase de 

transição entre a infância e a adultez. Para melhor caracterizar esta transição, é necessário 

dizer que ela é também “um momento de iniciação”, uma preparação para a maturidade e 

início da vida adulta. No entanto, ela não é somente preparo para aquilo que virá, mas 

também um “momento de recapitulação da infância passada, de toda a experiência 

acumulada e agora posta em ordem.”4 Ela é “um período e um processo: a) de ativa 

desconstrução de um passado pessoal, em parte tomado e mantido e, por outro, abandonado e 

definitivamente preterido; b) de projeto e de construção do futuro, a partir de um enorme 

potencial e acervo de possibilidades ativas que o adolescente possui e tem consciência de 

possuir.”5 Por isso, alguns aspectos, como as mudanças corporais e psicológicas, a 

sexualidade, as novas relações com o meio social, a aquisição das novas capacidades 

cognitivas, a estruturação da identidade, necessitam ser pesquisados e analisados.

1 Jesús PALACIOS, O que é adolescência, p. 263-4.
2 Cf. Jesús PALACIOS, O que é adolescência, p. 263-5.
3 Cf. Jesús PALACIOS, O que é adolescência, p. 268-9.
4 apud Alfredo FIERRO, Desenvolvimento da personalidade., p. 290.
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3.2 - As mudanças corporais e psicológicas

A adolescência é a etapa na vida do ser humano marcada pelas mudanças corporais 

que ocorrem e pelas mudanças psíquicas dela decorrentes. Para se entender este processo de 

mudanças é necessário estabelecer a diferença entre puberdade e adolescência. Estes dois 

conceitos, muitas vezes usados como sinônimos, referem-se a dois momentos distintos, mas 

indissociáveis, que acontecem na fase da vida entre a infância e a adultez.

A palavra “puberdade” tem sua origem no termo latino “pubertate”, que significa 

“pêlo, barba, penugem”. A puberdade começa aproximadamente entre os nove e os catorze 

anos e tem como característica ou sinal visível de seu surgimento o aparecimento de pêlos, 

como resultado de uma atividade hormonal que se inicia no corpo da criança. São os 

caracteres sexuais secundários. Assim, puberdade é o termo usado para caracterizar as 

mudanças biológicas que acontecem durante a etapa de transição da infância para a vida 

adulta.6

O termo “adolescência“ tem sua origem na expressão latina “ad olescere”, que quer 

dizer “para crescer”, ou seja, refere-se à pessoa apta a crescer. O termo latino adolescere 

também pode significar “adoecer”. A origem desta palavra mostra a realidade em que se 

encontra a pessoa adolescente: “aptidão para crescer (não apenas no sentido físico, mas 

também psíquico) e para adoecer (em termos de sofrimento emocional, com as 

transformações biológicas e mentais que operam nesta faixa da vida).”7 Adolescência é, 

assim, o termo usado para definir as mudanças psicossociais pelas quais passam as pessoas 

jovens.8

José Outeiral, psiquiatra e psicanalista, divide a adolescência em três fases, que, no 

entanto, não são muito precisas em seu início e fim e nem em suas características:

Adolescência inicial: acontece dos dez aos catorze anos e é marcada pelas mudanças

corporais e pelas alterações psíquicas que as mudanças produzem;

5 Alfredo FIERRO, Desenvolvimento da personalidade., p. 290.
6 Cf. José O. OUTEIRAL, Adolescer, p. 5.
7 José O. OUTEIRAL, Adolescer, p. 6.
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Adolescência média: acontece dos catorze aos dezesseis ou dezessete anos e seus 

elementos centrais são as questões relacionadas à sexualidade;

Adolescência final: inicia aos dezesseis ou dezessete anos e dura até os vinte anos e 

tem como elementos importantes o novo relacionamento com as figuras parentais, a 

escolha da profissão, a aceitação do corpo adulto e a integração no “mundo adulto”. 9

A delimitação do período final da adolescência é uma tarefa difícil, pois está sujeita a 

fatores socioculturais que atuam sobre a pessoa adolescente. Nas sociedades ocidentais há 

uma tendência acentuada em retardar cada vez mais este processo de integração na vida 

adulta. Em muitos casos é possível encontrar pessoas “física e psicologicamente adultas, mas 

não assim consideradas socialmente, pois continuam na dependência dos pais, não se 

incorporam ao mundo do trabalho, não podem formar uma unidade familiar própria”. Esta 

situação não é desejada pela pessoa adolescente, mas as condições que a sociedade oferece 

(tais como acesso a um lugar de trabalho, custo de vida) e aquilo que impõe aos jovens 

(exigência cada vez maior de escolaridade) não permitem a finalização do período da 

adolescência.10

3.2.1 - O crescimento corporal

As mudanças corporais características da puberdade são resultado de uma intensa 

atividade hormonal que se inicia no corpo da criança. Na infância, os caracteres sexuais 

primários (pênis e vagina) são os únicos sinais importantes que sinalizam a diferenciação 

sexual entre meninos e meninas. A puberdade, por outro lado, desencadeia uma série de 

transformações, como o surgimento dos pêlos faciais, a mudança de voz e o alargamento dos 

ombros nos rapazes, o crescimento das mamas e o alargamento dos quadris nas moças, que 

v ã o  determinar acentuadas diferenças entre o corpo do homem e da mulher."

* Cf. Luiz C. OSÓRIO, Adolescente hoje, p. 12.
9 Cf. José O. OUTEIRAL, Adolescer, p. 7.
Iu Cf. Jesús PALACIOS, O que é adolescência, p. 269.
" Cf. Jesús PALACIOS, O que é a adolescência, p. 265.
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A puberdade se caracteriza, em ambos os sexos, pelo surgimento e crescimento de 

pêlos, mas há diferenças acentuadas e uma seqüência fixa para o aparecimento dos caracteres 

sexuais típicos da puberdade, tanto para meninos como para meninas. Os meninos iniciam sua 

mudança corporal com o crescimento dos testículos, o aparecimento dos primeiros pêlos 

púbicos, o crescimento do pênis e uma primeira mudança da voz. Seguem-se o crescimento 

dos pêlos nas axilas e os primeiros sinais da barba. Com o crescimento dos testículos pode 

ocorrer a primeira ejaculação. Acentua-se o crescimento dos pêlos púbicos, do pênis e dos 

testículos e aumenta a produção de espermatozóides. Por fim, crescem os pêlos nas axilas, 

modifica-se mais a voz e cresce a barba. As meninas, por sua vez, iniciam com o 

arredondamento dos quadris, um primeiro crescimento das mamas e surgimento dos pêlos 

púbicos. A seguir, o útero e a vagina aumentam de tamanho, e acelera o crescimento dos 

pêlos púbicos. Desenvolvem-se as mamas, os pêlos axilares e púbicos atingem seu 

crescimento máximo. Acontece a primeira menstruação, chamada menarca, em conseqüência 

do amadurecimento dos ovários.12

Estes eventos marcam, assim, a fase da puberdade tanto para meninos como para 

meninas. A puberdade é “universal e seu início cronológico, em condições de normalidade 

física, coincide em todos os povos e latitudes.”13 A idade em que se inicia e se conclui o 

processo de transformação corporal difere entre os sexos: meninos iniciam a puberdade entre 

12-13 anos e terminam entre os 16-18 anos, e as meninas entre 10-11 anos e concluem seu 

crescimento entre os 14-16 anos. Estas idades apontadas são as médias e permitem ver que as 

meninas são mais precoces no seu crescimento que os meninos. Por outro lado, há uma 

grande variação entre as crianças no que diz respeito ao início desta fase, podendo estender-se 

todo o processo dos 10 aos 20 anos nos meninos e dos 9 aos 18 anos nas meninas. Também 

há diferenças entre sujeitos do mesmo sexo no que diz respeito ao crescimento, por exemplo, 

dos testículos nos meninos: uns podem tê-lo concluído aos 13 anos e outros somente aos 17 

anos. O mesmo pode ser observado nas meninas em relação à menarca, que pode surgir para 

algumas aos 9 anos e para outras aos 16 anos. Se o início do processo de transformação 

corporal e seu término são extremamente variáveis entre os indivíduos, já a sua seqüência 

permanece a mesma. Os motivos das diferenças podem ser determinados por aspectos 

genéticos ou ambientais e percebidos tanto em diferentes momentos históricos ou culturas, 

como também numa mesma cultura, como por exemplo, o amadurecimento mais precoce

12 Cf. Jesús PALACIOS, O que é a adolescência, p. 265-6.
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entre meninas em centros urbanos e mais lento em áreas rurais. No entanto, tanto o 

amadurecimento mais precoce como o mais lento estão dentro da normalidade. Uma questão 

importante é refletir sobre os impactos psicológicos que causam tanto o crescimento corporal 

em si como as diferenças neste crescimento observáveis entre os indivíduos.14

3.2.2 - As transformações psíquicas

O ser humano assiste às transformações de seu corpo de forma passiva, com um 

sentimento de impotência e de confusão: “Vive o adolescente, neste momento evolutivo, a 

perda de seu corpo infantil, com uma mente ainda infantil e com um corpo que vai se fazendo 

inexoravelmente adulto, que ele teme, desconhece e deseja e, provavelmente, que ele percebe 

aos poucos diferente do que idealizava ter quando adulto.” 15

Nesta fase da vida e devido às mudanças corporais, a atenção da pessoa jovem se 

volta, de forma acentuada, para seu corpo e para as transformações que estão ocorrendo. Os 

referenciais de beleza e perfeição que cada cultura dá podem servir de parâmetro para a 

pessoa avaliar sua própria imagem corporal e desencadear sentimentos de satisfação e elevar 

sua auto-estima ou de frustração.16

As transformações que acontecem levam a pessoa a ter que “habitar um novo corpo e a 

experimentar uma nova mente”, situação esta que pode ser sentida como uma ameaça ou uma 

invasão. Diante dessa situação o indivíduo responde de diversas maneiras, expressando suas 

angústias, ansiedades, conflitos e fantasias em relação ao que está ocorrendo. A pessoa 

adolescente se refugia no seu mundo interno, que é seguro e conhecido, como forma de 

escapar do mundo externo que se apresenta confuso e desconhecido.17

13 Luiz C. OSÓRIO, Adolescente hoje, p. 11-2.
14 Cf. Jesús PALACIOS, O que é a adolescência, p. 266.
15 José O. OUTEIRAL, Adolescer, p. 10-1.
16 Cf. Jesús PALACIOS, O que é a adolescência, p. 266-7.
17 Cf. José O. OUTEIRAL, Adolescer, p. 11-2.
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O desenvolvimento corporal, por outro lado, não é igual para todos os indivíduos, 

podendo haver grandes diferenças em termos de faixa etária em que cada mudança inicia e 

tem seu término. Para algumas crianças, a puberdade começa antes, para outras inicia mais 

tardiamente e leva mais tempo. Os efeitos que se desencadeiam a partir de uma maturação 

mais precoce ou mais lenta, podem se apresentar de forma diferente para meninos e meninas. 

Para o menino, a precocidade pode ser vista positivamente, pois se destacar dos demais por 

sua capacidade e sua força, é bem recebido pelo fato destes aspectos serem valorizados pelo 

grupo de iguais. Para aqueles meninos que amadurecem mais lentamente, o efeito é o 

contrário. Estes podem sentir-se mais inseguros ou inadequados. Também podem surgir 

problemas relacionados à socialização dos adolescentes, tanto num caso como no outro: 

“talvez o adolescente que tiver amadurecido precocemente se veja pressionado a comportar- 

se de acordo com critérios mais relacionados com sua maturidade física do que com sua 

maturidade psicológica, o que pode significar, para a criança, tensão e sentimentos de 

incompetência.” Já para o menino que realiza o processo de maturação mais lentamente 

também podem ocorrer problemas: “espera-se dele um comportamento mais infantil do que 

aquele que é realmente capaz de produzir, de acordo com sua maturidade psicológica, o que 

pode provocar tensões com os adultos.” 18

As meninas, por outro lado, diferem dos meninos, pois para quem amadurece mais 

cedo a tendência é tentar encobrir sua nova condição para não chamar a atenção e não 

despertar nos meninos o interesse por um tipo de relacionamento para o qual ainda não está 

preparada. Já um desenvolvimento mais tardio ou lento é mais facilmente administrável pelas 

meninas, pois dada à diferença de maturação entre os sexos, neste caso ele ocorreria no 

mesmo período do dos meninos.19

A puberdade e as mudanças físicas e biológicas dela decorrentes interferem na 

sexualidade da pessoa nesta fase da vida. O amadurecimento sexual e a possibilidade de 

exercer plenamente sua função reprodutiva representam uma novidade na adolescência.

18 Jesús PALACIOS, O que é a adolescência, p. 267.
19 Cf. Jesús PALACIOS, O que é a adolescência, p. 267.
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3.2.3 - A sexualidade na adolescência

A fase da adolescência tem sua característica, em termos de sexualidade, determinada 

pelo amadurecimento puberal, que significa para a pessoa o início da “capacidade sexual 

própria do organismo humano maduro” e a pessoa adolescente já pode ser considerada, 

biologicamente, um indivíduo adulto. Isto não significa que a criança não tenha na infância 

um comportamento sexual. A puberdade, entretanto, “inaugura a possibilidade de 

determinados comportamentos e experiências associadas - a copulação, no sentido pleno, e o 

orgasmo bem como de resultados daqueles comportamentos - a capacidade de ter filhos 

que não tiveram equivalente na vida infantil.”20 Esta é a novidade deste período da vida e o 

distingue, em termos de possibilidades, da infância.

A adolescência é um período bem peculiar de atividade sexual, mas os “modos ou 

padrões de se exercer” esta sexualidade mudam de uma época para outra. Desde momentos 

históricos de grande repressão sexual (era vitoriana, por exemplo) até os dias de hoje, muitas 

mudanças aconteceram. Se no passado a iniciação sexual dos meninos era realizada 

principalmente com prostitutas, a realidade hoje se apresenta de modo diferente. Há uma 

grande liberalidade sexual nas sociedades ocidentais e como uma das conseqüências, a 

diminuição da iniciação sexual dos jovens com prostitutas.21 Uma pesquisa realizada no 

Brasil em 1995 pela professora Tania Zagury mostra esta realidade. De um universo de 943 

pessoas adolescentes pesquisadas, de diferentes regiões brasileiras, de centros urbanos e áreas 

rurais, 33,5% responderam que se iniciaram sexualmente com um amigo ou amiga e 45,8% 

com o namorado ou namorada. Somente 9,9% se relacionaram com uma prostituta ou garoto 

de programa.22

Um outro dado da atualidade mostra um incremento nas relações pré-matrimoniais e 

um aumento destas relações entre as mulheres. A faixa etária para a iniciação sexual mostrada 

pela pesquisa de Tania Zagury, aponta para um total de 64,3% de jovens entre 14 e 18 anos 

que ainda não têm atividade sexual e 35,4% que a iniciaram nesta faixa etária ou até antes. 

Entretanto, mais liberdade para expressar e viver sua sexualidade não significa ausência de

20 Alfredo FIERRO, Desenvolvimento da personalidade, p. 297.
21 Cf. Alfredo FIERRO, Desenvolvimento da personalidade., p. 298.
22 Cf. Tania ZAGURY, O adolescente p o r  ele mesmo, p. 182-3.



176

problemas, nos dias atuais. Mesmo tendo à disposição meios de informar-se sobre assuntos 

relacionados a sexo, as pessoas adolescentes convivem com doenças como a AIDS, com 

pouca orientação e, conseqüentemente, com poucas precauções no que se refere à transmissão 

da doença.23 Outros problema relacionado à atividade sexual de adolescentes é a possibilidade 

de uma gravidez precoce (em 1995, 1 milhão de meninas entre 15 e 19 anos tomaram-se 

mães), com os perigos e seqüelas de um aborto (todos os anos, a cada grupo de 1000 

mulheres, 32 jovens de 15 a 19 anos são submetidas a um aborto).24

Os comportamentos sexuais e a interação entre adolescentes têm, outrossim, 

componentes bem característicos, como o “ficar”, um relacionamento esporádico que pode se 

resumir a uma troca de carícias e beijos ou evoluir para uma relação sexual, mas sem maiores 

compromissos, diferentemente do namoro, que é uma relação mais durável e tem um 

componente importante, o da fidelidade. Para uma grande maioria de jovens, quem namora 

não “fica”, mas é fiel, e quem não está namorando está livre para “ficar” com quem quiser. 

Esta realidade, no entanto, não pode ser confundida simplesmente com promiscuidade. Há 

comportamentos que são bem aceitos, outros nem tanto: quem “fica” sempre e com qualquer 

pessoa é chamada de “galinha”, termo que se aplica tanto às meninas como aos meninos.25

E. Erikson, psicanalista que se ocupou em profundidade com a adolescência, vincula 

a “paixão” adolescente à necessidade que a pessoa tem, nesta fase da vida, de reelaborar uma 

nova identidade. Ele define o amor adolescente muito mais como um problema relacional do 

que sexual. Por se encontrar num momento confuso, em que precisa estruturar sua identidade, 

a pessoa usa mecanismos como o grupo de iguais, numa tentativa de identificar-se a si 

mesmo. O mesmo expediente é usado nos relacionamentos amorosos, onde, ao projetar sua 

“própria imagem difusa do ego” na outra pessoa, busca sua própria definição. Assim, o amor 

adolescente tem a ver também com relacionamentos, e as novas formas de se relacionar com 

seu meio social.26

23 Cf. a pesquisa de Tania ZAGURY, O adolescente p o r  ele mesmo, p. 178-9; cf. pesquisa publicada em VEJA , 
9 de setembro de 1998 sob o título Geração perigo: desde 1982, 17 mil casos de AIDS foram diagnosticados 
entre os jovens.
24 Cf. VEJA, 9 de setembro de 1998 sob o título “Geração perigo”.
25 Cf. Tania ZAGURY, O adolescente p or ele mesmo, p. 172-3.
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3.2.4 - Os novos relacionamentos na adolescência - uma tarefa nada fácil

A criança em idade pré-escolar tem na sua família praticamente o único grupo social 

com o qual vai interagir. Quando inicia sua vida escolar, um novo grupo social se acrescenta 

ao primeiro e a criança passa a conviver com outras crianças e adultos. À medida que a 

criança cresce, também seu círculo social vai aumentando e ela passa a freqüentar outros 

grupos além da família e escola. Na adolescência este círculo social se expande ainda mais 

enquanto diminui a interação com a família. A pessoa adolescente incrementa seu processo de 

independentização das figuras parentais.27 Para J. Outeiral, este processo, no entanto, não 

significa “uma ruptura com a família, mas sim a transformação de vínculos infantis de 

relacionamento por um outro tipo de vínculo mais maduro, mais independente e mais 

adulto.”28

Na mesma medida em que a pessoa adolescente muda seu relacionamento com a 

família, buscando sua independentização, “estabelece laços mais estreitos com o grupo de 

companheiros”, primeiramente com os do mesmo sexo e posteriormente com ambos, criando 

grupos mistos, que iniciam seu declínio quando se formam pares amorosos entre os mesmos. 

Apesar do papel importante que os grupos de iguais desempenham na socialização da pessoa 

adolescente, o afeto e a atenção de pais e mães continua decisiva e necessária, mesmo sendo 

muitas vezes rechaçada pelo jovem. Da mesma forma, a influência que a família exerce sobre 

jovens adolescentes não diminui e nem compete com aquela exercida por amigos e amigas. 

Elas apenas acontecem em diferentes dimensões da vida: “o adolescente observa mais o 

critério dos pais do que o dos companheiros, em matérias que se referem a seu futuro, mas 

segue mais o dos companheiros em opções sobre o presente, na realização de seus desejos e 

necessidades atuais.”29

A pessoa adolescente está inserida num contexto social e vive uma fase transicional, 

buscando adaptar-se à sociedade de adultos. Esta adaptação não é uma tarefa fácil. A pessoa, 

nesta fase, caracteriza-se por extremos como “um equilíbrio particular e delicado” e o 

desequilíbrio, “entre a dependência e a independência, a autonomia e a heteronomia, a

26 Cf. Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 241.
27 Alfredo FIERRO, Relações sociais na adolescência,p. 299-300.
28 José OUTEIRAL, Adolescer, p. 16-7.
29 Alfredo FIERRO, Relações sociais na adolescência, p. 301. •
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segurança e a insegurança em si mesmo, que se manifesta em relação tanto à família, à 

autoridade ou a geração de adultos, quanto a seus próprios companheiros e pares.”30 Por outro 

lado, as pessoas adultas, muitas vezes, não ajudam nesta tarefa, ao assumirem posturas e 

exigências que confundem as pessoas jovens: ao mesmo tempo em que exigem atitudes 

responsáveis e decisões que irão influenciar a vida futura (como a escolha da profissão, por 

exemplo), também dificultam a emancipação e a autonomia.31

Ao formar novos relacionamentos, a pessoa adolescente enfrenta uma tarefa nem 

sempre isenta de conflitos. Nesta integração no mundo das pessoas adultas, ela tem a tarefa de 

elaborar sua identidade, tendo como objetivo sua autonomia e maturidade. Para atingir estes 

objetivos, a adolescência inaugura uma fase de novas capacidades e possibilidades, 

instrumentalizando a pessoa para poder alcançar estes objetivos. Estes serão os temas que 

devem ser enfocados a seguir.

3.3 - A construção do conhecimento

O desenvolvimento cognitivo do ser humano foi pesquisado por Jean Piaget, nascido 

em Genebra, na Suíça em 1896. Para ele, o desenvolvimento humano é algo que leva tempo. 

Quanto mais superior a espécie, mais demorado é o seu ciclo de desenvolvimento. Isto fica 

claro quando compara o desenvolvimento de um pinto ou um gato com o de uma criança Os 

dois primeiros chegam muito mais rápido à sua condição de adulto e isto se deve ao fato de 

que a criança “tem muito mais coisa para aprender.”32

J. Piaget estava interessado nos processos de formação do conhecimento. Seu grande 

mérito reside no fato de ter dado à sua pesquisa objetividade e cientificidade. Como biólogo, 

procurou na epistemologia genética a fundamentação biológica para a formação do 

conhecimento, o “ajustamento progressivo do saber”. A sua pesquisa se centrou na procura 

pelos processos de formação do conhecimento, ou como disse J. Piaget: “como se passa de

30 Alfredo FIERRO, Relações sociais na adolescência, p. 301-2.
31 Cf. Alfredo F1ERRO, Relações sociais na adolescência,p. 302.
32 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 211.
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um menor conhecimento a um conhecimento superior, sendo isto relativo ao nível e ao ponto 

de vista do indivíduo. “33

3.3.1 - O desenvolvimento do conhecimento

Como se dá o processo de conhecer a realidade? Ao tratar da questão da epistemologia 

do conhecimento, ou seja, a formação do conhecimento do ser humano, J. Piaget difere de 

outras epistemologias tradicionais, que afirmavam, por um lado, que o conhecimento se dá 

por meio de objetos que de fora informam o sujeito, ou, por outro lado, que o sujeito já tem 

desde o início uma estrutura que se impõe ao objeto a ser conhecido. Partindo da 

psicogenética e com o objetivo de “retomar às fontes, portanto à gênese mesma dos 

conhecimentos”, J. Piaget afirma: “o conhecimento não poderia ser concebido como algo 

predeterminado nas estruturas internas do indivíduo, pois que estas resultam de uma 

construção efetiva e contínua, nem nos caracteres preexistentes do objeto, pois que estes só 

são conhecidos graças à mediação necessária dessas estruturas”.34 Assim, o ato de conhecer 

envolve uma relação entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido, sendo, portanto, 

uma relação dialética. Piaget define o conceito “conhecimento” a partir desta relação:

(...) o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito consciente de si 
mesmo nem de objetos já constituídos (do ponto de vista do sujeito) que a ele se 
imporiam. O conhecimento resultaria de interações que se produzem a meio caminho 
entre os dois, dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência 
de uma indiferenciação completa e não de intercâmbio entre formas distintas.35

J. Piaget afirma que nem sujeito e nem objeto estão dados desde o início, mas 

necessitam ser elaborados. O conhecimento é construído a partir da interação entre estes dois, 

sujeito e objeto: “O conhecimento é uma interação entre o indivíduo e o objeto”.36 O 

desenvolvimento cognitivo é um processo ativo e criativo. O ser humano interage de forma 

dinâmica com o objeto para que possa ser conhecido, apreendendo a realidade e recriando-a, 

ou, como diz J. Piaget, reconstruindo-a de forma peculiar, pois o ser humano não apenas

33 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 15.
34 Jean Piaget, Epistemologia Genética, p. 3. • -
35 Jean PIAGET, A Epistemologia genética, p. 6.
36 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 32.
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assimila a realidade, mas a recria a seu modo particular. De que forma se dá este processo de 

reconstruir a realidade e assim conhecê-la? J. Piaget descobriu que assim como há fases bem 

determinadas na embriogênese para o desenvolvimento orgânico, assim também há “fases 

do desenvolvimento das funções cognitivas da inteligência.”37 Estas fases de desenvolvimento 

estão assentadas sobre estruturas ou esquemas mentais. Ao explicar o modo como se forma 

uma estrutura, J. Piaget recorre ao conceito de gênese e afirma que uma “gênese é a formação 

de uma estrutura: mas é ela mesma um potencial da estrutura.”38 A construção da estrutura 

encerra duas dimensões: ela é a formação ou a gênese da estrutura e a potencialidade para 

novas estruturas, indo de uma estrutura mais simples a um sistema mais complexo. Esta 

construção permite que novas estruturas se desenvolvam, que estruturas existentes sejam 

ampliadas e inseridas naquelas já formadas. Estes dois movimentos são “solidários e 

indissociáveis. A gênese é a formação das funções. E a estrutura é a sua organização.”39 

Assim, a gênese não pára mesmo quando uma estrutura se forma, pois o funcionamento da 

estrutura dá, por um lado, equilíbrio à gênese e, por outro lado, permitirá que novas estruturas 

se formem. Este equilíbrio é necessário para dar coerência e organização interna. A gênese é 

necessária para que o indivíduo possa responder a novas situações que se apresentam e 

necessitam ser enfrentadas e resolvidas. A partir deste processo, J. Piaget dá a definição de 

inteligência: “A inteligência é, por definição, a adaptação às situações novas e é então uma 

construção contínua das estruturas.”40

A inteligência, por outro lado, têm duas funções: compreender e inventar, ou seja, 

“construir estruturas estruturando o real”. Para que haja compreensão de algo “é preciso 

reconstruir as transformações de que elas são resultantes”, e para que haja reconstrução é 

necessário “elaborar uma estrutura de transformação, o que supõe uma parte de invenção ou 

de reinvenção.”41 Este processo de construção de estruturas e de conhecer a realidade é 

chamado de “sistema de transformações” por causa da dinâmica que encerra, ao contrário de 

outras concepções, como por exemplo a concepção “bancária” de educação, que asseguram 

que conhecer é fazer uma cópia da realidade. Conhecer, então, é o contrário de copiar ou 

assumir passivamente a realidade. J. Piaget enfatiza que o conhecimento é resultante da ação: 

“Conhecer um objeto é agir sobre ele e transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa

37 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 56.
38 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 59.
39 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 59.
40 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 61.
41 Jean PIAGET, Psicologia epedagogia, p. 36.
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transformação vinculados com as ações transformadoras. Conhecer é, pois, assimilar o real às 

estruturas elaboradas pela inteligência enquanto prolongamento direto da ação.”42

A palavra que sintetiza toda a teoria de J. Piaget e pela qual ela é hoje mais conhecida 

é “construtivismo”. J. Piaget define este processo de construir a realidade:

O conhecimento não é nem uma cópia do objeto, nem uma tomada de consciência de 
formas, a priori, que sejam predeterminadas no indivíduo; é uma construção perpétua, 
por permutas, entre o organismo e o meio, do ponto de vista biológico, e entre o 
pensamento e o objeto, do ponto de vista cognitivo.43

Este processo de conhecer a realidade se dá de forma inconsciente, por isso é chamado 

de inconsciente cognitivo: “O inconsciente cognitivo consiste assim num conjunto de 

estruturas e de funcionamento ignorados pelo indivíduo, exceto em seus resultados.”44 J. 

Piaget faz uma diferença entre a estrutura e o seu funcionamento e o conteúdo do 

pensamento. Se o último é consciente, o mesmo não se pode dizer dos mecanismos que levam 

a ele. Ou seja : o indivíduo “tem consciência dos resultados que obtém, mas não dos 

mecanismos íntimos que transformaram seu pensamento, as estruturas dele permanecem 

inconscientes como estruturas”.45

3.3.2- Conceitos básicos da teoria de J. Piaget

A forma como acontece a interação entre o ser humano e a realidade é explicada pelos 

conceitos de assimilação, acomodação, adaptação e equilíbrio. Eles são fundamentais para se 

entender como o processo de conhecer a realidade acontece: “a adaptação intelectual é, então, 

o equilíbrio entre a assimilação da experiência às estruturas dedutivas e a acomodação dessas 

estruturas aos dados da experiência.”46 A infância é o período em que o ser humano necessita 

encontrar este equilíbrio através de uma constante estruturação “partindo de um estado de

42 Jean PIAGET, Psicologia epedagogia, p.37.
43 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 155.
44 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 227.
45 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 228.
46 Jean PIAGET, Psicologia e pedagogia, p. 157.
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indiferenciação caótica entre o sujeito e o objeto.”47 J. Piaget usa o conceito biológico da 

assimilação de alimentos pelo organismo para explicar o processo: o exemplo do coelho que 

come couve e não se transforma em couve, mas o inverso, ou seja, a couve se transforma em 

coelho. Assim é a assimilação. A assimilação é a integração de elementos e formas novas que 

são internalizadas em estruturas já existentes. O fator principal deste processo de assimilação 

é a acão. Para J. Piaget, não é possível conhecer algo sem que haja uma ação do ser humano 

sobre seu meio, que necessita assimilar novos elementos àqueles já existentes.

A acomodação é definida como a mudança de esquemas existentes em função daquilo 

que foi assimilado. Assim como a assimilação está “determinada ao sujeito”, por outro lado, a 

acomodação está “determinada ao objeto”. J. Piaget usa o exemplo de uma criança que ao 

pegar um objeto pequeno pode fazê-lo com uma mão, já se for maior terá que usar as duas. 

Neste caso, ela modifica seu desempenho em função da necessidade que o objeto impõe. “É o 

ajustamento do esquema à situação particular.”48 Os dois processos são complementares, 

estão interligados e não acontecem isoladamente. A acomodação só pode ocorrer se houve 

assimilação, “já que é sempre a acomodação de alguma coisa que é assimilada a um esquema 

de conduta qualquer”, assim também o inverso, pois não há assimilação sem acomodação, 

pois tudo que for assimilado precisará ser acomodado “às situações particulares.”49 Esta 

acomodação, por outro lado, cada sujeito faz a seu modo, o que permite a diferenciação entre 

os indivíduos e uma maneira bem particular de cada um responder aos apelos da realidade.50

A assimilação e a acomodação permitem à pessoa adaptar-se ao seu meio ambiente. 

Todo este processo é extremamente dinâmico, e a adaptação se dá num processo dialético 

onde as descobertas são assimiladas e internalizadas, são acomodadas a estruturas já 

existentes, resultando daí um equilíbrio que permite novas descobertas. Assim a adaptação é 

o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Na adaptação há dois pólos: “o pólo 

indivíduo-assimilação e o pólo objeto-acomodação.” Estes dois pólos são importantes para 

que a adaptação não seja referida somente ao objeto e subordinada a ele. A adaptação é “um 

todo global com dois pólos indissociáveis”, que J. Piaget também denomina de 

“equilibração” para enfatizar a dinamicidade do processo de equilíbrio: “Um sistema

47 Jean PIAGET, Psicologia e pedagogia, p. 157.
4* Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 62.
49 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 62-3.
50 Cf. Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 72-3.
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equilibrado é um sistema onde todos os erros são corrigidos, onde os excessos são 

compensados. Não é um equilíbrio estático como uma balança imóvel, é a regragem da 

conduta.”51

3.3.3 - As fases do desenvolvimento cognitivo

J. Piaget estruturou todo o processo de formação do conhecimento, que abrange o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano em estágios ou fases, que são fixos e sucessivos. O 

ser humano passa necessariamente por todos eles e para se chegar a uma nova fase de 

desenvolvimento é preciso ter passado pelas anteriores. O que pode variar são as idades de 

cada fase.52

Cada estágio pode durar mais ou menos tempo. A partir de pesquisas realizadas em 

diferentes países e culturas, J. Piaget chega a quatro fatores que podem determinar a duração 

maior ou menor de um estágio: hereditariedade ou maturação interna, experiência física ou 

ação dos objetos, transmissão social ou fator educativo e equilibração. Os três primeiros 

devem ser entendidos como dependentes um do outro. Não é suficiente um dos elementos 

para explicar as variações de velocidade de um estágio para outro, mas a interdependência 

dos três fatores determina estas variações. Sobre o último fator, a equilibração, J. Piaget 

alonga sua explicação, por considerá-lo muito importante: todo o elemento novo que a criança 

apreende, necessita equilibrar-se com outras noções já existentes. Este processo precisa 

resultar numa certa coerência interna. O equilíbrio não é algo estático ou passivo, mas 

extremamente dinâmico. À medida que novos elementos vão sendo internalizados, é 

necessário novo equilíbrio, que projeta novas descobertas. Por outro lado, por causa da 

necessidade de equilibração, J. Piaget aponta para o fato de que não se deve aumentar de 

forma abusiva a aceleração do desenvolvimento e da passagem de um estágio a outro. “Muita 

aceleração corre o risco de romper o equilíbrio.”53

51 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 63.
52 Cf. Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 215.
53 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 224-5.



184

J. Piaget dividiu o desenvolvimento cognitivo em quatro grandes etapas ou estágios. 

\  primeira etapa, que precede à linguagem, é chamada de inteligência sensório-motora e vai 

ité os dezoito meses. A segunda etapa vai até os sete-oito anos, chamada de “período da 

epresentação, mas pré-operatória”. O terceiro período, que vai dos sete aos doze anos, é o 

:stágio das operações concretas. O último período, que inicia depois dos doze anos. é 

íhamado de estágio das operações proporcionais ou formais.54

Período da inteligência sensório-motora: J. Piaget sustenta que existe inteligência antes 

da linguagem, mas não pensamento. Para explicar esta afirmação faz uma distinção 

entre inteligência e pensamento: “A inteligência é a solução de um problema novo 

para o indivíduo, é a coordenação dos meios para atingir um certo fim,“ enquanto que 

“o pensamento é a inteligência interiorizada e se apoiando não mais sobre a ação 

direta, mas sobre um simbolismo, sobre a evocação simbólica pela linguagem”.55 Uma 

questão fundamental neste período é a construção de “esquemas de ação” que servirão 

como suporte para as estruturas mentais que se sucederão nos próximos estágios. J. 

Piaget aponta o esquema da “conservação”, ou seja, a da “permanência dos objetos 

sólidos” que começa a se desenvolver a partir dos nove ou dez meses, e outros como 

“a noção do objeto, a do espaço, a de tempo, sob a forma das seqüências temporais, a 

noção de causalidade” como esquemas fundamentais para as etapas futuras.56

Período da representação pré-oneratória: a grande novidade desta fase é a “capacidade 

de representar alguma coisa por meio de outra”, chamada de função simbólica. Esta se 

manifesta na linguagem, no jogo que agora se toma simbólico, na imitação como 

“simbolismo gestual” e na imagem mental que começa a ser interiorizada. Esta nova 

capacidade faz com que “a inteligência sensório-motora se prolongue ém 

pensamento”, mas duas questões não permitem ainda “a formação de operações 

propriamente ditas”: interiorizar as ações em pensamento leva tempo e é uma tarefa 

difícil, que requer uma reconstrução; esta reconstrução requer uma descentralização, 

ou seja, a criança pequena precisa abandonar sua postura egocêntrica em que não

4 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 215.
5 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 216.
6 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 217; cf. tb. Jean PIAGET, Psicologia e pedagogia, p. 38.
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diferencia seu eu do meio ambiente. Nesta fase ela consegue esta “descentralização” 

sem, no entanto, diferenciar seu pensamento do de outras pessoas.57

Nível das operações concretas: nesta fase a criança consegue, pela primeira vez, 

realizar operações. (Operações: “ações interiorizadas, quer dizer executadas não mais 

material, mas interior e simbolicamente”.58 A criança se toma capaz de usar uma 

“certa lógica” mas é uma lógica que se relaciona não a “enunciados verbais, mas que 

diz respeito aos objetos mesmos, os objetos manipuláveis.”59

Nível das operações formais: a última fase do desenvolvimento se completa aos 

catorze-quinze anos, ou seja na adolescência. Este período final representa uma 

novidade na forma de raciocinar: pela primeira vez, a pessoa não raciocina somente 

“sobre os objetos manipuláveis (...) mas se toma capaz de lógica e de raciocínios 

dedutivos, sobre hipóteses, sobre preposições.”*0

3.3.4 - O pensamento adolescente segundo J. Piaget
0

Ao apontar a idade média de onze-doze anos para o início, e catorze-quinze anos como 

o período de equilíbrio do pensamento formal, J. Piaget coloca este estágio do 

desenvolvimento cognitivo em plena adolescência. O pensamento formal significa uma 

transformação das estruturas que possibilita as operações lógicas, ou seja, a pessoa se toma 

apta a raciocinar abstratamente. J. Piaget afirma, no entanto, que “a lógica não é tudo no 

pensamento” e, por isso, é necessário verificar se há outras modificações no pensamento da 

pessoa adolescente. Se, por um lado, estas modificações existem efetivamente, também é 

certo, por outro lado que, “a transformação das estruturas constitui como que o núcleo a partir 

do qual se irradiam as diversas modificações mais visíveis do pensamento dos 

adolescentes.”61

57 Cf. Jean PIAGET, Psicologia epedagogia, p. 40.
58 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 216.
59 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 220.
60 Jean PIAGET, Problemas de psicologia genética, p. 222.
61 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 250.
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J. Piaget refuta como critério da adolescência a fase da puberdade, por entender que o 

aparecimento desta é normalmente igual em todas as raças e sociedades. A adolescência, por 

outro lado, é caracterizada como “a integração do indivíduo na sociedade dos adultos” e, 

portanto, variável de sociedade para sociedade e em diferentes ambientes sociais. Como esta 

caracterização é essencial para sua busca por conceituar o pensamento adolescente, o critério 

não pode ser a puberdade mas esta “transição social fundamental”, ou seja, a integração 

indivíduo na sociedade dos adultos.62

Ao não aceitar a puberdade como critério para a adolescência, fica a pergunta se não 

se estaria desassociando a maturação do sistema nervoso com as transformações das 

estruturas. J. Piaget afirma que há ligação entre o desenvolvimento das estruturas formais da 

adolescência e a maturação das estruturas cerebrais. A maturação do sistema nervoso não se 

constitui como algo pronto e elaborado de uma vez ou como fonte de “idéias inatas”, mas sim 

“se limita a determinar o conjunto das possibilidades e impossibilidades para determinado 

nível, em determinado ambiente social”. O ambiente social é indispensável para que as 

possibilidades realmente aconteçam. Fatores culturais e educativos podem acelerar ou 

retardar o aparecimento do pensamento formal. Assim “tanto o aparecimento do pensamento 

formal quanto a idade da adolescência em geral, isto é, a integração do indivíduo na 

sociedade adulta, dependem dos fatores sociais tanto e até mais do que dos fatores 

neurológicos.”63

Qual é a influência do ambiente social sobre a aquisição do pensamento formal? J. 

Piaget afirma: “notamos muitas vezes a convergência entre algumas reações de nossos 

sujeitos e alguns ensinamentos escolares”. Esta constatação poderia levar a crer que o meio 

ambiente, através da escola e da educação formal, estaria em condições de pressionar e 

fomentar o aparecimento do pensamento formal. Neste caso, as pessoas seriam “simples 

tábulas rasas” que aceitam pacificamente ensinamentos anteriormente elaborados. Este não é, 

porém, o caso, pois a pessoa não aceita simplesmente o conhecimento, mas este deve ser 

elaborado e assimilado, numa interação entre o sujeito e os objetos: “Para que o meio social 

atue realmente sobre os cérebros individuais, é preciso que estes estejam em condições de 

assimilar as contribuições desse meio, e voltamos à necessidade de uma maturação suficiente

62 Cf. B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 250.
63 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 251.
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dos instrumentos cerebrais individuais.” Assim, se estabelece uma reciprocidade entre a 

maturação do sistema nervoso e o ambiente social. J. Piaget denomina estes “intercâmbios” 

entre o sistema nervoso dos indivíduos e a sociedade de “processo circular” e tira dele duas 

conseqüências: as estruturas formais não são inatas e prontas em cada sujeito, nem são 

“representações coletivas que existem inteiramente elaboradas fora e acima dos indivíduos”. 

As estruturas formais são “formas de equilíbrio que se impõe pouco a pouco ao sistema cio 

intercâmbio entre os indivíduos.” Por outro lado, entre a sociedade e o indivíduo existe uma 

atividade individual, ou seja, o sujeito responde de forma particular através de suas 

experiências pessoais aos apelos da realidade. O sujeito tem uma maneira bem peculiar de 

adaptar-se ao mundo. “Se as estruturas formais são leis de equilíbrio e se existe uma 

atividade funcional característica do indivíduo, deve-se esperar que o adolescente - se a 

adolescência é a idade da integração dos indivíduos em formação na sociedade dos adultos - 

apresente uma série de manifestações espontâneas que traduzem essa construção das 

estruturas formais de uma maneira vivida e real, e de uma maneira que assegura, nas ações 

cotidianas e na vida dos sujeitos, sua integração na vida social dos adultos.”64

De que forma se dá esta integração na sociedade adulta? J. Piaget aponta três fatores: 

a pessoa adolescente, diferentemente da criança, começa a sentir-se como um igual aos 

adultos e dessa maneira interage com eles e os julga num nível de igualdade: a pessoa 

adolescente é um ser ainda em formação, mas que começa a pensar no seu futuro, no seu 

trabalho dentro da sociedade, ou seja, começa a traçar um programa de vida; ao introduzir ou 

tentar introduzir seu trabalho na sociedade, quer reformar esta sociedade. Todos estes fatores 

sugerem conflitos e o adolescente precisará de “instrumentos intelectuais e afetivos” novos, 

elaborados particularmente por parte de cada sujeito. J. Piaget enumera estes instrumentos e 

os relaciona com o pensamento formal.65

A pessoa adolescente, diferentemente da criança, consegue refletir além do presente e 

pensar também no possível, ou seja “reflete sobre seu pensamento e constrói teorias”. Não é 

importante a qualidade destas teorias nem sua inadequação ou não, mas o fato de que são 

instrumentos necessários que permitem ao adolescente “sua integração moral e intelectual na 

sociedade dos adultos”. Seus programas de vida e seus projetos de reforma, por outro lado,

64 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 252.
65 Cf. B. INHELDER; J. PIAGET, D a lógica da criança à lógica do adolescente, p. 252.
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“são indispensáveis para que o adolescente assimile as ideologias que caracterizam a 

sociedade ou as classes sociais, na medida em que são entidades opostas às simples relações 

interindividuais.”66

A nova capacidade de construir teorias é a “manifestação mais direta e mais simples 

do pensamento formal”, que se compõe de “uma reflexão da inteligência sobre si mesma (...) 

e uma inversão das relações entre o possível e o real”.67 Estas duas características são os 

instrumentos indispensáveis para a adaptação da pessoa adolescente ao mundo dos adultos. 

“Se o adolescente constrói teorias isso se explica porque, de um lado tomou-se capaz de 

reflexão e, de outro, porque sua reflexão lhe permite fugir do concreto atual na direção do 

abstrato e do possível.”68

Além da capacidade de construir teorias, a pessoa adolescente ainda dispõe de dois 

outros instrumentos de integração no mundo dos adultos: o seu programa de vida e as 

reformas da sociedade. O sujeito constrói teorias, reelabora as já existentes, cria e recria, 

procurando obter mais êxito do que aqueles que o antecederam. Esta nova instrumentalização, 

característica da adolescência, provoca a manifestação de uma terceira forma de 

egocentrismo.69 Essa forma de egocentrismo característico da adolescência deriva da sua 

integração ao mundo adulto, pois (e aqui J. Piaget se vale dos estudos de Charlotte Bühler, 

psicóloga vienense) não só o sujeito adolescente procura se adaptar ao meio como também 

busca adaptar o meio ao seu eu, ou seja, quando pensar no seu ambiente social, pensará na sua 

atividade neste ambiente e em como modificá-lo. O egocentrismo “se manifesta por uma 

espécie de messianismo de tal tipo que as teorias através das quais representa ao mundo estão 

centradas na atividade reformadora que se sente chamado a desempenhar no futuro.”70 A fase 

do egocentrismo na adolescência, da mesma forma como as duas fases anteriores, é um 

“estado de indifcrenciação” em relação a toda uma gama de perspectivas que a pessoa

66 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 253.
67 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 254.
68 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 254.
69 Piaget assinala o aparecimento do egocentrismo em dois outros momentos do desenvolvimento cognitivo. O 
bebê, no nível scnsório-motor, que não consegue dissociar seu eu próprio do de outros indivíduos e objetos do 
seu meio; a descentração acontece com a aquisição da função simbólica (especialmente a linguagem), que 
possibilita uma ampliação do universo. Por outro lado, esta nova aquisição provoca uma segunda fase de 
egocentrismo, quando a criança não consegue diferenciar seu ponto de vista pessoal do de outras pessoas. A 
descentração acontece com o surgimento do nível das operações concretas, que permitem “pensar objetivamente 
as ligações entre classes, relações e números.” cf. B. INHELDER; J. PIAGÈT, Da lógica da criança à lógica do 
adolescente, p. 255.
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adolescente não leva em conta, ou seja, “atribui um poder ilimitado ao seu pensamento, 

quando o fato de pensar num futuro glorioso ou em transformar o mundo pela idéia (...) 

parece não somente um ato de conhecimento positivo, mas ainda uma ação efetiva que 

modifica a realidade como tal.” J. Piaget denomina esta fase de “egocentrismo do 

pensamento”.71

De que forma é possível fazer a descentração, ou seja, permitir que a pessoa 

adolescente “se cure de sua crise idealista para chegar novamente ao real”? Esta descentração 

se dá tanto no plano social como no do pensamento. No primeiro caso, ela acontece 

principalmente através da reunião de grupos de jovens, onde é possível colocar as idéias, 

discuti-las e, neste confronto, ter a oportunidade de testar a fraqueza ou não daquilo que 

defende. Por meio do ambiente social e na discussão de suas idéias, se toma possível a 

descentração tanto social como intelectual. Mas o fator principal da descentração é, para J. 

Piaget, “o início do trabalho propriamente dito. É ao empreender uma tarefa efetiva que o 

adolescente se toma adulto e o reformador idealista se transforma em realizador.”72

J. Piaget não foi educador, mas biólogo, psicólogo e epistemologista. Tinha, no 

entanto, interesse na questão educacional e acreditava que a psicologia poderia ajudar a 

pedagogia, fornecendo dados da pesquisa e descobertas que pedagogos e pedagogas poderiam 

utilizar para reformar e transformar a educação. Para ele a pedagogia não é simplesmente 

“pedagogia aplicada”, mas “um conjunto de técnicas que o especialista deve ajustar, ele 

próprio.” E o objetivo da educação é fazer “criadores, inventores, inovadores, não 

conformistas.” 73 Resta perguntar como as reflexões que J. Piaget fez a respeito do 

pensamento da pessoa adolescente podem servir como referencial para a educação e 

especialmente para o Ensino Religioso com adolescentes.

70 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 255.
71 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 257.
72 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p. 257.
73 Jean-Claude BRINGUIER, Conversando com Jean Piaget, p. 182-3.
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A definição do termo “personalidade” não é uma tarefa fácil. Há alguns pontos 

fundamentais a serem considerados. Antes de mais nada é preciso considerar que não há duas 

personalidades iguais assim como não há duas pessoas idênticas, mesmo tendo traços muito 

parecidos. Assim, a personalidade

é temporal, pertence a uma pessoa que nasce, vive e morre. Na sua temporalidade, não 
pode ser considerada como uma simples soma de funções vitais mas uma integração 
dinâmica cuja resultante se expressa pelo comportamento individual frente a estímulos 
de variada natureza.74

Por outro lado, a personalidade está inserida num meio, ao qual ela precisa se adaptar 

e, pelo fato de pertencer a um determinado indivíduo, está sujeita a um processo de 

desenvolvimento. “Neste sentido, cada indivíduo tem sua história pessoal e esta é a unidade 

básica a ser levada em conta no estudo da personalidade.” 75

Erik Erikson foi um pesquisador que se ocupou com o estudo sobre o desenvolvimento 

da personalidade. Ele é, originariamente, um teórico da linha psicanalítica, cujos fundamentos 

foram estabelecidos por S. Freud. Mas cedo E. Erikson percebeu que a psicanálise conseguia 

explicar de maneira satisfatória os casos anormais e patológicos do comportamento humano e 

não tanto os normais. Os teóricos da psicanálise, no entanto, imaginavam que a partir dos 

casos patológicos, eles conseguiriam entender o ser humano normal. A partir de observações 

feitas durante a Segunda Guerra Mundial, E. Erikson descobriu um aspecto no 

comportamento dos soldados que reforçou suas suspeitas. Ele “ficou profundamente 

impressionado com a adaptabilidade humana.” 76 Percebeu que os estudos sobre as patologias 

e os conflitos, típicos da teoria psicanalítica, não conseguiam dar explicações satisfatórias 

sobre o ser humano normal e sadio. Assim, baseado em suas observações e estudos, e 

concordando com as teses psicanalíticas de que as primeiras experiências na vida são 

importantes, elaborou uma teoria que entende o desenvolvimento da personalidade como “um

3.4 - O desenvolvim ento da personalidade e da identidade

74 Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 9.
75 Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 9.
76 Judith GALLATIN, Adolescência e Individualidade, p. 179
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processo mais dinâmico e contínuo” e menos patológico, que abrange toda a vida do ser 

humano.77 O resultado foi a perspectiva psicossocial da teoria de E. Erikson.

3.4.1- Elementos estruturantes da personalidade

Para entender os aspectos determinantes da teoria de E. Erikson, é preciso retomar os 

fundamentos e “as bases científicas” da teoria psicanalítica. Estes foram estabelecidos por 

Sigmund Freud. Para ele, o “aparelho psíquico”, como chamou a estrutura da atividade 

psíquica, se compõe de três partes: o id, o ego e o superego. Oi déa.  parte desse aparelho com 

o qual o ser humano já nasce, sua parte original, e do qual se desenvolvem as outras duas. “É 

a totalidade do aparelho psíquico do indivíduo ao nascer e está voltado para a satisfação das 

necessidades básicas da criança no começo de sua vida.” 78 Para Freud, o id  é “a mais antiga 

província da mente”, é como um “depósito, em nós, de tôda a história evolucionária.”79 O id 

tem a função de buscar o prazer e evitar a dor, “na medida em que estas sensações são 

definidas pela própria natureza do organismo.” 80 Assim, a criança, na sua busca por 

satisfazer suas necessidades básicas, não tolera a frustração ou o não-cumprimento de suas 

exigências. Ela quer uma solução imediata para suas necessidades sem levar em conta se isto 

é possível ou não. No entanto, à medida que vai crescendo, perceberá cada vez mais que 

necessitará adaptar-se “às exigências e condições impostas pelo meio”. Para esta nova função 

uma outra parte do seu aparelho psíquico entrará em funcionamento, o ego, que “terá como 

principal função agir como intermediário entre o id e o mundo externo.” 81

O ego entra em funcionamento quando a criança percebe que o princípio do prazer 

precisa ser trocado pelo da realidade. Ou seja, a busca pelo prazer e pela satisfação é agora 

mediada pela realidade do meio. O ego tem “a função de autopreservação, pois se houvesse 

apenas a busca da gratificação imediata sem levar em conta as conseqüências da total evitação 

do sofrimento, o indivíduo sucumbiria.” 82 Ao fazer a intermediação entre o mundo interno da

77 Cf. Judith E. GALLATIN, Adolescência e individualidade,p. 180.
78 Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 12.
79 apud Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 178.
80 Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 12.
81 Flávio Fontes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 12-3
82 Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 13.
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pessoa, o id, e o mundo extemo, o ego tem uma dupla funcionalidade: no primeiro caso, ele 

“aprende a controlar as demandas dos impulsos, decidindo se êstes devem ser satisfeitos 

imediatamente, mais tarde ou nunca”. No segundo caso, o ego “percebe os estímulos”, os 

avalia em termos de “qualidade e intensidade a partir de experiências passadas”, percebe os 

estímulos perigosos e deles se protege e se beneficia daqueles que considera favoráveis. “Em 

outras palavras, são funções do ego: perceber, lembrar, pensar, planejar e decidir.” 83 Estas 

defesas que o ego utiliza são os “mecanismos de defesa”, e “são disposições inconscientes 

que permitem ao indivíduo protelar uma satisfação, encontrar substituições e, de outro modo, 

chegar a conciliações entre os impulsos do id e as compulsões do superego.”84

A terceira parte do aparelho psiquíco é o superego, que S. Freud definiu como “a soma 

(internalizada) de tôdas as restrições a que o ego se deve submeter”.85 À medida que o ser 

humano vai crescendo, percebe que certas atitudes e comportamentos se repetem. Ele 

descobre que há, no seu meio, certas normas e regras estabelecidas e socialmente aceitas. Ao 

repetir sempre as mesmas decisões, elas começam a se tomar automáticas e o indivíduo não 

precisará mais parar e pensar para tomar a atitude mais correta. Assim sendo

a decisão se fará automàticamente pois as regras e normas- impostas pelo mundo 
extemo vão se incorporar na estrutura psíquica, constituindo o superego. (...) Assim o 
superego representa a herança sócio-cultural do indivíduo, enquanto o id representa a 
herança biológica.86

E. Erikson, por outro lado, enfatiza um outro aspecto do superego: “Nos momentos de 

autocensura e depressão, o superego utiliza contra o ego métodos tão arcaicos e tão bárbaros 

que se tomam análogos aos do id cegamente impulsivo.”87 Nestes casos, o superego assume 

características do id, no sentido de adotar um comportamento regido mais pelo impulso e 

menos por regras e normas interiorizadas. As três partes da estrutura psíquica, o id, o ego e o 

superego, não podem ser vistas separadamente, pois são interdependentes no seu 

desenvolvimento e funcionamento.88

83 Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 13.
84 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 179.
85 apud Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 178.
86 Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade,p. 14.
87 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 178.
88 Cf. Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade,p. 14.
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As questões relacionadas com a natureza do id  e do ego foram, por outro lado, tema de 

debate entre dois pesquisadores da teoria psicanalítica: Anna Freud e Heinz Hartmann. A 

posição de Anna Freud era mais ortodoxa, na medida em que ela defendia uma linha de 

pensamento mais clássica: a criança ao nascer, traz consigo somente o id, um “conjunto 

desordenado de impulsos e pulsões”. Aos poucos, no entanto, quando percebe que seus 

desejos regidos pela busca do prazer imediato são frustrados pela realidade, desenvolve as 

“várias habilidades do ego”: pensar, perceber, coordenar, decidir. O ego tem sua origem a 

partir do id, com a finalidade de defender o indivíduo das “demandas do id.” 89 Por outro 

lado, H. Hartmann defendia a tese de que o ser humano não desenvolve suas habilidades 

somente para se defender, mas age muito mais de forma autônoma e livre de conflitos. 

“Talvez, sugeriu H. Hartmann, o ego adquirisse a capacidade de se ‘libertar’ ou, em seus 

termos, ‘neutralizar’ a energia proveniente do id e dirigi-la para propósitos adaptativos, ao 

invés de defensivos.” Estas afirmações de H. Hartmann vão influenciar os estudos de E. 

Erikson sobre a maneira como se estrutura a personalidade do ser humano 90, pois era sua 

intenção, nas pesquisas relativas ao comportamento humano, ir além “dos simples aspectos 

defensivos do ego”.91

3.4.2 - A formação da personalidade

A questão da formação da personalidade recebe diferentes interpretações dos 

estudiosos do desenvolvimento humano. Para S. Freud, o desenvolvimento da personalidade

está ligado ao conceito de libido. “Libido é um conceito biológico e significa a energia que

está à disposição dos impulsos de vida ou sexuais.” 92 O desenvolvimento do ser humano, 

conforme S. Freud, se dá em estágios ou fases. No início da sua vida, “o objeto da libido 

reside no próprio indivíduo”. À medida que a pessoa vai amadurecendo, a libido se desloca 

para o mundo externo, para fora do indivíduo, transformando-se na assim chamada “libido 

objetai”. “Quanto maior a libido objetai mais maduro e socializado será o indivíduo.” 93 Em 

cada fase do desenvolvimento, a pessoa deve solucionar certos problemas, “originados do

89 Judith GALLATIN, Adolescência e individualidade, p. 180.
90 Judith GALLATIN, Adolescência e individualidade, p. 181-2.
91 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 179.
92 apud Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 26.
93 apud Flávio Fortes D ’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 26.
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próprio crescimento físico e da interação com o meio.” Os cinco primeiros anos de vida são, 

para S. Freud, decisivos para a formação da personalidade e a forma como soluciona as três 

primeiras fases em termos de adaptação ao meio, “são os responsáveis pela estrutura básica 

do seu caráter, base esta que é o ponto de partida para o desenvolvimento futuro.” 94

O antropólogo Gordon Allport, ao falar da matéria-prima para a formação da 

personalidade, aponta para três fatores: o instinto, que ele define como “as tendências comuns 

à espécie, que possibilitam a sobrevivência, tôda uma gama de reflexos, impulsos e processos 

homeostáticos.” 95 Cita como exemplo o sorriso social, que o bebê mostra entre os três aos 

seis meses de vida, quando vê um rosto humano conhecido. O segundo fator que aponta é a 

hereditariedade, ou seja, “as características ligadas aos genes, que associamos com família, 

estirpe e raça.” 96 Este fator se toma importante na medida em que fornece a “base para uma 

unicidade infinda na personalidade, mesmo antes que as influências diferenciais de cultura e 

do meio entrem em ação.” 97 Como terceiro fator são apontadas certas capacidades latentes ou 

potenciais. Estas capacidades do ser humano, entre as quais está a capacidade de aprender, 

“asseguram o crescimento e uma estrutura ordenada”, permitindo que a criança não seja 

simplesmente uma cópia da sua espécie, mas desenvolva sua consciência e “um sentido do 

próprio eu”. O ato de aprender age sobre o instinto e a hereditariedade e “leva à formação de 

estruturas mais ou menos estáveis”, a partir das quais se dá o desenvolvimento por meio de 

estágios. Além desse aspecto do desenvolvimento da personalidade, o autor aponta para o fato 

de que o ser humano dispõe de uma “disposição para realizar suas possibilidades. (...) E uma 

das capacidades mais salientes é a individuação, a formação de um estilo de vida individual 

que é auto-conscicnte, auto-crítico e auto-valorizador.” 98

Para Hans-J. Fraas, que se ocupa da questão da personalidade a partir da psicologia da 

religião, a formação da personalidade precisa ser entendida a partir de um contexto social: “ 

(...) seria impróprio se fosse desligado dos contextos sociais (...), descolado da comunidade 

em sentido elitista ou entendido como solidão do eu.”99 A personalidade se encontra na 

perspectiva do que seja o duplo papel do “eu”, algo que é sujeito e objeto, uma distinção entre

94 apud Flávio Fortes D’ANDREA, Desenvolvimento da personalidade, p. 27
95 Gordon W. ALLPORT, O desenvolvimento da personalidade p. 41.
96 Gordon W. ALLPORT, O desenvolvimento da personalidade p. 42.
97 Gordon W. ALLPORT, O desenvolvimento da personalidade p. 42-3.
98 Gordon W. ALLPORT, O desenvolvimento da personalidade, p. 45.
99 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 75
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o eu e o si-próprio. O recém-nascido ainda não tem um eu, mas somente um “centro corporal 

de ação, um princípio de organização de seus reflexos”. No entanto, já possui um si-próprio, 

que se encontra, tanto corporalmente como socialmente, identificado com o corpo da mãe. 

Este referencial corporal e social é constitutivo para o si-próprio, e este, por sua vez, o é para 

o eu.

O si-próprio é aquilo que destaca ou separa o ser humano de seu ambiente e que o 

delimita enquanto indivíduo, ligando-o assim ao mesmo tempo com o ambiente e 

funcionando de certo modo como a periferia da personalidade. A personalidade se forma no 

agir interpessoal mediado pelo corpo. Ela se concretiza, na respectiva congruência entre eu e 

si próprio que tem lugar na vivência concreta, a partir das relações exteriores.100

H.-J. Fraas, fundamentado na teoria de W. James, define personalidade como a que

representa a concretização individual do ser-pessoa, a identidade, a constância, o 
caráter de uma pessoa no contexto de seu ambiente objetivo e social. Ela caracteriza a 
unidade de uma biografia ou de seu portador, o qual está em condições de conduzir 
sua vida conforme um projeto próprio, de configurá-la, de tomá-la em suas mãos. 101

E. Erikson, por sua vez, ao estudar o desenvolvimento da personalidade, acentua os 

aspectos de adaptação e criatividade do ser humano e não tanto os patológicos e defensivos, 

como o faz a teoria psicanalítica. Por outro lado, não quer estudar o ser humano dividido em 

suas partes (o id, o ego e o superego), antes sua ênfase é na sua totalidade.102 Ao tratar do 

desenvolvimento da personalidade, parte da psiquiatria, que afirma que os conflitos 

neuróticos não são tão diferentes no seu conteúdo dos conflitos normativos, que a criança 

enfrenta na sua infância e que retomam sempre de novo na vida adulta. Ele faz uma 

comparação entre o corpo, que para manter-se saudável, necessita constantemente combater 

as ameaças que podem deixá-lo doente, e a saúde psíquica do ser humano, que para mantê-la, 

necessita resolver seus conflitos normativos. Mas para E. Erikson não basta apenas estar vivo 

ou não estar doente para ser saudável. Para falar sobre o desenvolvimento da personalidade 

ele usa o termo vital para enfatizar o processo saudável do crescimento. O desenvolvimento 

de uma personalidade vital se dá através da resolução de conflitos internos e externos que se

1110 Cf. H.-J. FRAAS, .4 religiosidade humana, p. 81-2.
IUI H.-J. FRAAS, A religiosidade humana., p. 75-6.
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configuram como crises em determinadas fases da vida. Na medida em que vão sendo 

superadas permitem ao ser humano experimentar um “sentimento maior de unidade interior, 

um aumento de bom juízo e um incremento na capacidade de ‘agir bem’ de acordo com os 

seus próprios padrões e aqueles padrões adotados pelas pessoas que são significativas para 

ela.” 103 Naturalmente este “agir bem” é mediado pelos padrões culturais de cada indivíduo.

A definição do que seria uma pessoa com personalidade saudável é buscada em Marie 

Jahoda, que diz: “(...) domina ativamente o seu meio, demonstra possuir uma certa unidade 

de personalidade e é capaz de perceber corretamente o mundo e ela própria.” 104 Esta 

definição se relaciona com “o desenvolvimento cognitivo e social da criança”, pois, como 

afirma E. Erikson, estes dois elementos a criança não traz consigo ao nascer e necessitam ser 

aprendidos. E. Erikson se pergunta como se dá então o crescimento de uma personalidade 

vital, ou seja, saudável.”105

Para responder a esta questão, faz uma analogia do desenvolvimento fetal, que parte 

da teor a de que todo o crescimento segue um plano básico, denominado de princípio 

epigent l o”. Este princípio diz que todo o crescimento tem um plano básico e que a partir 

dele cau; parte, no seu momento certo, se desenvolve até que formem um todo. O 

desenvolvimento da personalidade percorre fases em forma semelhante ao princípio 

epigenético do crescimento. Por outro lado, durante o desenvolvimento, cada parte tem um 

“momento crítico” quando pode se desenvolver plenamente ou não. Quando o bebê nasce, o 

seu desenvolvimento continua, não mais com o crescimento de novos órgãos, mas com o 

surgimento de “capacidades locomotoras, sensoriais e sociais” que serão experimentadas na 

medida em que o indivíduo interagir com outros indivíduos e seu meio ambiente. Assim, 

acontece um desenvolvimento extemo, a partir das novas capacidades adquiridas que 

permitem ao ser humano interagir cada vez mais com outros e com seu meio. As descobertas 

da psicanálise, por outro lado, permitem saber que cada indivíduo tem seus meios próprios de 

reação ao mundo extemo e seus conflitos internos que lhe permitem desenvolver sua 

personalidade. Assim, o desenvolvimento da personalidade obedece a leis internas: “(...) na 

seqüência de suas experiências mais pessoais, pode-se confiar em que a criança saudável,

102 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 277-8
101 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 90-1.
104 apud Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 91
105 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 91.
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dado um momento razoável de orientação adequada, obedecerá às leis internas do 

desenvolvimento”. Há uma combinação de conflitos internos e externos que se inter- 

relacionam na medida em que o indivíduo interage com seu meio e dele recebe influência:

Portanto, pode-se dizer que a personalidade se desenvolve de acordo com uma escala 
predeterminada na prontidão do organismo humano para ser impelido na direção de 
um círculo cada vez mais amplo de indivíduos e instituições significantes, ao mesmo 
tempo que está cônscio da existência desse circulo e pronto para a interação com ele.

Assim como no desenvolvimento fetal há “momentos críticos”, também no 

desenvolvimento posterior rumo a uma personalidade saudável há momentos em que pode 

haver um crescimento saudável ou não. E. Erikson afirma que o desenvolvimento da 

personalidade se dá através de fases107 e que cada fase traz uma crise que necessita ser 

superada para que possa haver avanços no crescimento. Pode-se falar em crise em cada fase 

de crescimento pelo fato de que cada momento encerra aspectos de força e de fraqueza, de 

dependência e vulnerabilidade e de persistência. Ao apresentar as fases do desenvolvimento 

do ser humano, as crises trazem sempre dois conceitos. Estes conceitos não funcionam como 

duas alternativas de escolha, mas como dois pólos tensionados onde se dá a resolução da 

crise. No caso da primeira fase, o ser humano se move entre a confiança básica e a 

desconfiança. Para que o desenvolvimento seja saudável é importante que a crise se solucione 

mais no sentido de possibilitar ao bebê mais experiências de confiança do que de 

desconfiança. E. Erikson usa o exemplo da convivência do bebê na sua família para mostrar 

esta ambigüidade na relação deste com seu meio e a mútua influência que acontece:

A presença de um bebê exerce um sistemático e persistente domínio sobre as vidas 
exteriores e interiores de todos os membros de uma casa. Dado que estes membros 
devem se reorientar para adaptar-se à sua presença, eles também têm de desenvolver- 
se como indivíduos e como um grupo. É tão acertado dizer que os bebês controlam e 
criam suas famílias, como o inverso. Uma família só pode educar um bebê sendo 
educada por este. O seu crescimento consiste numa série de desafios aos membros da 
família, para que esta sirva às recém-criadas potencialidades de intenção social do 
bebè. 108

106 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 92.
107 O termo que E. Erikson usa, no original, é “stage”, que no português significa etapa, estágio. Outras 
traduções usam o termo “fase” - como a tradução de Álvaro Cabral.
108 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 96.
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Há uma dimensão social do desenvolvimento da personalidade, uma mutualidade 

entre a criança e sua família, uma relação de reciprocidade, onde se descobrem necessidades e 

hábitos que ambas as partes possuem. E. Erikson também aponta para o papel que as 

diferentes culturas desempenham na formação da personalidade de seus indivíduos. As 

interações do bebê com sua família e depois com um universo cada vez maior de pessoas 

com diferentes idades e funções, variam de uma cultura para outra. No entanto, mesmo 

havendo formas diferentes de lidar e possibilitar o desenvolvimento de seus indivíduos, é 

necessário que este seja respeitado, “no ritmo apropriado e na seqüência adequada”.109

Há um "plano básico" no desenvolvimento da personalidade. Duas crianças que 

crescem num mesmo ambiente social, ainda assim desenvolverão personalidades diferentes 

por terem, cada uma, um plano individual próprio. “Embora todos os seres humanos nasçam 

com uma necessidade de categorizar e organizar suas experiências, nunca duas pessoas 

nascem com exatamente o mesmo equipamento para fazê-lo.”110 Cada pessoa responderá de 

uma maneira única e sua percepção da realidade será diferente da de outras pessoas. Assim 

cada pessoa é única e diferente das outras, ou seja, “há um elemento ‘individual’ ou ‘ego’ no 

desenvolvimento da personalidade.”111

3.4.3 - O ciclo vital - as oito idades

E. Erikson descreve o desenvolvimento do ser humano em fases. O todo do 

desenvolvimento é denominado de ciclo vital, constituído este de oito idades e que abrangem 

todas as etapas de vida, desde o nascimento até à velhice. O esquema apresentado por E. 

Erikson112 traz uma linha ascendente, começando em baixo à esquerda e terminando em cima 

à direita. Esta linha da vida, no entanto, não significa que há uma melhoria, um prc2r sso no 

ciclo vital, mas que há um desenvolvimento e que cada fase está relacionada com s iras. O

109 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 92.
ll0Judith GALLATIN, Adolescência e individualidade, p. 186.
111 Judith GALLATIN, Adolescência e individualidade, p. 186.
112 Cf. este esquema e sua descrição em E. ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 90-141; cf. tb. Erik 
ERIKSON, Infância e sociedade, 248-253.
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desenvolvimento do todo depende do desenvolvimento seqüencial de cada fase, que de certa 

forma já está presente antes mesmo do seu período propriamente dito.113

Confiança básica versus desconfiança básica: o primeiro estágio inicia com o 

nascimento. Para E. Erikson, o “sentimento de confiança básica é o primeiro 

componente de vitalidade mental que se desenvolve na vida.”114 Ele se desenvolve a 

partir da relação do bebê com a pessoa de referência, que é quase sempre a mãe, 

durante o primeiro ano de vida. Este sentimento, que E. Erikson descreve como "uma 

segurança íntima na conduta dos outros, assim como um sentido fundamental de boa 

conceituação própria”, é “o mais fundamental requisito prévio de vitalidade mental” 

ou “a pedra angular de uma personalidade vital”.115 É importante ressaltar estes dois 

aspectos da confiança básica: ter a certeza de que as necessidades que o bebê tem 

serão providas pela pessoa de referência e poder confiar em si mesmo e na 

funcionalidade e capacidade de seu corpo e seus órgãos. E. Erikson aponta o fato de 

que este desenvolvimento da confiança básica não depende da quantidade de alimentos 

ou atenção que a mãe dispensa à criança, mas da qualidade dos mesmos. “As mães 

criam em seus filhos um sentimento de confiança por meio daquele tipo de tratamento 

que em sua qualidade combina o cuidado sensível das necessidades individuais da 

criança e um firme sentimento de fidedignidade pessoal dentro do arcabouço do estilo 

de vida de sua cultura.” 116 Desta maneira se colocam para o futuro da criança os 

fundamentos de sua identidade que, para E. Erikson, contêm três elementos essenciais: 

“um sentimento de ser ‘aceitável’, de ser ela mesma, e de se converter no que os 

demais confiam que chegará a ser.”117

Autonomia versus vergonha e dúvida: esta segunda fase pode ser definida com as 

palavras “agarrar” e “soltar”. Os dois movimentos, no entanto, podem encerrar atitudes 

positivas ou negativas. Assim o agarrar tanto pode significar uma “r» 'ição ou 

repressão destrutiva e cruel” como também pode ser um “padrão de cv ..ido: ter e 

conservar”. Também o soltar pode ser ou uma “libertação hostil de fôrças ccstrutivas”

113 Cf. Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 93; cf. tb. Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 248
253.
114 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 93.
115 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 96-7.
116 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p.229.
117 Erik ERIKSOSl, Infância e sociedade, p.229.
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ou um “moderado ‘deixar passar’ e ‘deixar acontecer’.”118 E. Erikson, por outro lado, 

recomenda um controle externo “firmemente tranqüilizador” a fim de preservar a 

criança dos sentimentos de vergonha e dúvida. A proteção de que a criança necessita 

está intimamente ligada às potencialidades e capacidades desta fase, de fazer escolhas, 

de se “apoderar exigentemente e de eliminar obstinadamente” sem, no entanto, ter 

ainda exercitado a capacidade de discernir nas suas escolhas e ser discreta no soltar e 

agarrar. A vergonha é definida como um sentimento de saber-se exposto e observado 

sem estar preparado para isto. A dúvida está intimamente ligada à vergonha e tem a 

ver “com a consciência de que se tem frente e costas - e principalmente um ‘atrás’.”119 

Esta é também a fase em que a criança aprende a caminhar e “parar sôbre seus 

próprios pés”. Se esta nova capacidade significa autonomia e um alargamento de 

horizontes para o mundo infantil, por outro lado também representa estar mais exposta. 

E. Erikson alerta para o cuidado e a orientação necessárias para que a criança não fique 

exposta à vergonha e à dúvida além do tolerável.120

Iniciativa versus culpa: esta etapa coincide com o início da idade escolar e sugere uma 

prontidão para a realização de tarefas. Aliada à autonomia da fase anterior, a iniciativa 

traz consigo o desejo de fazer algo pela simples vontade de “ser ativo e estar em 

movimento”. Há uma grande disposição de se agrupar, com o objetivo de planejar e 

executar tarefas. Neste estágio surge a genitalidade infantil e uma primeira 

identificação diferenciada entre meninos e meninas, expressa e definida pela palavra 

“conquista”. Esta conquista se dará de maneira diversa nos meninos “nos modos 

fálico-intrusivos” e nas meninas “nas formas mais agressivas de arrebatar ou na mais 

moderada de se fazer atrativa e cativante.” Inicia-se um período de disputa com os 

irmãos e irmãs mais velhos pela atenção do pai, no caso da menina, e da mãe, no caso 

dos meninos. O perigo desta fase está na possibilidade de a criança desenvolver um 

sentimento de culpa pelas fantasias que projeta em tomo das figuras pare is e na 

rivalidade que mantém com seus irmãos e irmãs. Nesta fase acontece a “r. ; sinistra 

cisão e transformação na central energética emocional” da criança e ela “s vide para 

sempre interiormente”, quando renuncia a uma “relação exclusiva, pré-g nital, com 

seus pais”. A criança interioriza as proibições parentais passando a atuar como uma

118 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p.231.
119 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p.233.
120 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p.231-2.
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voz interna que a controla e ela pode se tomar auto-controladora ao extremo. A tarefa 

de pais e adultos é orientar para uma “regulação mútua” no sentido de desenvolver um 

senso de responsabilidade e começar a desempenhar funções dentro do seu meio 

social. E. Erikson aponta para a “sabedoria do plano básico” que predispõe a criança, 

de uma maneira intensa, a querer aprender, a fazer coisas, a cooperar, a se agrupar com 

outras crianças para planejar e executar e sentir prazer naquilo que consegue 

realizar.121

Indústria versus inferioridade: o componente da indústria ocorre no período da pré- 

puberdade. O desenvolvimento de um sentimento de indústria não significa o 

surgimento de novas capacidades, mas a necessidade de produzir algo. Por isso E. 

Erikson denominou esta fase de sentimento de indústria. Por outro lado, este período é 

extremamente importante para a socialização do indivíduo, pois fazer coisas significa 

fazê-las ao lado de outros.122 Em todas as culturas inicia-se nesta fase algum tipo de 

instrução. E o momento de “sair” de casa, do mundo pequeno da família e socializar- 

se. A criança, como diz E. Erikson, “aprende agora a conquistar consideração 

produzindo coisas”.123 Se este objetivo não for alcançado, a criança corre o risco de 

desenvolver sentimentos de inferioridade e inadequação, de se desesperar com a falta 

de habilidades e de não ser aceita no seu grupo social, podendo assim regredir e 

“voltar” ao seu contexto familiar. E. Erikson aponta como tarefa da sociedade fazer 

com que a criança participe e desempenhe funções em seu meio para que possa 

desenvolver um sentido de competência e certeza de que pode fazer algo.124

Identidade versus confusão de papéis: o início da puberdade determina o começo de 

uma nova fase. Na adolescência, tudo aquilo que anteriormente fazia sentido, todas as 

“uniformidades e continuidades” da infância necessitam ser revistas por causa de dois 

novos fatores biológicos que se impõem: o rápido crescimento corporal e a matin ae 

genital. Esta fase é determinada por uma crise de identidade. As mudanças cr ais e 

psíquicas que estão ocorrendo e as expectativas para a vida adulta que s eguirá, 

precisam ser enfrentadas. Os adolescentes “preocupam-se agora principalme o com o 

que aparentam aos olhos dos outros comparado com o que sentem que sã! , com a

121 Cf. Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p.235-7.
122 Cf. Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 124; 126.
123 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p.238.
124 Cf. Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p.239.
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questão de como associar os papéis e as habilidades anteriormente cultivadas com os 

protótipos ocupacionais do momento.”125 Para enfrentar esta tarefa de definir sua 

identidade, a pessoa adolescente utiliza alguns expedientes. Ela designa pessoas, até 

então vistas como bem intencionadas, como seus inimigos temporários, e escolhe 

líderes carismáticos com os quais, por meio de embates ou identificações, busca 

aclarar sua identidade. Reúnem-se em grupos onde supervalorizam algum aspecto que 

têm em comum e que representa sua identidade grupai, em detrimento de uma 

identidade individual. Podem ser cruéis ao excluir aqueles que não têm este aspecto 

em comum com o grupo. O amor adolescente é outra forma de buscar uma definição 

da identidade, sendo, por isso, não tanto uma necessidade sexual, mas de conversar: 

“o amor no adolescente é uma tentativa de chegar a uma definição de sua identidade 

projetando a própria imagem difusa do ego em outra pessoa para, assim, vê-la refletida 

e gradualmente definida.”126 O mesmo expediente é usado quando se apegam 

demasiadamente a clãs ou a grupos determinados por questões culturais, raciais ou 

outros, e por tipos de vestimenta ou outro elemento que tenha sido escolhido como 

“sinal característico de estar no grupo ou fora do grupo.”127 Entender a necessidade que 

as pessoas adolescentes têm ao usar estes meios para ajudar na definição de sua 

identidade possibilita ver que a intolerância e a crueldade da exclusão são “uma defesa 

contra a confusão do sentimento de identidade”. São formas de ajuda mútua que 

jovens encontram e aos quais empenham um alto grau de fidelidade. O perigo desta 

fase é a confusão de papéis e se caracteriza por dúvidas relacionadas à identidade 

sexual e por dificuldades para estabelecer uma identidade ocupacional.128

Intimidade versus isolamento: passar para um novo estágio significa por à prova 

aquilo que foi mais precioso para a pessoa na fase anterior: à medida que a pessoa 

adolescente consegue superar a crise da identidade e estruturá-la de modo satisfatório, 

conseguirá fundir a sua com a de outros, sem que isto represente uma ame . ao seu 

próprio eu. Somente agora a pessoa jovem está pronta para a intimidai que é a 

“capacidade de se confiar a filiações e associações concretas e de desenvc r a fôrça 

ética necessária para ser fiel a essas ligações, mesmo que elas imponham s: rifícios e

125 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 240.
126 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 241.
127 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 241.
128 Cf. Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 241-2.
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compromissos significativos.”129 Quando a intimidade é vista como uma ameaça ou 

perda do eu, o risco é o isolamento e até a necessidade de destruir as pessoas ou forças 

que representam esta ameaça.130

Geratividade versus estagnação: o conceito-chave deste estágio pode ser definido 

como “necessidade de cuidar”. O ser humano maduro tem a necessidade de cuidar 

daquilo que foi gerado, e isto não inclui somente pessoas, mas as condições 

necessárias para que a geração anterior também possa ser gerativa e assim garantir a 

vida. Assim, a geratividade “é fundamentalmente a preocupação relativa a firmar e 

guiar a nova geração”. Quando a pessoa não consegue desenvolver este sentimento de 

cuidados, volta-se para si mesma, numa auto-entrega, “como se fôssem dêles 

próprios”, e experimentam uma sensação de infecundidade.131

Integridade do ego versus desesperança: aquilo que E. Erikson denomina de 

integridade do ego só pode ser alcançado por aquelas pessoas que cuidaram de pessoas 

e coisas e que enfrentaram e souberam resolver tanto os triunfos como os 

desapontamentos que fazem parte da vida, e pelo fato de terem sido geradas por outros 

e terem gerado pessoas e idéias. As pessoas que conseguiram resolver de forma 

razoável as etapas anteriores encontram agora esta integridade do ego, definida como a 

“aceitação do próprio e único ciclo da vida como alguma coisa que tinha que ser e que, 

necessàriamente, não admitia substituições.”132 As pessoas que não alcançam a 

integridade se tomam desesperançadas, descontentes, frustradas. O sinal desta 

desesperança é o temor da morte. Como diz E. Erikson: a vida se tomou muito curta 

para tentar recomeçar e buscar alternativas para alcançar a integridade do ego.133

129 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 242-3.
130 Cf. Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 243.
131 Cf. Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 246.
132 Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 247.
133 Cf. Erik ERIKSON, Infância e sociedade, p. 247.
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3.4.4 - A crise da identidade e sua estruturação na adolescência

E. Erikson afirma que, para ser considerada psicologicamente sã, a pessoa precisa 

desenvolver um “firme sentido de identidade”, ou seja, ela precisa saber-se “única, dentro de 

uma determinada sociedade, com um passado, presente e futuro particulares.” 134 Ao tratar de 

soldados veteranos da Segunda Guerra Mundial, E. Erikson usou pela primeira vez o termo 

“crise de identidade” para definir o estado psíquico de seus pacientes. Descobriu que, por 

causa da guerra, eles tinham “perdido a noção de identidade pessoal e de continuidade 

histórica”. Estes pacientes “tinham perdido, em grande parte, o controle central sobre si 

próprios”.135 A partir desta experiência, percebeu que este mesmo comportamento pode ser 

encontrado em jovens “portadores de graves conflitos”, que, diferentemente dos soldados, 

travam uma guerra no seu íntimo, e em “rebeldes desorientados e delinqüentes destrutivos”, 

que travam uma guerra contra a sociedade.136 Para todos os casos apontados, o diagnóstico 

correto é o de “confusão de identidade” e este deveria nortear o tratamento. Para E. Erikson, 

este é um exemplo de como na psiquiatria psicanalítica os casos patológicos podem ser 

facilmente confundidos com o que chamou de uma “crise aguda e, possivelmente, 

transitória”, de uma fase da vida, ou seja a adolescência. No caso dos jovens, não se trata 

necessariamente de uma patologia, mas de uma crise normativa mal resolvida ou prolongada 

indevidamente. “Assim, aprendemos a atribuir uma ‘crise de identidade’ normativa à idade da 

adolescência e começo do período adulto.” 137

Uma outra questão está relacionada ao uso que E. Erikson faz do conceito “crise”. Ele 

aponta como positivo o fato de que “crise” não é mais definido como “uma catástrofe 

iminente” mas com uma conotação mais positiva, como “para designar um ponto decisivo e 

necessário, um momento crucial, quando o desenvolvimento tem de optar por uma ou outra 

direção, escolher este ou aquele rumo, mobilizando recursos de crescimento, recuperação e 

nova diferenciação.”138 Este conceito é decisivo na teoria de E. Eriks sobre o 

desenvolvimento da identidade do ser humano.

134 Judith GALLATIN, Adolescência e individualidade, p. 187
135 Erik ERIKSON, Juventude, identidade e crise, p. 14-5.
136 Cf. Erik ERIKSON, Juventude, identidade e crise, p. 14-5.
137 Erik ERIKSON, Juventude, identidade e crise, p. 14-5, 41.
138 Erik ERIKSON, Juventude, identidade e crise, p. 14.
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E. Erikson afirma que a formação da identidade é “um processo ‘localizado’ no 

âmago do indivíduo e, entretanto, também no núcleo central da sua cultura coletiva”, ou seja, 

há uma relação entre o meio ambiente, o “núcleo central da cultura” e a formação da 

identidade do indivíduo: “não podemos separar o desenvolvimento pessoal e a transformação 

comunitária, assim como não podemos separar (...) a crise de identidade na vida individual e 

a crise contemporânea no desenvolvimento histórico”. Assim, a formação da identidade “só 

pôde ser conceptualizada como sendo uma espécie de relatividade psicossocial”139

O indivíduo (o eu) necessita do ambiente social (a cultura, os outros) para estruturar 

sua identidade:

a formação da identidade emprega um processo de reflexão e observação simultâneas, 
um processo que ocorre em todos os níveis do funcionamento mental, pelo qual o 
indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros 
o julgam, em comparação com eles próprios e com uma tipologia que é significativa 
para eles; enquanto que ele julga a maneira como eles o julgam, à luz do modo como 
se percebe a si próprio em comparação com os demais e com os tipos que se tomaram 
importantes para ele.140

E. Erikson aponta uma dificuldade da psicanálise: não ter uma definição clara do que 

significa o meio ambiente. Termos como “mundo exterior” ou “mundo objetai” não o 

satisfazem. O termo alemão “Umwelt” é o que melhor descreve aquilo que E. Erikson define 

como o meio: aquilo “que nos cerca mas que também está em nós”, ou seja, cada pessoa, 

mesmo o bebê recém-nascido não interage somente com o meio presente mas também com o 

passado que traz consigo e o influenciou. ”141

O processo de formação da identidade está vinculado à sua dimensão social, é quase 

sempre inconsciente e está em constante mutação e evolução, sendo comparado a um círculo 

que se amplia cada vez mais, “desde a pessoa materna até a ‘humanidade’”. Inicia com o 

nascimento, com o primeiro contato entre a mãe e o seu bebê e amplia-se posteriormente .om  

o pai, com a família e outras pessoas. No entanto, a adolescência é o período crucia; para a 

definição do processo: “o processo tem sua crise normativa na adolescência e é determinado,

139 Erik ERIKSON, Juventude, identidade e crise, p. 22.
140 Erik ERIKSON, Juventude, identidade e crise, p. 21.
141 Erik ERIKSON, Juventude, identidade e crise, p. 22-3



206

de múltiplas maneiras, pelo que ocorreu antes, e determina grande parte do que ocorrerá 

depois.”142

E. Erikson aponta, como tarefa da adolescência, a necessidade de resolver a crise de 

identidade. O que é identidade? Qual a diferença entre identidade e identificação, ou é a 

mesma coisa? “Tanto lingüística como psicologicamente, identidade e identificação tem 

raízes comuns. A identidade será, então, a mera soma de identificações anteriores ou, 

meramente, um conjunto adicional de identificações”?143

Identidade é mais do que a simples soma de identificações. A identificação como 

forma de estruturar a identidade é um recurso limitado. Já na infância, a criança faz 

identificações apenas parciais das pessoas com as quais convive: “As crianças, em diferentes 

fases de seu desenvolvimento, identificam-se com aqueles aspectos parciais de pessoas pelos 

quais elas são mais diretamente afetadas.”144 Estas identificações parciais são mediadas pela 

realidade e pela fantasia, ou seja, as identificações que a criança faz, por exemplo de seus 

pais, é muitas vezes irreal, por causa da “natureza da fantasia infantil” e pelo fato de que a 

criança não tem um “julgamento mais realista”. 145 Quando termina a infância, o indivíduo 

tem à sua disposição uma “hierarquia compreensível de papéis” onde as pessoas da família 

menor e mais ampla, como pai e mãe, irmãos e irmãs, tios e tias, avós e avôs etc (...) têm o 

seu lugar. Durante a infância esta “hierarquia compreensível de papéis" proporciona-lhe um 

certo conjunto de expectativas sobre o que ele será quando for mais velho. As crianças fazem 

muitas identificações com diferentes pessoas, e “estabelecem uma espécie de hierarquia de 

expectativas” que serão postas à prova mais tarde, na vida.146

O mecanismo que permite a construção da identidade, a partir das identificações, 

conforme E. Erikson, consiste em três etapas:

Introieção: ou a “incorporação primitiva da imagem de outros”, quando a criança, 

ainda sem um eu próprio, se julga ligada à pessoa de referência, que quase sempre é a

142 Erik ERIKSON, Juventude, identidade e crise, p. 22.
143 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 158.
144 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 158-9.
145 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 158-9.
146 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 158-9.
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mãe, de forma simbiótica. Esta simbiose requer uma “mutualidade satisfatória” entre a 

pessoa adulta e a criança. “Somente a experiência dessa mutualidade inicial fomece 

um pólo seguro de sentimento do eu, a partir do qual a criança poderá alcançar o outro 

pólo: os seus primeiros ‘objetos’ de amor”.

Identificações: como um segundo passo, quando a criança começa a se percebe como 

ser “separado”, faz identificações com pessoas do seu meio, familiar e mais amplo. A 

criança interage com pessoas que passam a fazer parte da sua “hierarquia 

compreensível de papéis”, fazendo identificações com aquelas que considera 

confiáveis nesta hierarquia. E como um círculo que, iniciado com a figura materna, vai 

se ampliando cada vez mais, abrangendo pessoas significativas que interagem com a 

criança.

Formação da identidade: esta fase inicia quando acabam as identificações. A pessoa 

seleciona suas identificações realizadas na infância, rejeitando algumas e assimilando 

outras. Estas identificações são agora reelaboradas numa “nova configuração, a qual, 

por seu turno, depende do processo pelo qual uma sociedade (...)  identifica o 

indivíduo jovem, reconhecendo-o como alguém que tinha de tomar-se o que é e, sendo 

o que é, é aceito como tal.” 147

A sociedade identifica o indivíduo reconhecendo-o como tal, na mesma medida em 

que o indivíduo identifica-se a si próprio, num processo dialético de interação entre o eu e os 

outros do meio social. Assim a sociedade desempenha um papel importante na formação da 

identidade do indivíduo, como a instância que possibilita o contato com pessoas das mais 

diferentes idades e contextos, como escola, vizinhança, família. A criança consegue, por meio 

das identificações que fez na infância, acumular as expectativas sobre o seu futuro (sobre o 

que será quando for mais velha) e sobre seu passado (sobre como foi ser mais nova).148

Estas expectativas, nascidas de suas identificações, formam sua identidade, 

incorporando-as e indo além delas:

147 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 159-160.
148 Cf. Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 161.
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Portanto, a identidade final, tal como fixada no final da adolescência, é superordenada 
em relação a qualquer identificação singular com indivíduos do passado; ela abrange 
todas as identificações significativas mas também as altera de modo a constituir com 
elas um todo único e razoavelmente coeso.149

E. Erikson enfatiza o papel da sociedade neste processo de estruturação da identidade: 

para sentir-se única e com uma identidade própria, a pessoa necessita estar inserida na cultura 

de um grupo e “acreditar que está seguindo com sucesso as diretrizes” desta cultura.150 O 

indivíduo busca por um reconhecimento da sociedade, mas não necessita apenas de um 

“mero reconhecimento de uma realização individual” e sim “que lhe respondam e confiram 

status e função como uma pessoa cujo crescimento e transformação graduais fazem sentido 

para aqueles que começaram fazendo sentido para ele.” 151

A capacidade de analisar diferentes alternativas, fazer escolhas, tomar decisões e 

refletir em termos de passado, presente e futuro, sobre quem a pessoa foi e quem ela será, que 

E. Erikson denomina “perspectiva histórica”,152 é uma característica da adolescência. E. 

Erikson cita os estudos de J. Piaget sobre o pensamento formal, a habilidade de “pensar sobre 

o pensamento”, de refletir sobre diferentes possibilidades, e afirma que este é um “poderoso 

instrumento” para a pessoa adolescente estabelecer sua identidade: “Tal orientação cognitiva 

não se estabelece como um contraste, mas sim como um complexo da necessidade do jovem 

desenvolver um sentido de identidade, pois entre todas as relações possíveis e imagináveis, 

ele deve fazer uma série de seleções cada vez mais específicas de compromissos pessoais, 

ocupacionais, sexuais e ideológicas.” 153

A tarefa que a adolescência impõe ao indivíduo, de reelaborar todo seu passado e suas 

identificações infantis numa “nova configuração”, fazer escolhas e tomar decisões “para toda 

a vida”, é uma tarefa “formidável” que requer um grande esforço da pessoa e da sociedade na 

qual está incorporada. E. Erikson empresta o postulado de “período de latência” que a 

psicanálise reconheceu para a fase de espera anterior à puberdade e afirma que também na 

adolescência, a sociedade oferece aos indivíduos um período de espera e de “livre 

experimentação de papéis”, que chamou de moratória psicossocial.

149 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 161.
150 Judith GALLATIN, Adolescência e individualidade, p. 188.
151 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 156.
152 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p.22-3.
153 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p.246.



209

Uma moratória é um período de espera concedido a alguém que não está apto para 
satisfazer uma obrigação ou imposto a alguém que deveria fixar-se um prazo de 
tempo. Assim, por moratória psicossocial entendemos um compasso de espera nos 
compromissos adultos e, no entanto, não se trata apenas de uma espera. É um período 
que se caracteriza por uma tolerância seletiva por parte da sociedade e uma atividade 
lúdica por parte do jovem.154

Este tempo de moratória, que as próprias sociedades e culturas oferecem aos seus 

membros, varia de acordo com os valores dos diferentes grupos sociais e culturais e pode ser 

tanto um período de aprendizado, experimentação e “aventura”, como também de 

“patologias” e “delinqüências”. E. Erikson aponta a delinqüência juvenil como uma 

moratória psicossocial, de certa forma já institucionalizada por algumas sociedades, que pode 

ser um período normal de transição entre a infância e a vida adulta, ou redundar em fracasso, 

quando não há volta e “o indivíduo é definido cedo demais e engajou-se porque as 

circunstâncias ou, de fato, as autonomias o comprometeram.” 155

E. Erikson identifica “um sentimento ótimo de identidade” com uma “sensação de 

bem-estar psicossocial” e aponta três elementos constitutivos: “o sentimento de ‘estar em 

casa’ no próprio corpo, um sentimento de ‘saber para onde se vai’ e uma certeza íntima de 

reconhecimento antecipado por parte daqueles que contam.”156 O final da adolescência 

deveria, então, proporcionar ao ser humano um sentimento de continuidade histórica, ou seja, 

um sentimento de que o corpo infantil do passado e o corpo de adulto do presente são a 

mesma pessoa; um sentimento de que o futuro encerra um objetivo de vida e faz sentido; um 

sentimento de que a pessoa faz parte de um todo, e neste meio o seu lugar é relevante.

3.5 - Desenvolvimento do julgamento moral

Nas questões sobre o desenvolvimento do ser humano um dos aspectos a ser 

considerado é a pergunta sobre o desenvolvimento moral. O que é moral? É possível falar 

em desenvolvimento quando se fala em questões morais? Existe uma maturidade moral e de

154 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 157.
155 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 158.



210

que forma o ser humano pode alcançá-la? J. Piaget, um dos primeiros estudiosos do 

comportamento humano a estudar o desenvolvimento moral diz que “moral consiste num 

sistema de regras, e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o 

indivíduo adquire por essas regras”. 157 Ao estudar a moral das crianças, J. Piaget depara com 

um problema, ao constatar que as regras que a criança respeita são sempre dadas pelas 

pessoas adultas, e já estão prontas, elaboradas e nem sempre de acordo com as necessidades 

infantis. Assim, estudar a moral infantil se toma uma tarefa difícil. J. Piaget parte, então, para 

uma outra solução: ele começa a observar e estudar o comportamento moral infantil através 

de jogos, especialmente o jogo de bolinhas.158

Lawrence Kohlberg, psicólogo e professor americano, aprofundou a pesquisa sobre o 

desenvolvimento da moral e retomou muitas questões, ampliando o estudo sobre o tema.

3.5.1- A pesquisa de L. Kohlberg - método e características

Lawrence Kohlberg, falecido em 1986, ensinou na Universidade de Harward, onde 

realizou suas pesquisas sobre o desenvolvimento moral.'59 Na primeira fase da sua pesquisa, 

L. Kohlberg acompanhou um grupo de 50 homens americanos com idade entre 18 a 28 anos, 

durante 18 anos, com entrevistas a cada 3 anos. Na segunda fase, ampliou a pesquisa, 

entrevistando também indivíduos de outras culturas, como do México, Turquia, Formosa, 

Malásia. Os dados desta segunda parte da pesquisa confirmaram as descobertas que L. 

Kohlberg havia feito na primeira fase.160

O método da sua pesquisa consistia em apresentar um dilema aos entrevistados e 

formular perguntas com a intenção de descobrir as razões que o indivíduo apresentava como 

solução para o caso. Esta era a principal característica da sua pesquisa. Kohlberg não estava 

interessado no comportamento moral, naquilo que a pessoa fazia. Para Kohlberg o

’’comportamento moral externo não diz muito sobre a maturidade moral”, pois tanto um

156 Erik ERIKSON, Identidade, juventude e crise, p. 166.
157 Jean PIAGET, O julgamento moral na criança, p. 11.
158 Jean PIAGET, O julgamento moral na criança, p. 11-3.
159 Ronald DUSKA; Mariellen WHELAN, O desenvolvimento moral, p. 53.
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’’adulto maduro quanto um adolescente imaturo podem ou não roubar uma maçã”.161 Neste 

caso, o comportamento de ambos seria igual, mas poderiam fundamentar seu ato de roubar 

uma maçã, por exemplo, a partir de diferentes razões. L. Kohlberg não estava interessado na 

resposta certa, no “sim” ou no “não”, no deve ou não deve, mas nos “porquês” que o 

indivíduo apresentava. Não o ato em si, nem o que a pessoa diz, mas as razões, os porquês 

que ela alega para solucionar um determinado dilema - esta é a característica principal da 

pesquisa.162

3.5.2 - Os níveis do desenvolvimento moral em L. Kohlberg

Na sua pesquisa, L. Kohlberg descobriu que há três níveis no desenvolvimento moral: 

o nível pré-convencional, o convencional e o pós-convencional ou de princípio. Cada nível 

apresenta dois estágios, totalizando seis. L. Kohlberg, ao falar em estágios do 

desenvolvimento, destaca quatro aspectos, que definem sua compreensão de 

“desenvolvimento”:

Diferenças qualitativas: o juízo de um determinado estágio não se diferencia de outro 

no seu conteúdo, mas na forma como o conteúdo é entendido. As diferenças entre as 

formas específicas de um estágio não significam um maior ou melhor saber, mas se 

referem muito mais a um saber diferente.

Totalidade estruturada: cada estágio tem sua forma peculiar de juízo, fqrmando uma 

unidade própria e inteira.

Seqüência invariável: a ordem dos estágios é seqüencial e não permite retroceder aos 

anteriores. A influência de fatores culturais pode acelerar, retardar ou até parar o 

desenvolvimento moral, mas não mudar sua seqüência.

Integração hierárquica: um estágio mais elevado é sempre mais diferenciado e mais 

integrado do que os anteriores, ou seja, mais elementos são incluídos no juízo moral

160 Ronald DUSKA; Mariellen WHELAN, O desenvolvimento moral, p. 53.
161 Ronald DUSKA; Mariellen WHELAN, O desenvolvimento moral, , p. 54.
162 Ronald DUSKA; Mariellen WHELAN, O desenvolvimento moral, , p. 54.
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que fortalece a coerência interna do estágio. Por isso, estágios mais elevados levam a 

juízos morais melhores e mais apropriados.163

Nos estágios 1 a 4 se percebe uma visão cada vez mais ampla da sociedade e avançar 

tios estágios significa raciocinar cada vez menos concreto e mais abstrato: “(...) até o estágio 4 

todo o estágio representa uma percepção sempre mais ampla e mais adequada do sistema 

social e uma habilidade sempre maior para pensar em termos abstratos.” 164

Os três níveis e seus seis estágios de desenvolvimento do julgamento moral, conforme 

a teoria de L. Kohlberg, são descritos a seguir:

Nível pré-convencional: neste nível se encontram as crianças pequenas e até 10 anos. 

As principais características deste nível são um direcionamento estreito sobre o bem e 

o mal. A pessoa julga o bem e o mal a partir das conseqüências dos atos (castigo ou 

recompensa) ou baseada na autoridade de quem dita as leis, que são fixas e dadas. Há 

uma visão muito estreita de sociedade, visto como um grupo que detém o poder e pode 

punir ou recompensar. O estágio 1 deste nível se caracteriza por uma moralidade 

heterônoma, onde as regras devem ser obedecidas e a desobediência deve ser punida, e 

onde os interesses dos outros não são levados em conta. Para este estágio, o bem é 

evitar a punição. No estágio 2, o bem é considerado num sentido mais positivo, como 

uma recompensa ou gratificação. As regras devem ser obedecidas, mas somente 

visando o interesse próprio. A perspectiva é individualista, mas a visão da sociedade 

amplia-se com a perspectiva do grupo de iguais e a cooperação grupai como uma 

possibilidade de obter recompensa. Esta é a fase de crianças de 10 anos e de algumas 

pessoas adultas.165

Nível convencional: é o nível de crianças a partir de 10 anos e de alguns adultos, e 

“supõe a conformidade com a ordem social estabelecida”. As pessoas nesta fase têm 

respeito pela autoridade e pelas leis, que continuam sendo entendidas como fixas e 

dadas. Já se começa a levar em conta a intencionalidade dos atos. O estágio 3

163 Cf. Friedrich SCHWEITZER, Lebensgeschichte und Religion, p. 118.
164 Ronald DUSKA; Mariellen WHELAN, O desenvolvimento moral, p. 61
165 Cf. Maria Del Mar GONZALEZ; Maria Luisa PADILLA, Conhecimento social e desenvolvimento moral nos 
anos escolares, p. 175; Friedrich SCHWEITZER, Lebensgeschichte und Religion, p. 115.
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caracteriza-se por ir ao encontro das expectativas dos outros, pela preocupação em 

agradar os outros, ser uma pessoa “boa”, ser aprovada. Também é importante cuidar 

dos relacionamentos e se espera confiança, solidariedade, valorização e agradecimento 

dos outros. A perspectiva social é a dos relacionamentos de indivíduo para indivíduo e 

o grupo tem um papel importante: cada integrante tem seu papel bem definido e cada 

qual sabe das regras para que haja harmonia. Esta é a fase de jovens até 14 anos e 

pessoas adultas. No estágio 4 a moral está baseada na lei e na ordem. O correto é 

cumprir o próprio dever, mostrar respeito pela autoridade e manter a ordem social 

vigente. As leis devem ser obedecidas, exceto em casos extremos, onde leis 

contradizem outras socialmente estabelecidas. O direito está a serviço da sociedade, 

dos grupos ou das instituições. A pessoa faz uma diferenciação entre o ponto de vista 

social e aquele regido por interesses individuais. Este é o estágio de jovens de 14 a 16 

anos e de muitos adultos.166

Nível nós-convencional: este nível é regido por princípios pelos quais pessoa e 

sociedade deveriam se empenhar. Ela busca uma teoria moral, ou seja, descobrir 

princípios que^originaram todas as leis. A pessoa atinge a autonomia de julgamento, a 

sua maturidade moral e a base para julgar é a razão. No estágio 5, o princípio é o do 

contrato ou pacto social, ou seja, “a consciência de um compromisso livremente aceito 

entre pessoas com iguais direitos e deveres, compromisso tomado possível pela 

disposição de se pôr no lugar do outro, o que assegura algumas regras de 

imparcialidade, válidas para todos.”167 Existe a consciência de que há inúmeras 

opiniões, regras e valores que norteiam grupos e pessoas, e que deveriam ser seguidas, 

se forem justas e de acordo com o pacto social firmado. No entanto, alguns valores 

como a vida e a liberdade deveriam ser respeitadas em cada sociedade, independente 

da opinião da maioria. O estágio 6 é o dos princípios éticos universais e poucas 

pessoas o alcançam. Nesta fase as pessoas escolhem os princípios éticos como a 

justiça, a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos, e os seguem. Estes estão 

“baseados na racionalidade e no princípio de justiça; os princípios individuais de 

consciência situam-se dentro desses critérios gerais.”168

166 Cf. Maria Del Mar GONZALEZ; Maria Luisa PADILLA, Conhecimento social e desenvolvimento moral nos 
anos escolares, p. 238; Friedrich SCHWEITZER, Lebensgeschichte und Religion, p. 116.
167 Alfredo FIERRO, Relações sociais na adolescência, 304.
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Por outro lado, L. Kohlberg também se ocupou com os mecanismos de que a pessoa 

dispõe para poder se desenvolver e avançar nos estágios. Ele assinalou duas maneiras de 

transição de uma fase para outra: a primeira seria o desequilíbrio e a reequilibração cognitiva, 

ou seja, as soluções que a pessoa encontra para resolver um dado dilema moral não a 

satisfazem mais e ela procura por respostas mais satisfatórias para sua dificuldade, 

provocando um desequilíbrio que a leva ao estágio seguinte. A segunda é a empatia, ou seja, a 

“capacidade de se pôr no lugar do outro, de se colocar na perspectiva dos demais”. Outras 

formas de estimular o desenvolvimento do julgamento moral seriam a interação com pessoas 

de níveis um pouco mais elevados e com um meio social desafiador.171

Quando se pensa em julgamento moral na adolescência é importante ressaltar que é 

possível chegar aos níveis mais altos do desenvolvimento moral já nesta fase da vida. Com a 

capacidade do pensamento abstrato e com sua identidade estruturada, a pessoa adolescente 

está apta a avançar na sua busca por maturidade, também no campo do julgamento moral. 

Sair da posição de quem acredita cegamente nas leis, sem perguntar sobre sua origem, sua 

validade e eficácia, e sobre a autoridade de quem as cria, é um importante passo rumo ao 

amadurecimento moral. A pessoa adolescente, ao definir sua própria escala de valores, estará 

em condições de escolher os princípios que vão nortear sua vida e instrumentalizar seu agir na 

sociedade.

3.6 - Desenvolvimento moral da mulher

Uma das questões que chama a atenção nos estudos de L. Kohlberg sobre o 

desenvolvimento moral é o fato de que o universo de pessoas que ele pesquisou são homens. 

J. Piaget, do mesmo modo, se ocupa nos seus estudos sobre o julgamento moral da criança, 

primordialmente, com um jogo de meninos. Ao comentar sobre as meninas, a partir de um 

jogo tipicamente feminino, ele conclui: “A observação mais superficial foi suficiente para 

mostrar que em linhas gerais, as meninas têm o espírito jurídico muito menos desenvolvido
• )) 172que os meninos.

171 Cf. Alfredo FIERRO, Relações sociais na adolescência, 305.
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A partir destas colocações, surgem algumas questões: o desenvolvimento humano se 

dá da mesma forma, tanto em homens como em mulheres, ou há diferenças? Se elas existem, 

é possível falar em desenvolvimento do ser humano e basear os estudos e a pesquisa somente 

no sexo masculino? Onde se percebem diferenças? Questões como estas chamaram a atenção 

de Carol Gilligan, professora de Educação na Universidade de Harward, aluna e colega de L. 

Kohlberg. Ela percebeu que “as vozes das mulheres soavam diferentes” e aponta os 

problemas daí decorrentes:

A disparidade entre a experiência das mulheres e a representação do desenvolvimento 
humano, notada por toda a bibliografia psicológica, tem sido em geral considerada 
como significando um problema no desenvolvimento das mulheres. Em vez disso, o 
fato de que as mulheres não se ajustem aos modelos existentes de crescimento humano 
pode apontar para um problema na representação, uma limitação na concepção da 
condição humana, uma omissão de certas verdades sobre a vida.173

C. Gilligan fez pesquisas sobre a identidade e o desenvolvimento moral das mulheres 

a partir de três estudos: com estudantes em faculdades, sobre a decisão do aborto e sobre 

direitos e responsabilidades. Os estudos foram feitos por meio de entrevistas, e foi levado em 

conta: “o modo como as pessoas falam da sua vida é significativo; a linguagem que utilizam e 

as conexões que fazem revelam o mundo que elas vêem e no qual atuam.”174

3.6.1 - Diferenças na estruturação da identidade feminina

Uma das questões principais que Carol Gilligan levanta em relação às teorias que 

estudam o desenvolvimento do ser humano é de que ele é realizado essencialmente a partir do 

sexo masculino mas quer ser visto como determinante para ambos os sexos, pressupondo que 

homem e mulher são iguais. Se, por outro lado, são percebidas diferenças no sentido de que 

as mulheres não se “enquadram” nas teorias, este fato é visto como “falha” nas mulheres. 

Assim acontece com os estudos de S. Freud 175 e de E. Erikson, entre outros.

172 Jean PIAGET, O julgamento moral na criança, p. 66.
173 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente,p. 11.
174 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente,p. 11.
175 Cf. Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 16-7.
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Os problemas de representatividade nas teorias sobre o desenvolvimento humano 

foram detectados por Judith Gallatin, no seu estudo “Adolescência e Individualidade”, onde 

analisa a teoria de E. Erikson. Ela argumenta que “E. Erikson fracassa ante o mistério do 

desenvolvimento feminino” e afirma que “o modelo da crise de identidade se adapta 

perfeitamente aos adolescentes do sexo masculino”. 176 A partir de pesquisas que a autora 

analisa, as diferenças entre rapazes e moças são detectadas já a partir da “orientação para o 

futuro”: nos rapazes os “planos ocupacionais”, ou seja, seus planos para o futuro e sobre os 

papéis que irão desempenhar na sociedade são “mais realistas”. O mesmo não pode ser 

afirmado em relação às moças. Para estas, a orientação para o futuro permanece “mais vaga”, 

e “seus planos vocacionais freqüentemente deixam de se realizar” 177

Por outro lado, os conflitos que a teoria de E. Erikson traz para as diferentes idades do 

ser humano178 mostram “problemas que serão enfrentados pelos homens, na idade adulta - 

que planos formular, que papéis desempenhar, que trabalho realizar, que lugar ocupar na 

sociedade etc.”179 Para a moça estas questões somente serão respondidas se ela não casar. Se 

isto acontecer, “muitas destas escolhas serão tomadas por  ela” e, além do mais, sua identidade 

permanecerá “um pouco indefinida e ambígua antes do casamento”, numa interpretação que J. 

Gallatin faz de textos onde E. Erikson se ocupa com a formação de identidade nas 

mulheres.180 As diferenças entre os sexos, reconhecidas por E. Erikson, têm, em grande parte, 

uma explicação anatômica e biológica: “Ele concluiu que o fato de um menino ter um 'falus 

protubérante', influencia profundamente a forma como ele se relaciona com o mundo - e o 

mesmo pode ser dito sobre a 'cavidade criativa interna' da menina.” 181

J. Gallatin conclui, e alerta para que estas conclusões não sejam levada às últimas 

conseqüências, de que as adolescentes, conforme a teoria de E. Erikson, são “mais incertas a 

respeito de seus planos futuros, (...) menos seguras do que os rapazes, (....) mais ansiosas e 

convencidas de sua própria incompetência.” 182 E ao lembrar “a afirmação de E. Erikson de 

que o desenvolvimento do sentido de segurança da criança está intimamente interligado ao 

próprio sentido de auto valorização de sua mãe”, se pergunta: “(...) se as garotas que acreditam

176 Judith, GALLATIN, Adolescência e Individualidade,p. 365.
177 Judith, GALLATIN, Adolescência e Individualidade,p. 365.
178 cf. Erik ERIKSON, Identidade, Juventude e Crise, p. 90- 141.

179 Judith, GALLATIN, Adolescência e Individualidade.,p. 366.
180 Cf. Judith, GALLATIN, Adolescência e Individualidade, p. 367.
181 Judith, GALLATIN, Adolescência e Individualidade, p. 368.
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serem 'inferiores' aos rapazes, que tiveram menos oportunidades de se instruírem e, talvez, 

menos chances de experimentação e de se 'encontrar' seriam as pessoas indicadas para criar 

filhos”? 183

Se E. Erikson coloca as diferenças entre homens e mulheres como algo 

predominantemente anatômico e biológico e vê nesta diferença um problema para as 

mulheres, a pesquisa na qual C. Gilligan se apoia parte exatamente deste ponto para chegar a 

outras conclusões. A partir de estudos realizados por Nancy Chodorow, é possível perceber 

que a questão da estruturação da identidade acontece de forma diferente para meninos e para 

meninas, não por questões anatômicas, mas pelo “fato de que as mulheres, universalmente, 

são grandemente responsáveis pelo cuidado inicial dos filhos.” 184 Este é o ponto de partida 

do qual se entende o desenvolvimento diferenciado de meninos e meninas. Apoiada pela 

teoria de que a personalidade se forma até os três anos, e levando em conta que na fase inicial 

da vida a criança é cuidada principalmente pela mãe, chega-se a desdobramentos que 

explicam por que a “dinâmica interpessoal da formação da identidade de gênero é diferente 

para meninos e meninas. A formação de identidade de gênero ocorre num contexto de 

progressivo relacionamento” 185 que é experimentado de forma diferenciada por filhas e 

filhos: para as primeiras, “ao se identificarem como femininas, sentem-se como suas mães, 

com isso fundindo a experiência de apego com o processo de formação da identidade”. Já 

para os filhos, “ao se definirem como masculinos, separam suas mães de si mesmo”, o que 

significa um impulso muito maior para a separação e a individuação.186 Neste sentido, N. 

Chodorow coloca a questão da diferença entre os sexos, que se estabelece na relação inicial, 

não com uma conotação negativa para as mulheres, como sendo as que têm “fronteiras do 

ego mais fracas”, mas acentua o diferente positivamente ao constatar que “as meninas saem 

desse período com uma base para 'empatia' inserida na sua definição primária do eu, de um 

modo como não acontece com os meninos.” 187

Este núcleo de reflexão sobre a relação inicial é ponto de partida para caminhos 

diferentes que homens e mulheres fazem, rumo ao desenvolvimento da sua identidade. Para o

182 Judith, GALLATIN, Adolescência e Individualidade, p. 374.
183 Cf. Judith, GALLATIN, Adolescência e Individualidade, p.374.
184 apud Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 17.
185 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 17.
186 Cf. Carol GILLIGAN, Uma voz diferente , p. 18.
187 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 17.
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homem o caminho é a separação e a individuação, “visto que a separação da mãe é essencial 

para o desenvolvimento da masculinidade.” Para a mulher, ao contrário, o processo de 

separação não é essencial para a formação da sua identidade feminina. Assim, para ambos há 

dificuldades diferentes:

Uma vez que a masculinidade define-se através da separação enquanto a feminilidade 
define-se através do apego, a identidade de gênero masculina é ameaçada pela 
intimidade, ao passo que a identidade de gênero feminina é ameaçada pela separação. 
Assim é que os homens tendem a ter dificuldades com os relacionamentos, enquanto 
as mulheres tendem a ter dificuldades com a individuação.188

O problema maior para as mulheres surge quando as teorias sobre o desenvolvimento 

humano colocam o referencial da separação e da individuação como um ideal de maturidade 

a ser alcançado e a “incapacidade das mulheres de se separar toma-se assim, por definição, 

uma incapacidade de se desenvolver.” 189 A adolescência é a fase da vida onde, na teoria de E. 

Erikson, a tarefa de estruturar a identidade se toma vital. No entanto, sua teoria foi elaborada 

a partir da criança masculina e mesmo percebendo que a menina é diferente, permaneceu com 

a sua concepção masculina como sendo aquela que determina a tarefa para ambos os sexos. 

Assim, na fase da adolescência a tarefa de estruturar a identidade continua sendo a mais 

importante e vindo antes da intimidade. Para homens e mulheres, no entanto, todo o processo 

de estruturação do eu é realizado de forma diferente. Se para os homens a identidade vem 

antes da intimidade, para as mulheres ambos os conceitos estão fundidos: “A intimidade 

segue junto com a identidade, à medida que a mulher vem a conhecer-se como é conhecida, 

através de seus relacionamentos com outros.”190 Além das experiências de conexão, de apego 

e de relacionamentos que a mulher faz desde a infância, um outro aspecto ganha importância 

na formação da identidade da mulher: sua capacidade de “cuidar”. Estes dois elementos 

básicos na formação da identidade feminina, os relacionamentos e a sua capacidade de cuidar 

dos outros, são, porém, considerados como “falha” no desenvolvimento das mulheres pelas 

teorias psicológicas:

O lugar das mulheres na vida dos homens tem sido aquele de alimentadora, cuidadora, 
e companheira, a tecelã daquelas redes de relacionamentos nas quais ela por sua vez 
confia. Mas enquanto as mulheres têm assim cuidado dos homens, os homens têm em 
suas teorias do desenvolvimento psicológico, (...) , tendido a presumir ou desvalorizar

188 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 18.
189 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 19.
190 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 22.
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aquele cuidado. Quando o foco na individuação e realização individual se estende à 
idade adulta e a maturidade é igualada com autonomia pessoal, a preocupação com os 
relacionamentos surge como fraqueza das mulheres em vez de uma força humana.191

Assim, a estruturação da identidade feminina difere da masculina, e as qualidades que 

definem a maturidade na vida adulta são aquelas tipicamente masculinas: “capacidade para 

pensamento autônomo, claro poder decisório e ação responsável”.192 Os elementos que 

determinam a estruturação da identidade feminina, como relacionamentos, cuidado, 

responsabilidade, bondade, no entanto, não são levados em conta quando se define a 

maturidade na vida adulta do ser humano.

3.6.2 - O desenvolvimento moral da mulher - a ética do cuidado

C. Gilligan constata, nos estudos sobre o desenvolvimento moral de L. Kohlberg, o 

fato de que na sua teoria “as mulheres simplesmente não existem”. O universo de pessoas 

pesquisado por L. Kohlberg é composto somente por homens e mesmo assim ele reivindica 

universalidade para seus estudos.193

Para entender o desenvolvimento moral na mulher, levando em conta seus conceitos 

de responsabilidade e cuidados, C. Gilligan procurou uma situação em que a mulher se 

encontra diante de uma opção que afeta tanto a si mesma como a outros e enfrenta 

diretamente a questão moral de causar mal, e onde ela tivesse a possibilidade de optar e de 

falar sobre sua escolha.194 A decisão sobre fazer ou não um aborto gira em tomo de duas 

questões: do “eu” e da sobrevivência. Nos seus estudos sobre a questão do aborto, C. Gilligan 

encontrou subsídios para delinear os passos de um desenvolvimento do julgamento moral, a 

partir de uma ética do cuidado e da responsabilidade. Ela descobriu três perspectivas 

diferentes: Ia perspectiva - cuidado consigo mesma para garantir a sobrevivência, mesmo que 

isto signifique egoísmo; 2a perspectiva - o bom e o certo é cuidar dos outros, mesmo que isto

191 Carol GILLIGAN. Uma voz diferente, p. 27.
192 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 27.
193 Cf. Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 28.
194 Cf. Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 80-1.
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signifique auto-sacrifício; 3a perspectiva - cuidar de si e dos outros numa relação de 

interdependência.195

Primeira perspectiva - cuidados consigo mesma, sobrevivência - egoísmo: pelo fato de 

sentir-se só e desconectada nas suas relações, a mulher tem como prioridade única a 

preocupação pela sua própria sobrevivência. O eu é o exclusivo objeto da sua 

preocupação e a base para o julgamento moral é o auto-interesse. O conceito com o 

qual a mulher opera é o egoísmo.196

Transição: a questão mais importante é admitir para si mesma os sentimentos de 

egoísmo. A transição para uma nova perspectiva acontece quando a mulher consegue 

um novo conceito de conexão entre o eu e os outros: o conceito da responsabilidade. 

A mulher necessita fazer uma redefinição do auto-interesse e partir para uma relação 

de apego e conexão, sair do egoísmo para a responsabilidade. Esta transição “é uma 

passagem no sentido da participação social.” Se na primeira perspectiva, a mulher se 

sente muito mais como alguém que recebe “sanções impostas por uma sociedade”, na 

segunda fase ela quer “ser membro da sociedade mediante a adoção dos valores 

sociais.” Entre estes, a questão da bondade se toma essencial e a sobrevivência não é 

mais vista na perspectiva do egoísmo, mas “como dependente da aceitação por 

outros.”197

Segunda perspectiva - cuidar dos outros, não magoar, auto-sacrifício - bondade: surge 

uma nova conexão “definindo o eu e proclamando seu valor com base na sua 

capacidade de cuidar de outros e protegê-los. A mulher constrói então um mundo 

arquitetado com os pressupostos da bondade feminina”. 198 Nesta tarefa de cuidar dos 

outros, a sua grande preocupação é não magoar ninguém. Mas aí surge o conflito: 

“Quando não existe opção alguma que possa ser do melhor interesse de todos, quando 

as responsabilidades conflitam e a decisão ocasiona o sacrifício das necessidades de 

alguém, então a mulher enfrenta a tarefa aparentemente impossível de escolher a

195 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente,, p. 85.
196 Cf. Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 86.
197 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 90.
198 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 90.
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vítima.” 199 Nesta escolha pela vítima, ela acaba optando por si mesma com a intenção 

de não magoar outras pessoas.

Transição: a palavra “egoísmo” volta a ocupar a reflexão que a mulher faz sobre o 

fato de que está excluída da relação de cuidados. Com a opção pelo auto-sacrifício, 

suas necessidades ficaram de fora e ela agora se pergunta “se é egoísta ou 

responsável, moral ou imoral, incluir suas próprias necessidades dentro da esfera do 

seu cuidado e preocupação.”200

- Terceira perspectiva - cuidar de si mesma e dos outros, interdependência - verdade: a 

mulher começa a fazer uma clara distinção entre o “eu” e os outros e se pergunta se é 

possível cuidar de si e dos outros ao mesmo tempo e “conciliar assim a disparidade 

entre magoar e cuidar.” Para que esta situação se estabeleça, um novo critério precisa 

ser adotado: o da honestidade. “Para ser responsável por si mesmo é necessário 

primeiro reconhecer o que se está fazendo.” 201 Assim o critério da bondade, que estava 

baseado na preocupação pelos outros, passa para o da verdade, quando as necessidades 

do eu também começam a ser levadas em conta. As necessidades do eu precisam estar 

clara e honestamente definidas, para que as escolhas possam ser feitas com 

responsabilidades. A mulher opera agora com novos critérios: ela se pergunta 

honestamente quais as suas necessidades e as dos outros, responsavelmente faz 

escolhas e opta pelo cuidado tanto por si mesma como pelos outros. Se na segunda 

fase, a bondade estava atrelada a uma relação de dependência das necessidades dos 

outros, agora a mulher, ao elevar as necessidades do eu e dos outros num mesmo nível, 

cria uma relação de interdependência. A responsabilidade pelo cuidado transforma-se 

então numa ética pessoal, como princípio universal que direciona sua moral.202

As três perspectivas apresentadas refletem assim a relação que a mulher faz entre o 

“eu” e os outros, e como em cada transição ela necessita fazer “uma reinterpretação crítica do 

conflito entre egoísmo e responsabilidade.” O processo inicia com a preocupação pela 

sobrevivência, passa pelo conceito da bondade e chega à questão do cuidado como “o guia

199 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 91.
200 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 92.
201 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 93.
202 Cf. Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 101.
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mais adequado para a solução dos conflitos nas relações humanas.” Por outro lado, mostra o 

“estreito vínculo no pensamento das mulheres entre as concepções do eu e de moralidade”. 203

C. Gilligan aponta o fato de que sua pesquisa sobre o aborto foi um estudo limitado, 

pelo número de mulheres entrevistadas e pela falta de amostragem em outras culturas. Todo o 

estudo carece, então de mais pesquisa e reflexão. No entanto, as descobertas refletem 

claramente uma seqüência no desenvolvimento de uma ética do cuidado, onde as questões 

sobre responsabilidades e relacionamentos são decisivos. Se num primeiro momento, a 

preocupação pela sobrevivência traz sentimentos de egoísmo, num segundo momento a 

mulher opta pela responsabilidade “de uma vida vivida em relacionamentos”, mesmo que esta 

dpção por cuidar dos outros “impede um reconhecimento do eu.” Uma nova conexão 

acontece quando a mulher redescobre a verdade de que o eu e os outros são interdependentes 

“e que a vida, embora valiosa em si, só pode ser mantida por cuidado nos relacionamentos.”
204

3.6.3 - O conceito de moralidade nas mulheres

No desenvolvimento moral da mulher uma palavra chave é “egoísmo”. No conflito 

entre o auto-sacriflcio, quando a mulher opta por cuidar dos outros, e a responsabilidade, 

quando ela opta por cuidar de si mesma e dos outros, a questão do egoísmo continua presente. 

O auto-sacrifício e a bondade, que perpassam a segunda perspectiva da ética do cuidado, são 

virtudes consideradas essencialmente femininas e entram em conflito com a noção de direito, 

quando as mulheres contrapõem a essas virtudes os conceitos de responsabilidade e escolha. 

Como fazer escolhas responsavelmente e incluir suas necessidades na ética do cuidado e não 

ser egoísta? Como se articula, nestes casos, o conceito de moralidade nas mulheres?

Um dos dilemas que as mulheres enfrentam é a oposição entre o egoísmo e a 

responsabilidade, entre serem honestas consigo mesmas e continuar responsáveis pelos 

outros, entre “integridade pessoal” e lealdade nos seus relacionamentos. A oposição entre

203 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 115.
204 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 137.
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egoísmo e responsabilidade deixa as mulheres “suspensas entre um ideal de altruísmo e a 

verdade de sua vivência e suas necessidades.”205 Como superar esta oposição e chegar a um 

conceito de moralidade que inclua a necessidade de todos e leve em conta a tarefa de não 

causar dano?

C. Gilligan usa como exemplo a experiência de uma mulher que foi entrevistada na 

pesquisa para ilustrar como se dá a superação do conflito entre egoísmo e responsabilidade. O 

primeiro passo é entender que não existe uma resposta certa, um só meio certo de viver, mas 

que as diferenças são muito mais uma parte e não uma ameaça aos relacionamentos. Um 

segundo passo é perceber a limitação do “enfoque individualmente centrado”, não levando 

em consideração a realidade dos relacionamentos. Assim a mulher entrevistada chega à 

solução do conflito:

Vendo as vidas individuais como interligadas e inseridas num contexto social de 
relacionamentos, ela amplia sua perspectiva moral para abranger uma noção de “vida 
coletiva”. A responsabilidade inclui agora o eu e o outro, vistos como diferentes, mas 
ligados ao invés de separados e opostos. Essa percepção da interdependência, em vez 
de uma preocupação com a reciprocidade, alimenta sua crença de que “em certo grau 
todos nós temos responsabilidades em cuidar uns dos outros”.206

A partir da realidade de que o mundo é uma “rede complicada de relacionamentos”, 

tomar resoluções morais não é uma tarefa fácil. Se uma pessoa sofre, todas as demais 

envolvidas serão afetadas. Assim, tomar decisões exige cuidado e responsabilidades pelas 

escolhas. Ao ver a vida não como um caminho, mas como uma teia, onde há muitos caminhos 

que podem ser tomados, e ao entender que sempre haverá conflitos, a maturidade nas decisões 

morais se articula desse modo para as mulheres: “(...) tomar decisões com cuidado, com base 

no que você sabe, e assumir responsabilidade pela escolha, ao mesmo tempo enxergando a 

possível legitimidade das demais soluções.” 207 Os relacionamentos, antes vistos como 

dependentes, adquirem agora a noção da interdependência e o cuidado “amplia-se de uma 

obrigação paralisante de não prejudicar outros para uma obrigação de agir responsavelmente 

para com o eu e os outros e assim manter a conexão.” 208

205 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 149.
206 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 158.
207 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 159.
208 Carol GILLIGAN, Uma voz diferente, p. 160.
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A maturidade do julgamento moral na adolescência é um objetivo que precisa ser 

levado em conta pela educação. No entanto, não é possível pressupor que ambos os sexos são 

iguais no seu desenvolvimento. A educação das adolescentes, com seu desenvolvimento 

próprio, deveria ser muito diferente e não simplesmente adequada e adaptada à educação dos 

adolescentes masculinos, quando não totalmente ausente.

Para a adolescente, chegar à maturidade moral significa solucionar o conflito entre 

egoísmo e responsabilidade, e assumir uma postura de cuidados consigo mesma e com os 

outros, numa relação de interdependência entre o eu e os outros. Superar a idéia de que auto- 

|acrifício e bondade são um ideal essencialmente feminino e assumir uma postura de 

responsabilidade pelas escolhas que faz e pelas decisões que toma, deveria ser o objetivo a ser 

estimulado e buscado. A educação deveria possibilitar o crescimento e amadurecimento de 

ambos os sexos, para que tanto mulheres como homens possam, cada um a seu modo, chegar 

a bom termo na sua tarefa de buscar a maturidade moral. A constatação de que há diferenças 

no desenvolvimento masculino e feminino deveria ser levado em conta pelas escolas, e 

especialmente na disciplina Ensino Religioso, no sentido de estar atento e proporcionar 

espaços para que ambos possam se desenvolver plenamente. Para o Ensino Religioso seria 

oportuno estar atento para o discurso feminino a respeito de sua religiosidade, na sua maneira 

de expressá-la e vivenciá-la e elaborar estratégias educacionais no sentido de refletir as 

diferentes formas do ser humano se desenvolver, e exercitar posturas de respeito em relação a 

estas diferenças.

3.7 - Adolescentes e a escola - novas perspectivas

O ser humano na sociedade ocidental, passa uma grande parte da sua infância e 

adolescência na escola. A pedagoga Tania Zagury, na sua pesquisa sobre adolescentes, se 

ocupou também com a questão da escola. Ela afirma que há diferentes maneiras de valorizar a 

escola na sociedade brasileira. Para as classes mais pobres, por exemplo, a escola é vista 

como uma possibilidade de ascensão social. Ela serve também como uma forma de manter 

crianças e jovens longe das ruas e ocupados sob a “supervisão de educadores”. Para as classes 

mais favorecidas, a escola é a única obrigação que a família impõe a seus filhos e filhas. Na 

pesquisa de T. Zagury, para a pergunta “Por que você estuda?”, 92,2% responderam que 

“acham importante para sua vida”. Por outro lado, T. Zagury também aponta para mudanças
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que começam a ser percebidas: crianças que eram consideradas alunas e alunos exemplares, 

quando chegam à adolescência perdem a vontade de estudar, ““matam” aula sempre que 

podem, “colam “ muito, não sabem o que querem, não aceitam passivamente o que vêem de 

errado, criticam professores, metodologia, conteúdos. Percebe-se um decréscimo no interesse 

pelos estudos nesta fase.209

Uma outra pesquisa com adolescentes e especificamente relacionada à escola210 fala 

dos desejos que estes têm em termos de conteúdos e programas: que sejam significativos, 

adequados às séries e à realidade; trabalhos práticos, ênfase no ensino de processo de 

pesquisa, de leitura e da escrita; esporte, artes e eventos educativos e culturais; elementos de 

apoio como bibliotecas, vídeos, computadores.211 Se por um lado, alunos e alunas valorizam 

o fato de poderem freqüentar uma escola, por outro lado, também percebem que, em muitos

casos, certos conteúdos que lhes são ensinados não vêm ao encontro das suas necessidades.

Percebem uma defasagem entre aquilo que é ensinado na escola e o que entendem ser 

importante para sua vida. A pesquisa realizada com adolescentes na escola revela que há “um 

descompasso entre o ritmo da vida e o ritmo da escola”:

Esta tem sido muito lenta, revela-se pesada e pouco receptiva à mudança e ao 
exercício do papel de interlocutora real. Coloca-se como instrumento de informações, 
controladora do saber e, ao fazê-lo, perde espaço e poder para os meios de 
comunicação de massa que, enquanto agência de informações, são muito mais rápidos 
e potentes.212

A escola não pode ter como único e principal objetivo a transmissão de informações, 

pois estas podem ser conseguidas também por meio de outras fontes. A escola como “um 

espaço privilegiado” precisa também formar “sujeitos autônomos e indivíduos solidários”. 

Assim a questão da “qualidade das relações” entre os indivíduos que compõem o universo 

escolar ganha destaque.213

Cari Rogers e J. Freiberg, ao analisarem a realidade do mundo moderno, chegam à 

conclusão de que o modelo tradicional de educação parte de pressupostos errados. A pergunta

209 Cf. Tania ZAGURY, O adolescente p o r ele mesmo, p. 55.
210 Cf. Ana Luiza BURATTO, A direção do olhar do adolescente, p. X.
211 Cf. Tania ZAGURY, O adolescente p or ele mesmo, p. 55.
212 Ana Luiza BURATTO, A direção do olhar do adolescente, p. 19.
213 Ana Luiza BURATTO, A direção do olhar do adolescente, p. 20-1.
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sobre o que uma pessoa precisa saber nos dias de hoje parte do princípio de que algumas 

pessoas (adultas) sabem o que é necessário ensinar a uma juventude que nada sabe. Em 

relação aos conteúdos se pressupõe que tudo que se ensina se aprende, e tudo que se apresenta 

é assimilado. E concluem que a educação entendida somente como transmissão de 

conhecimento faria sentido apenas num mundo estático. “Mas o homem moderno vive em 

um ambiente de contínua mudança.” 214 Os conteúdos que são ensinados hoje, em alguns anos 

estarão superados. Uma realidade completamente nova se apresenta para a educação: ela deve 

ser facilitadora de mudanças e de aprendizagem.

Somente são educadas as pessoas que aprenderam como aprender, que aprenderam a 
adaptar-se e mudar, que perceberam que nenhum conhecimento é firme, que somente 
o processo de buscar o conhecimento dá uma base para a segurança. O único 
propósito válido para a educação no mundo moderno é a mudança e a confiança no 
processo e não no conhecimento estático.215

Os autores vêem a facilitação da aprendizagem como o “objetivo da educação, como o 

modo de formar o homem que aprende, o modo de aprender a viver como indivíduos em 

evolução.” 216 Nesta nova concepção de educação, o papel do professor e professora também 

muda. O professor tradicional se faz estas perguntas: O que creio ser conveniente que um 

aluno aprenda nesta idade e com esta capacidade? Como posso planejar um programa de 

estudos apropriado para este aluno? Como posso instruí-lo de modo que adquira os

conhecimentos que deve adquirir? 217 Já o professor que se entende como facilitador de

aprendizagem tem outras perguntas: Que querem aprender? Que coisas despertam sua 

curiosidade? Que temas lhes interessam? Como posso orientá-los para que encontrem os 

meios - as pessoas, as experiências, os materiais didáticos, os livros, os conhecimentos que 

possuo - que os ajudem a aprender de modo que lhes proporcionem as respostas para as 

questões que lhes interessam, as que estão ansiosos por aprender? 218

Uma segunda preocupação ocupa o facilitador e facilitadora de aprendizagem: Como 

posso criar um clima psicológico no qual a criança se sinta livre para ser curiosa, cometer 

erros, aprender a partir do meio, de seus companheiros, de si mesma e de suas experiências?

214 C. ROGERS & J. FREIBURG, L ibertady Creatividad en la Educacion,p. 184.
215 C. ROGERS & J. FREIBURG, L ibertady Creatividad en la Educacion, p. 184.
216 C. ROGERS & J. FREIBURG, L ibertady Creatividad en la Educacion, p. 185.
217 Cf. C. ROGERS & J. FREIBERG, L ibertady Creatividad en la Educacion., p. 202.
218 Cf. C. ROGERS & J. FREIBURG, Libertady Creatividad en la Educacion, p. 202.
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Como posso ajudá-la a recuperar o entusiasmo para aprender que fez parte de sua natureza na 

sua primeira infância?219

A educação entendida de modo convencional e apresentada na figura do professor ou 

professora tradicional e suas perguntas está centrada no próprio professor ou professora. Já a 

educação entendida como facilitadora de aprendizagem está centrada na pessoa.220 Esta 

segunda modalidade de definir educação pressupõe e se estrutura na questão relacional, na 

interação entre todas as pessoas que compõem o ambiente educativo. Não é possível conceber 

educação centrada na pessoa sem levar em conta que ela somente acontecerá se houver 

diálogo, uma reciprocidade de relacionamentos entre alunos e alunos, alunos e professores, e 

entre estes e a direção.

A escola pode ser um lugar privilegiado em termos de possibilidades de interação com 

o meio e de relacionamentos entre as pessoas, jovens adolescentes e adultos. Estas duas 

questões, o “aprender a aprender“ e o “aprender a relacionar-se” são funções importantes na 

escola pensada para a realidade do ser humano moderno.

A escola, na realidade dos dias de hoje, tem uma tarefa que vai além daquela que tinha 

há algum tempo atrás. Não é mais possível pensar na escola unicamente como fonte de 

informações e como repassadora da bagagem cultural e do saber que a humanidade vem 

acumulando no transcorrer da sua história. Nos dias de hoje existem outras formas de se obter 

informações, com maior precisão e rapidez do que numa escola. Os meios de comunicação 

colocam à dispor das pessoas inúmeros dados e meios de acessá-los. Esta realidade não isenta 

a escola de continuar na sua tarefa de informar, formar, educar as novas gerações, mas seus 

objetivos não se esgotam aqui.

Duas funções se tomam relevantes para a escola inserida numa realidade em que as 

informações estão ao dispor das pessoas com grande facilidade. A primeira é “aprender a 

aprender”, ou seja, aprender a dominar os meios da aprendizagem, a maneira de acessar e 

obter informações e saber como manuseá-las, e construir mais saber. Numa realidade em 

constante mudança, onde as teorias são consideradas ultrapassadas com grande rapidez, é

219 Cf. C. ROGERS & J. FREIBURG, Libertady Creatividad en la Educacion, p. 202.
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necessário dominar os novos conhecimentos e trazê-los para dentro do contexto no qual se 

vive. Aprender a aprender será uma tarefa constante para o ser humano moderno. A escola 

pode ser o lugar onde este aprendizado é iniciado.

Uma segunda função da escola é possibilitar o “aprender a relacionar-se”. O ser 

humano moderno se toma um indivíduo cada vez mais isolado num mundo cada vez menor e 

globalizado. As informações podem ser acessadas e o aprendizado pode ser realizado de tal 

maneira que não há mais necessidade da interferência de outra pessoa. Por outro lado, as 

teorias do desenvolvimento enfatizam o papel da interação com o meio social e dos 

relacionamentos com os outros indivíduos deste meio como decisivos para um 

desenvolvimento e crescimento saudável. A pessoa constrói seu conhecimento interagindo 

com o seu meio, num processo ativo e criativo. Ela desenvolve sua identidade e estrutura sua 

personalidade através das relações e por meio das identificações com outras pessoas. A 

maturidade do julgamento moral, a capacitação de pessoas para que tenham um pensamento 

autônomo, para que definam suas próprias convicções e princípios, são objetivos que podem 

fazer parte desta segunda função da escola, a de “aprender a relacionar-se”.

Por outro lado, deveria se perguntar sobre as contribuições que as teorias psicossociais 

podem trazer para entender-se a religiosidade de adolescentes, sobre o desenvolvimento de 

sua fé, sobre sua maneira de relacionar-se com os outros e com Deus. Como a aquisição do 

pensamento formal, a partir dos 12 anos, pode contribuir para a construção da imagem de 

Deus? Como se relacionam a tarefa de estruturar a própria identidade, a evolução do 

pensamento a respeito de Deus e a questão da fé na adolescência? Em que medida esta 

segunda função da escola, a de “aprender a relacionar-se” pode contribuir para o 

desenvolvimento da religiosidade de adolescentes?

220 Cf. C. ROGERS & J. FREIBERG, Libertad e creatividad en la Educacion, p. 246.
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3.8 - Adolescentes e sua religiosidade - um olhar para dentro da escola confessional 

luterana

Como adolescentes expressam sua religiosidade? Como falam de Deus e de fé? Para 

abordar a temática da religiosidade de adolescentes, parece oportuno entrar num diálogo com 

os estudos de K. E. Nipkow. Ele analisa a religiosidade na adolescência a partir da pergunta 

pelo sentido ou não da vida. Há três dimensões nesta questão: a dimensão do tempo - a 

questão do sentido tem a ver, então, com o futuro, e especialmente nos jovens com a pergunta 

pçlo seu próprio futuro; a dimensão emocional e social - ligada aos grupos relacionais e aos 

grupos de iguais, como importante fator de união e de aceitação pessoal e amorosa; a 

dimensão cognitiva - abarca a idéia das ideologias e cosmovisão (Weltanschauung) e sua 

influência na vida dos jovens.221

H.-J. Fraas, psico-pedagogo alemão, acentua a aptidão para relacionar-se do ser 

humano como fator decisivo para entender sua religiosidade e sua busca pela transcendência. 

H.-J. Fraas, que se ocupa com a pergunta sobre a formação da personalidade do ser humano e 

a relaciona à sua religiosidade, o faz a partir de estudos de William James e seu conceito de 

diferenciação entre o eu (I) do si-próprio (me ou self). Para W. James “o corpo é o ponto de 

partida do desenvolvimento humano. Ele é o verdadeiro conteúdo do si-próprio.” 222 A este 

si-próprio corporal, W. James ainda acrescenta o si-próprio social e mental. Por outro lado, 

H.-J. Fraas afirma que, se o “contexto é determinante para a personalidade, então essas 

relações, bem como a própria relacionalidade, precisam estar permanentemente presentes. 

Essa presentificação acontece através dos símbolos.” 223

Os três aspectos que compõem o si-próprio, conforme W. James, podem ser 

simbolicamente representados. O si-próprio corporal é mediado pelo corpo e para o recém- 

nascido este se encontra, inicialmente, identificado na mãe. Aos poucos vai se desligando do 

corpo materno e sendo identificado em outros elementos, como o seio da mãe ou objetos que 

fazem parte do universo da criança, como o seu cobertor ou seu polegar. Há um desligamento 

gradativo do corpo da mãe e uma ampliação do si-próprio corporal, na medida em que novas

221 Cf. Karl E. NIPKOW, Erwachsenwerden ohne Gott?, p. 43-6.
222 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 77.
223 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 83.
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experiências corporais vão acontecendo. “O si-próprio se concretiza, de certo modo, no 

‘choque’ físico com o mundo exterior. Assim a criança pequena se descobre a ‘si-própria’ 

pelo fato de se chocar com algo. Ao sentir dor física, o ser humano toma consciência de si 

mesmo.” 224 Mas a consciência do si-próprio corporal também se amplia para além do corpo 

e se traduz no tipo do corte do cabelo, no vestuário, na moradia.

O si-próprio social é mediado pelas relações com objetos. Assim como para o bebê, “o 

si-próprio corporal e o si-próprio social estão interligados no duplo caráter pessoal e físico da 

mãe, (...) da mesma maneira o símbolo social já está contido no símbolo corporal.” 225 O si- 

próprio social está simbolizado nos papéis sociais que cada indivíduo desempenha nas 

relações do seu contexto: a pessoa se descreve como filha deste pai, esposo daquela mulher, 

aluno deste professor. “O símbolo social mantém de modo duradouro a relação com o outro 

ou com os outros e representa, com isso, a importância indispensável do outro para a própria 

identidade. Assim o si-próprio se espelha em objetos e pessoas.” 226

O terceiro aspecto do si-próprio, o mental, é interpretado de modo diverso. Se até aqui 

a pergunta foi “pela origem objetivo-social do respectivo eu”, ela passa a ser agora pelo 

“fundamento que possibilita a identidade como tal.” O ser humano, como “dado a si 

mesmo”, não pode pensar sua existência a partir de si mesmo, mas sempre a partir de uma 

relação do eu com os outros. A ênfase é dada na aptidão para relacionar-se, como o 

fundamental para a existência do ser humano no mundo.

Portanto, ser pessoa, ser personalidade, ter identidade não deve ser entendido a partir 
de si mesmo, mas a partir de uma estrutura abrangente de relações, de um contexto já 
precedente a cada ser humano. Na medida em que atribui a cada um sua destinação, 
esse contexto pode ser chamado de contexto de sentido.227

H.-J. Fraas usa o conceito de “sentimento de dependência absoluta” emprestado de F. 

Schleiermacher, entendido não no sentido negativo, mas “como sentimento de felicidade, 

aconchego e integridade”, para explicar o fato de o ser humano necessitar de relações para ter 

consciência da sua existência no mundo. “O lugar antropológico da experiência religiosa, não

224 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 87.
225 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 89.
226 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 89.
227 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 90.
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ainda a experiência religiosa propriamente dita, deve ser procurado nesse sentimento de 

dependência.” 228 E enumera três maneiras de o ser humano lidar com a consciência do “estar 

dado a si mesmo”:

1. A consciência é negada, reprimida, ignorada, ou seja, a pessoa simplesmente não se 

ocupa com esta questão. “(...) o processo social pode se recusar a tomar-se consciente 

de seu fundamento possibilitador e se limitar a fundamentações exclusivamente 

intramundanas, ou até rejeitar a pergunta pela fundamentação como tal.” 229

2. A consciência é “aceita, interpretada e estruturada no âmbito de uma vivência 

prática ou de uma filosofia.” A fundamentação fica ao nível da própria existência e é 

entendida a partir de um “contexto cosmovisivo imanente ao sistema.” 230

3. A consciência do estar “dado a si mesmo” é entendida não somente como 

“dependência intramundana”, mas como “algo que excede todas as possibilidades da 

imaginação e que se contrapõe à essência do ser no mundo como tal,” e assim se toma 

“experiência religiosa: ‘Creio que Deus me criou junto com todas as criaturas’” 23‘, 

numa citação de Martim Lutero. Assim, a fé confessa que a dependência do ser 

humano “é interpretada como estar fundamentado em Deus.”232

Esta terceira via é o fundamento da identidade do ser humano. Por outro lado, nem a 

fé possibilita este fundamento, nem a religião o cria, mas “ela o tematiza, e a fé o realiza 

individualmente.” Assim a própria identidade do ser humano não reside nele, mas “o 

fundamento possibilitador já está sempre contido no contexto da realização, a ação criadora 

de Deus já está sempre contida no ato de viver a existência humana ou ganha forma nele.”233

O pedagogo alemão F. Schweitzer, no seu estudo sobre a relação existente entre 

adolescência, Igreja e religião, não faz distinção entre religião e religiosidade. Os dois 

conceitos são usados como sinônimos. Ele parte do princípio de que não é possível restringir 

a definição de “religião” como sendo idêntico a “eclesial”. Não é possível identificar 

religião/religiosidade, definida como “práxis religiosa”, com Igreja ou participação na vida

228 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 90.
229 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 91.
230 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 91.
231 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 91.
232 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 91.
233 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana , p, 92-3.
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eclesial. A religião/religiosidade, como práxis religiosa e como disposição para perguntar 

pelo significado último da vida, ultrapassa o eclesial. F. Schweitzer propõe defini-las com um 

conceito mais abrangente, com a intenção de identificar perguntas pelo significado último da 

vida também fora do âmbito eclesial de cultos dominicais ou outras atividades da Igreja. Este 

conceito mais abrangente, que ultrapassa o âmbito eclesial, se impõe, porque tanto a 

expectativa da Igreja como as pesquisas sobre adolescência identificam religião/religiosidade 

com participação na vida da Igreja e acusam, então, um afastamento e falta de interesse entre 

adolescentes.

Por outro lado, quando se propõe um conceito mais amplo para religião/religiosidade, 

no sentido de não ligá-lo a certos conteúdos, mas a uma função formal de busca pela 

transcendência, corre-se o perigo de subestimar a opinião daqueles indivíduos que se 

declaram como não-religiosos. Quando pessoas se pronunciam como não-religiosas deve-se 

aceitar e respeitar esta declaração e não afirmar o contrário, com o argumento de que todas as 

pessoas são, afinal, religiosas.234

Atualmente, as pessoas fazem uma distinção entre religião/religiosidade e Igreja. A 

religiosidade de pessoas adolescentes não está necessariamente restrita à formas institucionais 

de religião mas pode ir além delas. Uma das possibilidades de se perceber esta questão é 

prestar atenção na maneira como jovens falam de Deus, como uma forma de religiosidade 

individual.235

3.8.1 - O desenvolvimento da imagem de Deus

Para o pedagogo F. Schweitzer, a imagem de Deus é central para entender o 

desenvolvimento da religiosidade do ser humano. Esta imagem de Deus é significativa não só 

na religiosidade da pessoa adulta, como também na da criança e da pessoa jovem. As 

mudanças que acontecem na maneira como o ser humano imagina Deus, no transcorrer da sua 

vida, são decisivas para entender o desenvolvimento da sua religiosidade.

Na infância, as primeiras experiências que a criança faz com sua mãe e,

posteriormente, com seu pai são decisivas para o desenvolvimento da sua fé. As primeiras

234 Cf. F. SCHWEITZER, Die Suche nach eigenem Glauben, p. 30-2.
235 Cf. F. SCHWEITZER, Lebensgeschichte und Religion, p. 37.
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experiências de dependência e de cuidados, de apego e de medos que o ser humano sente no 

seu relacionamento simbiótico com a figura materna e, posteriormente, sua relação com a 

figura paterna, são os elementos constitutivos da futura religiosidade. Estes primeiros 

sentimentos e representações são o campo onde uma noção sobre Deus começa a desabrochar. 

Só mais tarde, quando a criança começa a verbalizar ou visualizar sua imagem de Deus, é 

possível ver o quanto as primeiras experiências com as figuras parentais influenciaram a 

formação de uma imagem de Deus na vida do ser humano. E. Erikson aponta esta fase da 

vida do ser humano como a primeira etapa do ciclo vital e a denomina “confiança básica 

versus desconfiança básica”. Ele afirma que da qualidade desta primeira experiência depende 

também o futuro desenvolvimento da fé.

Na infância e início da adolescência desencadeia-se um processo de diferenciação 

entre as imagens das figuras parentais e a imagem de Deus. No entanto, apesar da descoberta 

de que pai e mãe e Deus são entidades diferentes, a relação que a criança teve e tem com seu 

pai e sua mãe determina sua noção sobre Deus. Assim como o pai e a mãe, assim também 

Deus ama e protege, ameaça e castiga. Esta experiência relacional possibilita a construção da 

imagem antropomórfica de Deus, característica desta fase. A infância caracteriza-se assim 

pela passagem da fase simbiótica para uma diferenciação entre as figuras parentais e Deus e 

uma identificação entre ambos, no sentido de que as qualidades do pai e da mãe são também 

atribuídas a Deus.236

A partir da idade escolar a criança transita, cada vez mais, em diferentes grupos 

sociais, além da sua família. Seu círculo social se amplia e com isso também aumenta o 

número de pessoas e grupos que, por meio do ensino e da vivência, influenciam a 

religiosidade da criança. F. Schweitzer usa o termo “socialização” religiosa para explicar esta 

influência que exercem, principalmente a escola e a Igreja, através do ensino religioso da 

criança. Inserida nesta realidade de diferentes grupos, a criança confronta-se, pela primeira 

vez, com um problema: como associar o Deus próprio, a imagem “construída” a partir das 

experiências e da vivência com as figuras parentais, com o Deus “oficial”, apresentado pela 

escola, pela Igreja, pela sociedade? Esta questão nem sempre é bem resolvida pela criança.237

236 Cf. Friedrich SCHWEITZER, Lebensgeschichte und Religion, p. 202-206.
237 Cf. Friedrich SCHWEITZER, Lebensgeschichte und Religion, p. 207.
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Na adolescência, o desenvolvimento da religiosidade traz a possibilidade para uma 

mudança da imagem de Deus. Ela precisa ser introjetada, tomar-se pessoal e ser pensada de 

forma abstrata. As mudanças e a imagem abstrata, que aos poucos vai se impondo na 

adolescência, trazem consigo algumas dificuldades. A primeira delas é imaginar Deus, e as 

respostas - Deus é tudo, está em todos os lugares, está nas pessoas e na natureza - 

demonstram o quanto é difícil definir e falar de Deus de forma abstrata, ao ponto de nem ser 

mais possível falar de Deus. Uma segunda dificuldade na adolescência é afirmar que Deus 

existe e, ao mesmo tempo, estar ciente de que há tantos problemas no mundo: se Deus existe 

por que há tanta violência, tanta injustiça? - são perguntas que querem uma resposta. E 

quando estas não são encontradas ou são insatisfatórias, a pessoa adolescente questiona a 

própria existência de Deus: será que Deus não é uma ficção, inventada pelos seres humanos 

de acordo com seus interesses ou ele realmente existe? Adolescentes, por outro lado, quando 

perguntados sobre o que relacionam com a palavra Deus, falam sobre a Igreja, e assumem um 

tom crítico, no sentido de que ela existe somente para angariar dinheiro.238

As teorias que estudam o desenvolvimento humano mostram que cada etapa da vida 

tem suas características próprias. A adolescência tem sua própria maneira de se expressar, de 

vivenciar as experiências, inclusive na sua forma de vivenciar sua religiosidade, de falar de 

Deus e da sua fé. As teorias são um instrumento para se conhecer a pessoa adolescente na sua 

fase da vida e podem servir como referencial para ir ao encontro das suas necessidades e 

potencialidades. Um destes instrumentos é a teoria de James Fowler, na questão relacionada 

ao desenvolvimento da fé.

3.8.2 - O desenvolvimento da fé  na teoria de James Fowler

James Fowler, teólogo norte-americano, nas suas pesquisas faz uma reflexão a 

respeito do que é a fé e como se dá o seu desenvolvimento. Ao se deparar fazendo a si mesmo 

algumas perguntas perturbadoras239, chegou à conclusão que estas eram, na sua perspectiva 

teológica, na verdade “perguntas de fé” e que elas tinham como objetivo ajudar a pessoa a

238 Cf. Friedrich SCHWEITZER, Lebensgeschichte und Religion, p. 207-12.
239 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 15.
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“refletir sobre os centros de valor e poder que sustentam nossa vida.”240 A fé de cada pessoa 

se forma a partir das “pessoas, causas e instituições que realmente amamos e em que 

confiamos, as imagens do bem e do mal, de possibilidade e probabilidade com as quais 

estamos comprometidos”. Para J. Fowler, a fé não tem necessariamente um enfoque religioso. 

Ele a define como “o modo em que uma pessoa ou um grupo penetra no campo de força da 

vida. É o nosso modo de achar coerência nas múltiplas forças e relações que constituem a 

nossa vida e de dar sentido a elas.”241

3.8.2.1 - Os pressupostos teóricos

Na sua conceituação sobre a fé, J. Fowler foi influenciado pelo teólogo alemão, Paul 

Tillich, que emigrou para os Estados Unidos. Para P. Tillich, fé “é estar possuído por aquilo 

que nos toca incondicionalmente”.242 Ou seja, a fé, que ele também define com os termos 

“preocupação última”, tem a ver com o mais íntimo do ser humano, com o centro de sua 

pessoa e sua vida. Esta definição de conceito traz implícitos três elementos: a exigência por 

uma dedicação total, a promessa da realização e a ameaça. P. Tillich cita as manifestações de 

fé contidas no Antigo Testamento como exemplo. O texto de Deuteronômio 6.5 é um modelo 

da exigência de dedicação exclusiva: “Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda 

a tua alma e de toda a tua força.” A partir desta exigência, o Antigo Testamento traz inúmeros 

textos que trazem tanto as promessas (“a realização da vida nacional e pessoal”) como as 

ameaças (“decadência do povo ou extinção do indivíduo”). Um outro exemplo de 

preocupação última pode ser a busca por sucesso e prosperidade, onde o “deus” é a busca 

por ascensão social e econômica, que exige a dedicação total às leis que regem o mercado, a 

promessa é “a realização da própria essência” e a ameaça é a “decadência social e 

econômica”. Se a fé “é o estado em que se é possuído por algo que nos toca 

incondicionalmente”, o “conteúdo específico da fé” é importante para aquele que crê mas, 

“irrelevante para a definição da fé.”243 Outra característica da fé é o fato de que ela tem a ver 

com o ser humano integral. A fé é algo que move a pessoa em seu todo e não diz respeito 

somente a um ou outro aspecto: “Fé é o ato mais íntimo e global do espírito humano. Ela não

240 Jantes FOWLER, Estágios da fé, p. 15.
241 James FOWLER, Estágios da fé, p. 15.
242 Paul TILLICH, Dinâmica da fé, p. 5.
243 Paul TILLICH, Dinâmica da fé, p. 6-7.



237

é um processo que se dá numa seção parcial da pessoa nem uma função especial da vivência 

humana. Todas as funções do homem estão conjugadas no ato da fé.”244

J. Fowler afirma que a fé, definida deste modo, é, no que diz respeito à própria 

existência, algo “muito sério”: “Ela tem a ver com o jeito pelo qual fazemos as apostas de 

nossa vida. Ela modela as formas em que investimos nossos amores mais profundos e nossas 

lealdades mais caras.”245 A fé tem a ver com todas as pessoas, independente de ser ou não 

religioso, das escolhas confessionais que fez ou faz. O certo é que cada ser humano busca um 

sentido para sua vida, algo para amar e valorizar, para respeitar e “que tenha o poder de 

sustentar nosso ser.”246

Uma segunda influência importante para os estudos de J. Fowler foram as teorias 

estrutural-desenvolvimentais de Erik Erikson, Jean Piaget e Lawrence Kohlberg. Ao comentar 

sobre a influência destas teorias na sua pesquisa, J. Fowler destaca que, se J. Piaget e L. 

Kohlberg lhe deram “o ímpeto para estudar a atividade estruturadora da fé”, o trabalho de E. 

Erikson o “ajudou de muitas formas a enfocar o aspecto funcional da fé”, ou seja, a partir do 

desenvolvimento das idades psicossociais e suas crises decorrentes, é possível perceber como 

a fé “funciona” nas determinadas fases da vida e ajuda na resolução de suas crises 

normativas.247 As etapas transicionais da vida colocam à disposição do ser humano, em cada 

nova fase, um novo aparato instrumental, novas tarefas e capacidades e não usá-los nesta 

nova etapa, é para J. Fowler, anacrônico. É enfrentar uma nova etapa da vida com uma 

estrutura de fé usada na anterior:

Significa enfrentar uma nova gama de tarefas vivenciais e uma nova riqueza potencial 
na compreensão da vida com o padrão limitador de conhecer, avaliar e interpretar 
experiências que serviu na era anterior. Tal anacronismo virtualmente assegura que a 
pessoa se contentará com uma fé mais estreita e superficial do que aquela de que 
necessita.248

J. Fowler, nas suas pesquisas, identificou seis estágios no desenvolvimento da fé, mas 

afirma que estes não podem servir para avaliar o valor de uma pessoa, como se alguém que

244 Paul TILLICH, Dinâmica da fé, p. 7-8.
245 James FOWLER, Estágios da fé, p. 16.
246 James FOWLER, Estágios da fé , p. 16-7.
247 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 95.
248 James FOWLER, Estágios da fé, p. 101.
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está no estágio dois fosse menos importante do que alguém que está no três, por exemplo. 

Muito menos “representam alvos educacionais ou terapêuticos em direção aos quais 

deveríamos impelir as pessoas.”249 Então qual a finalidade e a utilidade de conhecer os 

estágios da fé e sua correlação com as etapas psicossociais? Fowler indica algumas direções: 

possibilitam ver como “tempo, experiência, desafio e fomento são necessários para o 

crescimento da fé” e aponta para o fato de que a “educação e o fomento deveriam objetivar a 

plena realização da força potencial da fé em cada estágio e buscar manter a tarefa de 

retrabalhar a fé - tarefa esta que vem com as mudanças de estágio - corrente com o trabalho 

transicional paralelo nas eras psicossociais”250; a questão terapêutica se impõe quando 

acontece um atraso no desenvolvimento da fé em relação ao crescimento psicossocial, ou o 

contrário, quando “o desenvolvimento precoce da fé suplanta o crescimento psicossocial ou 

se adianta a ele.” 251

3.8.2.2 - Os estágios de desenvolvimento da fé

J. Fowler relaciona seis estágios e um pré-estágio do desenvolvimento da fé. De 

acordo com o conceito de estágios estruturais, também o desenvolvimento da fé obedece a 

estágios seqüenciais e hierárquicos (termo usado por J. Piaget e L. Kohlberg; mas J. Fowler 

prefere imaginá-los num modelo espiróide), e cada etapa "integra e leva adiante as operações 

de todos os estágios anteriores.” 252

Pré-estágio - fé indiferenciada: esta fase inicia com o nascimento e vai até os 2 anos. 

Quando nasce, o ser humano depende totalmente de outras pessoas para sobreviver. 

Estes primeiros anos de convivência entre o bebê e sua família são a base, o 

fundamento para que a fé possa desabrochar. A relação de confiança que a criança 

estabelece com sua mãe e a satisfação de suas necessidades básicas são o ponto de 

partida para o crescimento e o amadurecimento da fé. Nestas primeiras experiências de 

mutualidade, o ser humano desenvolve as pré-imagens de Deus.253

249 James FOWLER, Estágios da fé , p. 101.
250 James FOWLER, Estágios da fé , p. 101.
351 James FOWLER, Estágios da fé , p. 101.
252 James FOWLER, Estágios da fé , p. 89.
233 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 105-6.
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Estágio um - fé intuitivo-proietiva: nesta fase se encontram as crianças dos 3 aos 7 

anos. As grandes novidades desta fase são a aquisição da linguagem, da capacidade de 

imaginar, de fantasiar e de ter ao seu dispor um grande potencial imitativo. A fé 

começa a se desenvolver usando este potencial: a criança é influenciada e imita os 

modelos e exemplos de fé das pessoas adultas com as quais convive. Ela descobre 

uma realidade além da sua própria e, pela primeira vez, toma conhecimento da 

existência da morte. A forma de perceber o mundo é pela intuição. A criança não 

distingue o real da fantasia e os símbolos são tomados literalmente. Deus é imaginado 

de forma antropomórfica. A autoridade reside principalmente nos pais. O fator 

principal que leva a criança ao próximo estágio é sua possibilidade de descobrir como 

tudo realmente é e qual a diferença entre “o que é real e o que apenas aparenta ser.”254

Estágio dois - fé mítico-literal: a palavra-chave desta etapa é “narrativa”. Este é o 

período da criança que está na escola, ou seja, vai dos 7/8 anos aos 11/12 anos. A 

criança agora “constrói um mundo mais ordenado, confiável e temporalmente linear”. 

Ela está procurando discernir o que é real daquilo que é fantasia, mas sua percepção 

sobre Deus ainda se dá a partir de imagens antropomórficas. A criança continua 

imaginativa e capaz de fantasiar, mas agora mais ao nível de brincadeiras. Em seu 

desenvolvimento cognitivo, ela tem possibilidades de raciocínio, mas ainda o faz de 

maneira sensorial-concreta, não conseguindo chegar à abstração. O sentimento de 

pertencer a um grupo se toma mais forte e consciente, e ela adota para si as histórias, 

os mitos, os símbolos e as doutrinas deste grupo. A transição para o estágio seguinte 

acontece quando a criança começa a perceber que há contradições e conflitos nas 

narrativas que são apresentadas a ela pelas pessoas adultas. A aquisição do 

pensamento formal, que inicia no final desta fase, possibilita refletir sobre os conflitos 

e a autoridade das pessoas adultas começa a entrar em colapso.255

Estágio três - fé sintético-convencional: esta fase inicia aos 11/12 anos e vai até aos 

17/18 anos, ou até a vida adulta, podendo se tomar o lugar permanente para muitos. A 

autoridade está situada “externamente à própria pessoa”, e ela tem a tendência a 

confiar em pessoas que detêm liderança e em autoridades institucionais. A pessoa

254 J. FOWLER, Estágios da fé, p. 108-117.
255 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 118-129.



240

começa a confiar mais no próprio julgamento, mas ainda não faz auto-escolhas; ela 

apenas escolhe em que autoridade vai confiar. A imagem de Deus continua 

antropomórfica, mas com algumas mudanças: toma-se muito pessoal e tem as 

qualidades de companheirismo, orientação, apoio, ser conhecido e amado. As imagens 

sobre Deus são formadas a partir daquilo que foi ensinado a ela quando criança e a 

partir de seus próprios sentimentos, aquilo que ela sente em relação a Deus. Outra 

característica desta fase é o fato de que símbolos que expressam a fé “não podem ser 

separados daquilo que simbolizam”. Sentido e símbolo estão ligados, e separá-los 

significa uma ameaça ao sagrado.256 Para J. Fowler, este é um momento crucial para o 

prosseguimento do desenvolvimento em direção a uma fé madura. Para que aconteça a 

transição, é necessário que a autoridade confiada a outras pessoas entre em colapso.257

Estágio quatro - fé individuativo-reflexiva: esta etapa não acontece antes dos 17/18 

anos. Se no estágio anterior a autoridade se localizava externamente à pessoa, em 

lideranças e autoridades institucionais, a transição para o estágio seguinte requer uma 

mudança: a partir de conflitos, em que a autoridade externa é posta em dúvida, agora a 

pessoa mesma começa “a assumir seriamente o encargo da responsabilidade por seus 

próprios compromissos, estilo de vida, crenças e atitudes.”258 A pessoa não busca sua 

identidade a partir de um grupo, mas se identifica com a ideologia de grupos, aceitos 

por ela como uma opção sua. A fé a ajuda a entender as tensões que a realidade 

oferece entre o individual e particular e o grupai ou universal. Em relação aos 

símbolos e seus significados, acontece uma “desmistificação”: a pessoa “considera os 

significados separáveis dos meios simbólicos que os expressam”.259

Estágio cinco - fé conjuntiva: este estágio pode ser caracterizado pela palavra-chave 

“diálogo” e não acontece antes da meia-idade. Mesmo que haja um forte compromisso 

pessoal em relação a suas próprias opiniões e posições, ainda assim, a pessoa, nesta 

fase, se volta para outras opiniões que não as suas. No entanto, esta atitude não pode 

ser confundida com relativismo; deve ser entendida como uma aceitação de que sua 

posição não é a verdade última e incontestável. Há disposição e vontade para entrar em

'  256 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 130-4; 139-40; 146-7.
257 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 151.
258 James FOWLER, Estágios da fé, p. 154.
259 James FOWLER, Estágios da fé, p. 152.
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diálogo com outras pessoas, mesmo que isto possa representar o risco de mudar a 

própria opinião a respeito do mundo.260

Estágio seis - fé universalizante: para J. Fowler este estágio é muito raro e poucas 

pessoas o atingem. Ele cita Martin Luther King em seus últimos anos de vida, Gandhi, 

Madre Teresa de Calcutá, entre outras, como pessoas que atingiram esta etapa. 

Descreve-as assim: ”As raras pessoas que podem ser descritas por este estágio têm 

uma graça especial que as faz parecer mais lúcidas, mais simples e, ainda assim, de 

algum modo mais plenamente humanas do que o resto de nós.”261

3.8.2.3 - Os estágios da fé na adolescência

Na explanação que J. Fowler faz dos estágios da fé, o estágio três de fé sintético- 

convencional é apresentado como sendo, normalmente, o estágio da pessoa adolescente. J. 

Fowler destaca como momento importante para o desenvolvimento em direção a uma fé 

madura e autônoma, a fase de transição para a etapa seguinte, o estágio quatro da fé 

individuativo-reflexiva. Assim, analisar mais detalhadamente estes dois estágios se toma 

relevante na medida em que possibilitam entender os meios pelos quais a fé se desenvolve na 

adolescência e sua continuidade no início da vida adulta.

A adolescência é caracterizada por profundas transformações que acontecem com o 

corpo, as emoções, a identidade. A pessoa jovem necessita, por exemplo, de espelhos para 

acompanhar as mudanças que o corpo sofre. Também precisa de outro tipo de “espelho”: 

“precisa dos olhos e ouvidos de umas poucas pessoas de confiança nas quais possa ver a 

imagem da personalidade surgindo e obter uma avaliação para os novos sentimentos, idéias, 

ansiedades e comprometimentos que estão se formando e buscando uma forma de se 

expressar.”262 Nesta fase inicia-se para adolescentes a experiência da amizade íntima, e a 

figura da amiga e do amigo íntimo é uma das primeiras formas de vivenciar a intimidade com 

alguém que não seja membro da família. A convivência com o amigo ou amiga tem a função

260 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 156-8; 166-7.
261 James FOWLER, Estágios da fé, p. 169.
262 James FOWLER, Estágios da fé, p. 130.
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de servir de espelho, e como possibilidade de interação entre pessoas com a mesma faixa 

etária, os mesmos questionamentos e dúvidas e as mesmas necessidades. Esta também é a 

função do primeiro amor, como foi apontado por E. Erikson.263

A aquisição do pensamento formal e a capacidade de pensar sobre o pensamento traz 

novas possibilidades. Como diz J. Fowler, a pessoa pode agora sair do “fluxo do rio da vida”, 

olhar a si mesma da margem e observar o fluxo como um todo. Ela pode criar um “mito 

pessoal”, uma história de vida com passado, presente e futuro. Tanto para a formação de uma 

história da vida como para a vivência da amizade íntima como ela é característica na 

adolescência, a capacidade do pensamento formal é imprescindível. O pensamento formal 

possibilita o pensamento hipotético, a construção de hipóteses e, conseqüentemente, o 

surgimento de uma “complexa capacidade para compor imagens hipotéticas de mim mesmo 

como os outros me vêem.” L. Kohlberg264 chama esta capacidade de “assunção de perspectiva 

interpessoal”. Um passo mais adiante e a pessoa consegue perceber que pode haver uma 

mutualidade nesta relação: “quando eu começo a construir a sua perspectiva a meu respeito, 

logo reconheço que você também está construindo a minha perspectiva a seu respeito.”265 

Estas novas capacidades que a adolescência traz para o ser humano são importantes para se 

entender a maneira como a pessoa nesta fase constrói sua imagem de Deus. No estágio 2 e 

com o pensamento concreto, as relações são mais impessoais e a pessoa opera com a 

legalidade e a reciprocidade. As imagens sobre Deus são pré-pessoais e antropomórficas e 

carecem de uma relação na qual a pessoa conhece e sabe-se conhecida. Com a aquisição da 

capacidade da assunção de perspectiva interpessoal mútua, as imagens sobre Deus mudam. 

As imagens pré-pessoais são substituídas por imagens pessoais, e a reciprocidade pela 

mutualidade, quando é possível conhecer e também ser conhecido, amar e saber-se amado.266 

A imagem sobre Deus no estágio 3 é pessoal e tem qualidades como companheirismo, 

orientação, apoio, ser conhecido e amado.267

Na adolescência, a experiência social da pessoa amplia-se para fora de sua família de 

forma acentuada, e a pessoa começa a transitar em diferentes “mundos”: a escola, o grupo de 

amizades, o trabalho, a comunidade de fé. Todos esses grupos querem exercer certa influência

263 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 130.
264 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 70.
265 James FOWLER, Estágios da fé, p.70.
266 Cf. James FOWLER, Estágios da fé, p. 131.
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sobre a pessoa. J. Fowler assinala que este é um estágio “conformista”, pois o indivíduo “está 

agudamente sintonizado com as expectativas e julgamentos de outros significativos e ainda 

não possui uma percepção suficientemente segura de sua própria identidade e julgamento 

autônomo para construir e manter uma perspectiva independente.”268 E. Erikson denomina 

esta fase de “crise de identidade”, pois a pessoa ainda não consegue separar seu próprio eu 

das expectativas e valores dos outros (e dos grupos nos quais transita). A pessoa “é” aquilo 

que seu grupo é. Os grupos de iguais, de amigos e amigas que se formam de acordo com 

interesses, moda, opções por certo tipo de lazer ou esporte, são um exemplo de identidade 

moldada pelo grupo ao qual o jovem adere. Se por um lado, as expectativas dos outros 

ajudam as pessoas adolescentes a estruturarem sua identidade e formar sua escala de valores, 

por outro lado, também podem exercer uma tirania sobre elas e tomá-las “permanentemente 

dependentes”. No estágio 3, a autoridade está situada externamente à pessoa, em lideranças e 

instituições, os “outros significativos” nos quais ela confia. Não significa que não faça 

escolhas, mas estas têm a ver em quem a pessoa vai confiar. Se Deus fizer parte deste 

universo de “outros significativos”, como diz J. Fowler, ele pode “exercer um poderoso efeito 

ordenador sobre a identidade e a perspectiva de valores do adolescente.”269

Uma outra característica importante da qual J. Fowler fala é o fato de que, para os 

indivíduos do estágio 3, “o sistema de imagens e valores que os informam e através dos quais 

eles se comprometem permanece principalmente um sistema tácito”. Para J. Fowler, o termo 

tácito significa “não-examinado”, ou seja, sobre o qual a pessoa não refletiu, apenas o aceitou 

tacitamente.

Uma pessoa do estágio 3 está consciente de ter valores e imagens normativas. Ela os 
articula, os defende e sente-se profundamente envolvida em termos emocionais com 
eles, mas, tipicamente, não fez do sistema de valores, enquanto sistema, um objeto de 
reflexão.270

Um dos fatores para a transição para o estágio 4 é justamente uma mudança de atitude 

em relação ao sistema de valores. J. Fowler ressalta o quanto é importante quando “pessoas 

que estão, no estágio 3 encontram e respondem a situações ou contextos que levam a uma

267 Cf. James FOWLER, Estágios da fé . p. 133-4.
268 James FOWLER, Estágios da fé, p. 146.
269 James FOWLER, Estágios da fé . p. 132.
270'James FOWLER, Estágios da fé, p. 138.
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reflexão crítica sobre os seus sistemas tácitos de valores.”271 Se esta transição se efetua, o 

sistema se toma explícito e pode ser assumido como um compromisso pessoal e responsável. 

Muitas pessoas, no entanto, conscientemente não fazem esta transição e continuam 

reafirmando sua confiança em autoridades externas, ainda que escolhidas por elas. O sistema 

tácito de valores, ou seja, não-examinado, também é determinante para a compreensão que a 

pessoa do estágio 3 tem a respeito dos símbolos e seus significados: as duas grandezas estão 

de tal forma vinculadas que não é possível separá-las. “Em outras palavras: os símbolos que 

expressam os seus significados e lealdades mais profundos não podem ser separados daquilo 

que simbolizam.”272 A desmitologização, característica do estágio 4, ainda não é possível e é 

entendida como uma ameaça ao sagrado. J. Fowler adverte o quanto esta questão é importante 

numa sociedade em que os símbolos sagrados são esvaziados de seu sentido, criando nas 

pessoas um “vácuo de sentido e de representações simbólicas significativas” que se traduz em 

ansiedade violenta e em neuroses, bem como “no ressurgimento do interesse por todo tipo de 

fenômenos ocultistas e espiritualistas.”273 Esta é uma questão importante a considerar em se 

tratando do desenvolvimento da fé de adolescentes.

A transição para o estágio 4 da fé individuativo-reflexiva se dá no final da 

adolescência e início da vida adulta, entre os 17/18 anos até os 22 anos. Esta faixa etária é 

considerada como a ideal, mas J. Fowler alerta que, para muitas pessoas, a mudança pode 

acontecer entre os 20 e 30 anos, ou ainda, o estágio 3 permanecer como lugar permanente.274 

Alguns fatores que levam à transição já foram apontados: a mudança de um sistema de 

valores tácito (não-examinado) para um explícito, ou seja, a busca por objetivar o sistema, 

refletir criticamente sobre ele e, posteriormente, adotá-lo responsavelmente como um 

compromisso pessoal. Outro fator importante de transição é a interrupção na confiança em 

autoridades, instituições e grupos anteriormente aceitos. A transição pode iniciar num 

momento em que a pessoa está experimentando “sair de casa” tanto física como 

emocionalmente, e ingressando, por exemplo, numa universidade. Quando a pessoa se afasta 

de seus grupos, sua família, sua vizinhança, sua comunidade, de seu “mundo particular”, 

pode iniciar-se um processo de reavaliação deste mundo e do seu sistema de valores. J. 

Fowler aponta para o fato de que a disposição para dar este passo depende, em muito, da 

qualidade dos grupos aos quais a pessoa pertenceu. Se, por exemplo, na universidade, a

271 James FOWLER, Estágios da fé . p. 138.
272 James FOWLER, Estágios da fé. p. 139.
273 James FOWLER, Estágios da fé . p. 139.



245

pessoa encontrar grupos com uma ideologia convencional e a eles aderir, a transição poderá 

não acontecer.

J. Fowler chama a atenção para uma diferença decisiva entre o estágio anterior e o de 

agora: se antes a identidade da pessoa se derivava e se estabelecia a partir dos grupos aos 

quais pertencia, agora a pessoa, a partir da sua própria identidade, escolhe os grupos, por se 

identificar com estes e suas respectivas ideologias. A escolha é pessoal, como uma opção sua. 

Mesmo que as opiniões e conselhos de outras pessoas ou grupos continuem sendo 

importantes, a pessoa faz agora auto-escolhas. A escolha do que será aceito, ou não, passa 

por um “ego interno”, que J. Fowler denomina de “ego executivo”. Este “ego executivo” é 

definido como “um painel intemo de especialistas que se reservam o direito de escolha e 

estão preparados para assumir a responsabilidade por suas escolhas.”275 Assim, são 

característicos nesta fase o surgimento do ego executivo e a possibilidade de fazer escolhas e 

assumir a responsabilidade por elas. Ao situar a transição do estágio 3 de fé sintético- 

convencional para uma fé individuativo-reflexiva do estágio 4 na adolescência, J. Fowler 

coloca, como possibilidade e como tarefa para esta fase da vida, atingir uma fé madura e 

autônoma. A questão é se esta mudança acontece e em que medida ela é perceptível quando 

adolescentes falam de Deus e da fé.

3.8.3 - O conceito Deus na fala de adolescentes

Em junho de 1999 foi realizada uma pesquisa entre alunos e alunas adolescentes, em 

três escolas confessionais luteranas da IECLB. A pesquisa276 Adolescentes e Ensino Religioso 

- em escolas confessionais luteranas da IECLB teve como objetivo “compreender a 

religiosidade de alunos e alunas adolescentes”, possibilitando-lhes falar sobre suas 

experiências, e expressar as suas convicções religiosas. A intenção foi a de “desvendar uma 

realidade existente nas escolas confessionais luteranas”, dando espaço para que alunos e 

alunas falassem a respeito de temas como Deus e fé, sobre acreditar ou não em Deus. As

274 Cf. James FOWLER, Estágios da fé , p. 99.
275 James FOWLER, Estágios da fé , p. 151-2.
276 Os dados que seguem, encontram-se no documento íínal da pesquisa social, que faz parte da pesquisa de 
doutorado Cf. Gisela Streck, Relatório de Pesquisa: Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais 
luteranas da IECLB, agosto de 1999 - em anexo.
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questões foram: 1. Deus é 2. Acredito em Deus porque Não acredito em Deus porque 

... 3. Como você imagina Deus?

Um grupo de adolescentes respondeu que Deus é um ser todo-poderoso. Deus é um 

ser maior que observa e julga tudo: Deus “é a pessoa maior, superior, mais importante da 

terra ”. O Deus todo-poderoso tem uma relação com o ser humano, num priméiro momento, 

por causa de sua criação: ele é “um ser divino que criou tudo ”, o “criador de onde viemos”. 

Este Deus todo-poderoso e criador inspira, antes de mais nada, respeito: “Deus é o chefão, 

onipotente, onisciente, onipresente, eterno e bondoso, o criador que viveu há muito tempo 

atrás, morreu mas vai voltar para nos buscar.” O Deus criador é um "anjo que decide a vida 

das pessoas, pai de Jesus ”, o maior de todos os homens, ele é o “único capaz de julgar ou 

condenar alguém”. Por isso ‘‘devemos respeitá-lo e aprender com e le”. O Deus todo- 

poderoso e criador também pode ser experimentado de forma mais pessoal: “Deus é o senhor 

dos senhores, tudo (sic) poderoso e que pode me sovar (sic) de qualquer coisa ”.

Para outro grupo de adolescentes, Deus pode ser reconhecido quando é tudo. Este 

Deus que é “tudo” recebe outras definições, como paz, amor, esperança, vida, luz, saúde, 

força, confiança, alegria, felicidade, salvação, natureza, inteligência, sabedoria, carinho e 

proteção. Deus é tudo, e isto quer dizer, “o centro do universo”, “alguém muito especial e 

eterno”, mas também a “força poderosa que ajuda se tiver fé”. Deus como “tudo” é aquele 

com quem se pode contar para a realização daquilo que parece difícil ou impossível. Deus é 

alguém muito grande mas que não inspira medo ou alguém que está próximo e lida com o ser 

humano e seus sonhos: ‘‘Deus é tudo que existe, está em todas as pessoas, Deus é aquilo em 

que você não tem medo, é poder acreditar nas coisas mais difíceis, é o sonho que você tem. ” 

Assim, Deus é “tudo que tem de bom, em quem confio, acredito e deposito minha fé.” E a 

relação de mutual idade se estabelece quando a pessoa adolescente não só confia e acredita em 

Deus mas também sabe-se aceita e amada por ele: “Deus é tudo, um ser muito grande, que 

' ama, cuida, e acredita no nosso potencial, e, está sempre ali, para nos ajudar. ”

O Deus criador também é identificado como o Deus que é pai de todos, que cuida e 

protege. Deus pai tem ainda outras qualidades como companheiro, amigo e conselheiro. Ele 

é o maior de todos, é luz e esperança. Deus pai é alguém “que nos conhece ” e como alguém 

conhecido também é amado: “Deus é o pai a pessoa que eu amo ”. O Deus pai está presente
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na vida e é possível saber o que esperar dele: "Deus é o pai de todos, ele é maravilhoso, 

podemos contar com ele para tudo. ” Assim como a mãe e o pai, também Deus tanto pode 

amar como castigar: "Deus é o nosso pai que pode tanto nos ajudar, como castigar’’. Deus 

também é o pai imaginário que protege, ajuda e também castiga a desobediência. Se Deus é 

aquele que julga e castiga, é também amoroso, fiel e misericordioso, é o “melhor amigo, é 

bondoso, que dá segurança e carinho”; “Deus é tudo, quem perdoa e sabe da verdade.” "Deus 

é amor, um sentimento que dá bondade, consciência de certo ou errado ”.

A influência das figuras parentais na composição da figura de Deus é possível 

perceber quando se compara as respostas que são dadas para as questões “Deus é ...” e 

“Como você imagina Deus? Uma aluna de 14 anos respondeu que “Deus é o pai a pessoa 

que eu amo.” E imagina Deus como “uma pessoa boa, disposta a ajudar as pessoas sem 

pensar.” Uma aluna de 15 anos disse que “Deus é o pai de todos, ele é maravilhoso, 

podemos contar com ele para tudo.” Ela imagina Deus como um “senhor, que é amigo e 

com muito aprendizado em conhecer os homens.” Para um aluno de 14 anos, Deus é “o pai 

de todos” e o imagina como um “herói, magnífico.” Um aluno de 14 anos respondeu que 

Deus é “amor, paz, misericordioso, bondoso, fiel, enfim tudo o que é bom, pois é nosso pai e 

que criou tudo” e o imagina como uma “pessoa muito carinhosa e amorosa com todas as 

pessoas.” Um aluno de 14 anos respondeu que Deus é “um pai imaginário que nos protege” 

e imagina Deus como “uma pessoa bondosa, amiga ...”

Por meio de três exemplos é possível perceber que Deus pai pode ter também as 

atribuições do pai ou da mãe: ele também castiga, se enfurece, dá orientação e é fiel. O 

resultado desta identificação é uma imagem antropomórfica de Deus. Uma aluna de 13 anos 

diz que Deus é “tudo, sem ele não poderíamos viver, afinal foi ele que criou tudo, tudo o que 

somos, e fazemos, tudo é graças a ele: o pai lá de cima.” Ela acredita em Deus porque “ele 

me ajuda nas horas difíceis, me castiga quando necessário.” E imagina Deus como um 

“homem muito bondoso, que ajuda a todos quando precisam, alto, magro e barbudo.” Uma 

aluna de 15 anos respondeu que Deus é “o pai de todos.” Ela acredita em Deus porque 

“acho que ele tem o poder de ajudar os que precisam.” E imagina Deus como “um homem 

grande, bonito, calmo e muito bondoso. Mas às vezes ele se infuresse (sic).” E para uma 

aluna de 13 anos Deus é “aquilo em que podemos confiar, acreditar, pois sabe o que é certo 

ou errado para mim.” Ela respondeu que acredita em Deus porque “sei que ele nunca vai me
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trair.” E sobre como imagina Deus: “Deus é uma pessoa, o pai de todos, que guia seus 

filhos, nós, para o caminho certo.”

Deus também é um ser imaginário que pessoas têm e que as ajuda, com quem podem 

conversar e expor suas idéias. “Deus é uma ‘coisa’ importante para nossa vida, um ser
t

imaginário. ’’ E um Deus presente na vida, é parte de nós e “sempre que precisamos temos a 

presença dele”. Ele “está dentro de mim e me dá vida”, e “uma força superior não 

materializada que provém de dentro de cada pessoa”. O Deus presente e fazendo parte da vida 

se traduz em ajuda: Deus é alguém que ajuda, cuida e em quem se pode confiar. Ele está 

em todos os lugares e ajuda todas as pessoas, conforta nos problemas, dá esperança, guia e 

ilumina. “Deus é ‘algo ’ que nos auxilia nos piores momentos. ”

Para 10 alunos Deus não existe ou é “algo” que outras pessoas inventaram e 

acreditam: “... é um ser que pessoas inventaram ou imaginam existir, é algo que todo mundo 

acredita, é algo que uma pá de gente acredita". “Deus é uma coisa que eu não acredito ”. Para 

uma aluna “Deus é uma lenda ”.

3.8.3.1 - As imagens antropomórficas de Deus na fala de adolescentes

Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da 

IECLB a pergunta “Como você imagina Deus?” recebeu como resposta uma imagem 

antropomórfica de 83 alunas e 64 alunos, perfazendo um total de 147 respostas. Nas 

descrições antropomórficas da imagem de Deus é possível perceber o desenvolvimento de 

uma imagem mais infantil para outra mais pessoal. A imagem do Deus da infância continua 

presente e é descrita ou como um homem velho (mas robusto), um velhinho ou um gigante. 

As características são típicas do Deus da infância: tem barba e cabelo branco, uma batina 

“grandona” ou uma roupa branca, ele está sentado num trono no céu ou numa nuvem. “Baixo, 

moreno, com barba, sentado numa nuvem, nos cuidando ”.

A imagem de um Deus antropomórfico pessoal que alunos e alunas fazem, retrata as 

características de pessoas adultas que foram ou são modelos significativos: um homem, uma
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pessoa, um ser humano, um pai, um senhor de idade, que pode ser saudável, robusto, baixo, 

alto, grande, estatura média, ser cabeludo ou meio careca, moreno ou negro; ter cabelos 

brancos ou castanhos ou compridos, olhos azuis ou cor de mel, pele escura e 30 anos de 

idade. Deus pode ser uma pessoa normal, um homem como nós ou diferente de nós, um 

homem comum ou um senhor poderoso, um herói magnífico ou a pessoa mais importante: 

uma pessoa maravilhosa, grandiosa, iluminada, muito bonita.

As qualidades de Deus com imagem antropomórfica estão baseadas nas experiências e 

nos relacionamentos que os e as adolescentes tiveram com pessoas adultas: Deus pode ser 

honesto, uma pessoa amável que respeita a gente como a gente é; pode ser alegre, está sempre 

rindo, nunca é triste; pode ser uma pessoa amorosa e carinhosa, um sábio, uma pessoa 

simpática que compreende nossos problemas; uma pessoa simples e humilde que não se 

importa com o que tem mas no que é; não é egoísta, reparte carinho e dá segurança; pode ser 

uma pessoa calma, um ser humano sem defeitos, que não guarda rancor; é feliz até certo 

ponto e infeliz por ver as pessoas se exterminando; tem a face do rosto cansada de ver o 

sofrimento dos outros; tem o corpo desgastado de tanto nos proteger do mal e de nos pregar a 

fé; é digno e justo, muito inteligente, sereno, uma pessoa amiga e tem um coração gigante. As 

ações de Deus também retratam experiências que crianças e jovens fazem com pessoas 

adultas: Deus é um pai que guia seus filhos no caminho certo, bondoso mas rigoroso na hora 

da disciplina; é uma pessoa que sabe perdoar e dar conselhos; mostra o caminho certo, cuida, 

protege e guia.

Como você imagina Deus? As palavras de quatro alunos ilustram como pode ser a 

imagem de um Deus pessoal de quem tem 14 ou 15 anos e retratam uma maneira bem pessoal 

e característica de expressar sua religiosidade: "Deus é um ser humano com forças para 

mudar a vida de quem tem fé  e ama a vida incondicionalmente... ” “Deus é um cara tri-legal, 

amigo, traz solução para meus problemas, enfim, ele nos entende. ” “Deus é um magrão que 

usa havaianas e calsa (sic) boca de sino... ” “Deus é cabeludo, tem cavanhaque, com uma 

prancha debaixo do braço e com um discman escutando Metállica, ou seja, pessoa normal. ”
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3.8.3.2 - Acreditar ou não acreditar em Deus?

Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da 

IECLB a segunda questão sobre Deus ofereceu duas alternativas: “Acredito em Deus 

porque . . .” ou “Não acredito em Deus porque...”.

Para um grupo de adolescentes, os argumentos para acreditar em Deus são buscados 

no discurso religioso da sua comunidade de fé: “... porque deu sua vida por nós”, ou "... 

porque tem poder sobre nós”, e "... porque Deus é a verdade e a vida, acredito na sua 

presença e deposito minha confiança nele". "Acredito em Deus porque quero a salvação 

eterna e por que ele cumprirá suas promessas na Bíblia, e em Cristo. ” Acreditar em Deus é 

ter fé que ele é o criador de tudo e tem poder sobre as pessoas, ter fé que ele existe e 

acompanha quem acredita nele, que deu sua vida por todos. Sem fé não há paz, mas “com fé 

consigo o que quero, tenho uma vida melhor”. “Acredito em Deus porque tenho fé. Acredito 

na sua presença e na sua importância. ”

Um outro motivo para acreditar em Deus é a influência da família: “Acredito em 

Deus porque desde pequena me ensinaram a acreditar nele, sempre me disseram que ele é 

tudo e eu cresci acreditando nisso e acredito até hoje. ” Os motivos para se acreditar em Deus 

também podem ser buscados naquilo que adolescentes aprenderam e ouviram de outras 

pessoas: “a maioria das pessoas acredita em algo”, ou “todas as pessoas necessitam algo em 

que acreditar”, ou então “porque todos tem que ter uma crença na vida”; “tem que ter alguém 

para acreditar senão a vida fica sem sentido”; ou ainda se busca motivos para acreditar em 

Deus no mundo, na natureza, no dia-a-dia, na normalidade da vida: “sem Deus o mundo não 

existiria, a natureza não seria tão perfeita, as coisas tão certas, o caminho tão traçado; sem ele 

não haveria rumo na vida, a vida seria uma ilusão, o mundo seria um caos; para muita coisa 

não há explicação mas para Deus tem”; ou ainda na própria criação: “não tenho explicação 

para várias coisas então acho que Deus criou tudo e dèü amor, fez tudo e manda em tudo, ele 

me criou e criou a vida”. “Acredito em Deus porque sem ele o mundo não existiria, a 

natureza não seria tão sábia ... ”
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A ajuda de Deus é também um dos motivos para acreditar nele. Deus é aquele que 

nunca falta, que ajuda quando precisamos, ele atende as orações e está em todo lugar: “me 

ilumina, me faz feliz e é bom.” As pessoas adolescentes acreditam no Deus que ajuda e 

explicam como Deus ajuda: “nas horas difíceis me ajuda a encontrar o caminho certo”, “ajuda 

a alcançar os objetivos”, “me ajuda a ser cada vez melhor”, “quando estou triste recorro a ele 

e me acalmo, me faz perder o medo e dá coragem”. O Deus que ajuda é confiável, porque ele 

é “nossa base, fortalecimento”, “nos guia e ilumina nossa caminhada”. Deus se diz presente 

na vida, porque “tudo que eu peço com fé Deus faz acontecer”, “ele sempre atendeu os meus 

pedidos”, e ele “é a pessoa em que podemos confiar nossos segredos.” "Acredito em Deus 

porque ele me ama e me protege de todo o mal e eu confio nele. Ele é supremo. ”

Na resposta de uma aluna de 14 anos, percebe-se, num primeiro momento, a influência 

da família mas, num segundo momento, a articulação é própria: “Acredito em Deus porque 

me ensinaram a pensar assim. Não acredito no 'Deus' católico, aquele que castiga e 

recompensa, mas acredito que existe uma força superior que nos proteje (sic), encaminha e 

nos ama. ” (no item “religião” respondeu “católica” e acrescentou um ponto de interrogação). 

Nesta fala é possível perceber que adolescentes estão numa fase da vida em que podem iniciar 

um processo de mudanças na sua maneira de expressar e viver sua religiosidade.

3.8.3.3 - As mudanças da imagem de Deus na adolescência

A pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da 

IECLB mostra que nesta fase da vida pode iniciar-se um período de mudanças na imagem de 

Deus. A pesquisa mostra que pessoas adolescentes, mesmo estando numa mesma faixa etária, 

falam de Deus de maneira diferente. Para um aluno Deus é “. . .o  nosso criador, o nosso pai 

e eu tenho muita fé  nele. ”. Para outro, a definição da imagem de Deus é a mesma, mas sua 

fala denota um início de mudança.: Deus é “... criador do céu e da terra, salvador... etc... 

pelo menos foi o que me falaram quando eu era guri novo. ” F. Schweitzer, e também a teoria 

de J. Fowler sobre o desenvolvimento da fé, afirmam que uma das características da 

adolescência é a possibilidade da mudança da imagem de Deüs. No estágio 3 da fé sintético- 

convencional da teoria de J. Fowler, que inicia aos 11/12 anos e se estende até os 17/18 anos,
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ou seja, abrange a fase da adolescência, destacam-se duas características: a identidade da 

pessoa é moldada pelos grupos nos quais a pessoa está integrada e o sistema de vida e de 

valores é tácito, ou seja, não examinado. Isto significa: Deus (mesmo sendo pessoal) e o 

discurso sobre ele têm uma identidade grupai, ou seja, são definidos a partir daquilo que 

adolescentes aprenderam e ouviram falar na sua família, na sua comunidade de fé, no seu 

meio social. Num primeiro momento, a pessoa adolescente repete todo o sistema de vida, 

inclusive o religioso, a partir do discurso de pessoas e grupos que foram significativos na sua 

vida. A adolescência, por outro lado, é a fase em que a pessoa tem a possibilidade de avançar 

para o estágio seguinte, o da fé individuativo-reflexiva. A mudança requer uma nova postura: 

objetivar e examinar todo o sistema de vida herdado e isto inclui repensar conceitos sobre 

Deus e fé.

A necessidade (ou a possibilidade) de mudar a imagem de Deus, característica na fase 

da adolescência, apontada por J.Fowler e também por F. Schweitzer, pode ser percebida na 

fala de adolescentes. Há um discurso sobre Deus que foi ensinado, aprendido e herdado do 

grupo familiar e da comunidade de fé, ou transmitido por outras pessoas adultas e até aqui 

trouxe certeza e segurança. “Deus é algo que todo mundo acredita. Que dizem nos ajudar e 

ouvir a todos sem nenhum tipo de preconceito. ” Este discurso, no entanto, começa a ser 

questionado:"... fui ensinada a acreditar, mas será que ele realmente existe? ” Para um aluno 

de 14 anos, as questões sobre Deus podem ser resumidas na palavra “dúvida”: Deus é, 

segundo a religião católica e evangélica, o ser superior. Acredito em Deus porque ... 

Dúvidas. Como você imagina Deus? Eu prefiro não imaginar.

A dúvida dos e das adolescentes se expressa em palavras como “... fui ensinado 

desde criança, mas ...", “nunca ninguém provou o contrário.... Pode ter um enfoque pessoal: 

“acredito até que alguém descubra que ele não existe, eu acredito nele mas não sei se ele 

acredita em nós; já  deu provas mas nunca vi ele para provar que existe; a religião da minha 

escola ensina mas nunca aconteceu um milagre comigo; fui criada para acreditar mas 

acontecem coisas que me fazem duvidar."

Para um aluno de 14 anos, católico, a definição do conceito “Deus” traduz o discurso 

da sua comunidade de fé, assim como o argumento para acreditar nele: Deus é uma pessoa 

que a (sic) muito tempo fez o universo. Acredito em Deus porque eu sigo minha religião.



253

Quando a pergunta pede por um posicionamento pessoal, a resposta não reproduz o discurso 

religioso da sua comunidade: Como você imagina Deus? Um espírito que tem um reino 

espiritual e seus anjos, que são seus ajudantes que fa z com que espíritos encarnarem em 

corpos dando o surgimento da vida para a pessoa encarnada. A questão é se este 

posicionamento pessoal é autônomo ou se é uma fala de outras pessoas que foi ouvida e é 

repetida sem uma reflexão mais profunda sobre seu significado. As respostas, no entanto, 

mostram que há opiniões e posicionamentos confusos e uma incerteza em relação ao que é 

dito, repetido e no que se acredita.

A dúvida também pode ser percebida na relação entre acreditar em Deus e a Igreja e 

na crítica que adolescentes fazem contra ela: “soluções dos problemas vieram do nada, o 

resto é história para atrair mais católicos; ele me traz segurança ou fé  quando estou com 

algum problemas ... mas ao longo da história, a igreja fo i inventando coisas sobre ele afim 

de obter lucro; Deus é o pai de todos, a quem devemos tudo mas já  existiram outros deuses 

desde a pré-história ”. A dúvida a respeito de Deus também pode ser vinculada à questão da 

criação: “Deus criou o mundo e as pessoas mas nem tudo é bonito e perfeito no mundo; me 

ensinaram que sim mas como fica com a criação? ”.

A dúvida, que sinaliza uma perda de segurança nas crenças que até aqui existiam e 

uma eventual disposição para mudanças, pode ser percebida quando, ao invés de optarem por 

uma questão, adolescentes respondem a ambas as questões “Acredito em Deus...” e “Não 

acredito em Deus . . .” : “Acredito em Deus porque fui ensinado a acreditar em deus, porque 

nasci numa família cristã. Não acredito em Deus porque a história da existência dele é mal 

contada, e também por que ninguém até hoje me provou que ele realmente existe. ” Uma 

outra aluna respondeu: ’’Acredito em Deus porque sempre que precissei (sic) acho que estava 

ao meu lado até que tenha uma prova mas não tenho motivo de duvida (sic). Não acredito em 

Deus porque, em partes, pois as provas n dá pra aceitar pois as pessoas as mostram como 

uma forma imposta, é isso ou você é um herege. ”

A  relação pessoal com Deus, por outro lado, é decisiva para a pessoa adolescente 

poder acreditar na existência de Deus. Não é mais suficiente “ouvir falar”, os relatos de 

outras pessoas não são o bastante, mas a experiência pessoal com Deus é o parâmetro para 

acreditar nele. Toma-se necessário experimentar a ação de Deus na vida e poder reconhecê-la
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como tal para poder falar de um Deus pessoal. Na comparação entre os discursos de alunos e 

alunas é possível perceber a presença ou a ausência da relação com Deus e sua influência 

sobre a maneira como se fala de Deus. O primeiro reflete uma relação com Deus que permite 

experimentá-lo como significativo e presente na vida: Deus é algo maior que tudo, uma 

força que me dá segurança. E uma ajuda interior. Acredito em Deus porque já  tive muitas 

experiências em minha vida que não aconteceram por um acaso qualquer, que não foram 

mera coincidência. Como você imagina Deus? uma luz dentro e fora de nós, em todos os 

lugares e pessoas, dando amor, segurança, ajuda e paz. (aluna de 14 anos)

Para outra aluna, acreditar em Deus é aceitar aquilo que outras pessoas falam e 

acreditam mas para ela pessoalmente falta a experiência com Deus: Deus é um ser 

grandioso que todos “dizem acreditar”. Acredito em Deus porque para mim é uma cultura 

tudo que falam e pedem para ele. Não acredito porque nunca aconteceu nada do que eu 

pedi. Como você imagina Deus? uma nuvem branca com uma luz amarela atrás, (aluna de 

13 anos) Há uma tensão entre o “todos dizem acreditar” e “nunca aconteceu nada do que eu 

pedi”. Para outra aluna, a dificuldade é uma total ausência de “ouvir dizer” e de experiências 

com Deus: Deus é uma lenda. Acredito em Deus porque nem acredito. Não acredito em 

Deus porque ele não me atende, (aluna de 14 anos)

Uma segunda mudança importante na fase da adolescência está relacionada com a 

imagem de Deus. A figura antropomórfica dá lugar a imagens indefinidas e abstratas. As 

imagens indefinidas demonstram que há uma busca por outras imagens de Deus e, por outro 

lado, mostram como é difícil falar de Deus de forma abstrata. As imagens indefinidas, 

citadas por 13 alunas e 9 alunos, foram “alguém, ser que não pode ser visto, poderoso e 

superior, ser com muitas caras, ser grandioso, magnífico e alegre, como é mostrado nas fotos, 

em todos os lugares, está em cada pessoa, não tem forma, imagem forte, santo, sentimento, 

algo superior, sabe tudo da terra, as coisas boas, ser iluminado, num lugar calmo e bonito, ser 

puro, que faz justiça”. Duas alunas.e um aluno responderam que imaginam Deus como pessoa 

e como espírito. As imagens abstratas, que foram citadas por 35 alunas e 17 alunos, foram 

“luz, luz branca, espírito, energia, centro de energia, aura de muita luz, alma, estrela que 

manda a força do bem para todos, luz superando a escuridão do universo, grande espírito que 

cuida". “Eu imagino que Deus não seja humano. Acho que ele é diferente de todos os seres. 

Acho que ele é um espírito muito forte e poderoso. ”
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Para 10 alunas e 23 alunos a dificuldade está em imaginar Deus. Suas respostas foram: 

“sei lá, não tenho idéia, cada pessoa fala uma coisa, não imagino apenas acredito, não 

imagino porque não acredito, não sei como é, nunca vi ele”.

As mudanças na imagem de Deus, características na adolescência, podem ser 

percebidas com clareza quando respostas são comparadas entre si. Há diferentes níveis de 

raciocínio: um aluno de 14 anos, católico, reproduz o discurso religioso que aprendeu na sua 

comunidade de fé e não mostra sinais de que, por ora, este será posto em dúvida: Deus é o 

criador do universo. Acredito em Deus porque minha família é religiosa e eu vou a (sic) 

Igreja desde criança. Como você imagina Deus? Eu não imagino eu apenas acredito. Do 

mesmo modo se articula uma aluna de 13 anos, católica: Deus é algo que todo mundo 

acredita. Que dizem nos ajudar e ouvir a todos sem nenhum tipo de preconceito. Acredito 

em Deus porque desde de (sic) pequena me disseram que ele existe e que eu tenho que 

acreditar, afinal dizem que ele sempre nos ajuda.

Um aluno de 14 anos, católico, repete o discurso de seu grupo de fé mas experimenta 

uma articulação própria: Deus é “alguém ” em que as pessoas acreditam, em que as pessoas 

pedem e agradecem as coisas. Acredito em Deus porque meus pais acreditam e desde 

pequeno me ensinaram a acreditar nele também. Como você imagina Deus? Eu acho que 

Deus não seja exatamente uma pessoa poderosa, eu acho que a (sic) tempos atrás um cara 

que fazia o bem para todos fo i chamado de Deus é assim até hoje. Uma aluna de 14 anos 

mostra o quanto é difícil falar de Deus: Deus é alguém que se importa com as pessoas e os 

animais e tem gente que acredita e não acredita nele e em seu poder. Acredito em Deus 

porque salvou nós e deu seu filho para nos salvar. Não acredito em Deus porque não é 

presente (de corpo) mas é presente de alma (eu acho). A gente não pode senti-lo com as 

mãos. Como você imagina Deus? Ele não tem cara nem corpo, mas deve ser legal e 

compreensivo.

Uma aluna de 14 anos ainda repete o que aprendeu mas, por outro lado, demonstra 

dúvidas e incertezas, e um sentimento de culpa: Deus é um homem que morreu por nós para 

nos salvar. Acredito em Deus porque não acredito. Tá, um pouco, até rezo, tenho uma certa 

fé, não, eu tenho fé, mas não acredito. Não acredito em Deus porque há, pensa, se minha
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feito milagres e outras coisas, mas eu n acredito.

A desilusão a respeito de Deus, por permitir que haja injustiças no mundo e a 

dificuldade para falar de Deus de forma abstrata, podem ser percebidas no relato de um aluno 

de 14 anos, católico: Deus é uma coisa que eu não acredito. Não acredito em Deus porque 

eu acho que a terra não fo i criada por ele, mas sim que os seres vivos foram trazidos de 

outros planetas, assim a arca de Noé seria uma enorme nave-mãe. E as justiças quase nunca 

são feitas. Para um aluno de 14 anos o maior problema é a falta de respostas e de um sentido 

para uma realidade que ele começa a perceber. A resposta ele busca em si mesmo: Deus é um 

ser que muitas pessoas imaginam existir para se ter algo a acreditar, pois não se tem a 

realidade das coisas, não sabemos como morremos e muitas outras coisas sem definição 

concreta, por isso tiveram de criar algo superior para poderem ter um sustento. Não 

acredito em Deus porque nós humanos somos ser mais perfeito que existe, temos tanta 

capacidade que acabamos por inventar algo inesistente (sic), para todo o dia tentar obter 

respostas e ajuda. Onde se busca ajuda é em nós próprios.

Assim como no exemplo anterior, também para um aluno de 15 anos, além da reflexão 

própria, chama a atenção o mito da onipotência juvenil. A adolescência, como fase da vida 

caracterizada pelo vigor físico, pela vontade de se tomar autônomo e independente, não tolera 

um Deus pessoal que controla, e que atende as necessidades daqueles que são fracos e 

insanos, aqueles que são “massa”: Deus é tudo. É uma força que está em tudo, tudo forma e 

tudo sustenta. E a matéria e a energia em si. Não tenho certeza da sua “inteligência ”, nem 

mesmo da sua existência. Acredito em Deus porque na minha concepção de Deus, eu 

acredito. Mas a maioria crê nele como uma força superior, com inteligência e poder sobre 

nós. Não acredito em Deus porque Esse Deus pregado pelas religiões de massa não passa 

de uma ilusão. A materialização e a adoração de um arquétipo inconsciente. Serve para as 

pessoas insanas e fracas, que não podem ser felizes por si só. Com isso, criam ilusões que 

driblam a consciência e passam a nos controlar.

Os relatos de dois alunos exemplificam um estágio de pensamento autônomo, onde a 

reflexão a respeito de Deus é própria e não uma repetição de outros discursos. Um aluno de 

15 anos afirma que Deus é uma força maior, criadora porém um pouco ausente (no sentido

256



257

de ter mais o que fazer); o que quero dizer é que é Ele lá e nós aqui, Deus dá a vida mas cabe 

a nós e somente a nós tomar conta dela. Acredito em Deus porque é a única maneira de 

tudo existir, o universo não poderia simplesmente ter saído do nada. Não acredito em Deus 

porque As vezes eu acho que Deus “abandonou ” parte da humanidade por que realmente 

não merecemos te-lo; isso quer dizer que ele existe mas não intervém. “Deus está morto e 

fomos nós que o matamos. ” Nietsche. Como você imagina Deus? Não imagino, acho que 

isto está acima da concepção humana. Para um aluno de 14 anos Deus é um ser maior que 

observa tudo e todos e julga o que é certo ou errado. Não sei se ele existe, mas é muito 

provável que sim. Acredito em Deus porque se formos tentar achar a origem das coisas 

pelo ceticismo, não chegaremos a conclusão nenhuma, sempre vai haver algo que surgiu 

antes, e esse algo deve ser Deus. Como você imagina Deus? É difícil de responder. Ele 

pode ser uma pessoa poderosa, mas concordar com isso seria falta de discernimento. Deus é 

algo (ou alguém) inexplicável, a mente humana nunca seria capaz de imaginá-lo. Mas creio 

que seja uma espécie de força ou energia presente em todos os seres, vivos ou não.

Um aluno de 14 anos, católico, não aceita mais aquilo que sua comunidade de fé prega, 

é crítico em relação a ela mas não encontrou ainda as respostas para articular uma 

religiosidade própria: Deus é alguma coisa que não acredito. Não acredito em Deus porque 

é muito improvável que ele exista, só ele aparecendo na minha frente para começar a 

acreditar, mesmo assim ainda terei dúvidas. Fé é alguma coisa que as pessoas usam como 

meio de superar problemas, e para a Igreja um meio de tirar dinheiro dos bobos. Dois 

alunos, de 14 e 15 anos, fazem uma crítica contra Deus e a Igreja mas pode-se perguntar se 

não repetem o discurso que ouviram de pessoas adultas: Deus é besteira, uma máquina de 

fazer dinheiro, ... as Igreja arrancam dinheiro das pessoas fazendo-as acreditar nessas 

crenças. Afirmam que não acreditam em Deus porque “nunca tive uma prova de que ele 

realmente existe”.

As imagens de Deus, na adolescência, são tão variadas, diferentes e até contraditórias 

como é diferenciado todo o processo de crescimento, de desenvolvimento da fé e de 

amadurecimento nesta fase de vida do ser humano. As experiências, vivências, costumes, 

tradições, discursos e ritos religiosos das diferentes comunidades confessionais, a influência 

do meio social no qual a criança cresceu, os relacionamentos com pessoas significativas e a 

qualidade destes relacionamentos, determinam a imagem de Deus e o modo como se articula
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a religiosidade, moldada na infância e trazida para a adolescência. Adolescentes tanto podem 

falar de Deus como um velhinho de barba branca sentado numa nuvem, como de um Deus 

mais pessoal, mais amigo e companheiro, que pode dar orientação, ajuda e apoio, como 

também podem afirmar que Deus não existe. Tanto podem acreditar em Deus, porque ele 

salva, ajuda em todas as horas, como afirmar que não acreditam, porque nenhum pedido feito 

foi atendido ou porque tudo não passa de uma invenção humana. Estas constatações 

demonstram que a fase da adolescência é um período de mudanças, de busca por uma 

compreensão e experiência pessoal a respeito de Deus.

3.8.4 - O conceito fé  na fala de adolescentes

A pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da 

IECLB perguntou aos alunos e alunas adolescentes entre 13 a 16 anos sobre como definiam a 

fé. A questão formulada foi Fé é ... As respostas mostram que ela pode estar relacionada a 

Deus (fé é acreditar em Deus) ou entendida como “acreditar” em algo. Fé também está 

relacionada com “realizações”, ou seja, acreditar em algo e lutar para este “algo” realmente 

aconteça.

Para um grupo de alunos e alunas, fé é acreditar em Deus, e isto quer dizer, seguir 

seus mandamentos, crer em Deus acima de tudo, ir na missa e orar, levar a religião a sério e 

saber que Deus e Jesus existem. Fé é um jeito de chegar a Deus e viver ao seu lado. Ter fé é 

acreditar sem ter provas concretas. “Fé é confiar em Deus, acreditar nele e na sua Palavra, é 

confiar que ele nos ajudará tanto nas horas boas e más. ” Adolescentes também identificam 

“ter fé” com “acreditar em Deus” e afirmam que ter fé é acreditar nas profecias, nas 

promessas da Bíblia, na sua religião e naquilo que ela prega.

Uma outra forma de definir fé não se refere especificamente a Deus. Para 83 alunas 

e 81 alunos, perfazendo um total de 164 adolescentes, a fé não está relacionada a Deus ou a 

uma religião: “Fé é tudo. Não só religiosa mas também sentimento de cura de felicidade e 

sabedoria. ” A fé pode ser um sentimento: um sentimento de esperança, bom, que todos 

devem sentir no coração, um sentimento de acreditar nas coisas que fazem bem, um
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sentimento sem rancor. Esta forma de definir fé, como também as próximas, não apresentam 

um grande grau de comprometimento pessoal e denotam uma falta de clareza na definição: fé 

é a força do pensamento, algo maravilhoso, já vem com a vida, cada um escolhe se quer ou 

não acreditar, crença acima da razão. “Fé é um mistério, você acredita ou não, é algo que não 

se pode provar, apenas sentir. ”

A fé também pode ser definida com as palavras “acreditar” e “realizações”: “Fé é 

acreditar profundamente em uma coisa com a esperança de que se tome real. Acreditar nisso 

e agir para que isso aconteça também. ” Assim, ter fé é acreditar em algo e “defendê-lo com 

unhas e dentes”, acreditar em algo acreditando que seja a verdade, acreditar naquilo que lhe 

trouxe ou trará confiança. Ter fé é acreditar “nas coisas que gostaríamos que acontecessem”, 

“acrêditar naquilo que queremos que se realize”, ter segurança sobre algo, não ter medo; ter 

coragem: “... você pode e consegue dar a volta por cima”; acreditar que tudo vai dar certo até 

nas horas mais difíceis. “Fé é sempre acreditar que vamos conseguir o que queremos. ” “Fé é 

algo que nos faz ter perseverança, acreditando naquilo em que (sic) queremos que se 

realize. ” A fé pode ser definida como realização pessoal, como uma crença em si mesmo e 

nas suas próprias forças: “Fé é quando se acredita com muita confiança em si mesmo, não em 

Deus."

Duas alunas fazem uma distinção entre ter fé e acreditar nas Igrejas ou na religião e, 

por outro lado, a fé é acreditar em tudo e em todos, demonstrando o quanto é difícil nesta 

etapa da vida fazer uma separação entre a sua própria pessoa, as outras pessoas e Deus: “Fé 

é algo que eu não tenho. Pelo menos não a ‘convencional’. Não acredito nas Igreias. mas 

acredito no cristianismo e em Deus. Tenho apenas fé  em mim mesma, no amor, em Deus, em 

Cristo e nas outras pessoas. ” “Fé é acreditar em qualquer coisa mesmo que não seja na 

religião para dar certo. ” Para outra aluna, a fé diz respeito a pessoas mais velhas e não a 

jovens. Ela identifica fé com acreditar em Deus. “Fé é uma coisa de pessoas que tem (sic) 

mais idade, porque os jovens, meus amigos não acreditam muito em Deus, eu acredito pelo 

fato de minha família ser muito religiosa e coisas a qual pedi ajuda e ele me ajudou, eu 

acredito mais não sou fanática! ”

Nas respostas sobre a pergunta Fé é ... percebe-se que para um grupo “fé” significa 

acreditar em Deus, na Bíblia, na Igreja. Já para outro grupo, a fé tem a ver com acreditar em
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si mesmo e nas capacidades e potencialidades individuais. Fé é acreditar em si mesmo e na 

capacidade pessoal para realizar aquilo que se almeja.

3.8.5 - Desenvolvimento religioso diferenciado - questões a partir do gênero

Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da 

IECLB foi possível verificar se as questões de gênero poderiam sinalizar diferenças 

significativas na forma como alunos e alunas falam de Deus e da sua fé e indicar um 

desenvolvimento diferenciado. Ao todo foram distribuídos 265 questionários, dos quais 141 

foram respondidos por alunas (53,40%), 123 por alunos (46,59%) e 1 não respondeu à 

pergunta sobre gênero.

Uma das diferenças mais significativas em relação a uma definição para a pergunta 

Deus é ... está nas respostas de alunos de que Deus não existe ou é algo inventado por outras 

pessoas: 10 alunos (8,13%) responderam que Deus não existe, ou que é algo que outros 

inventaram e acreditam. Para uma aluna Deus é uma lenda e respondeu por que não acredita 

nele: “porque ele não me atende”. Por outro lado, 11 alunos (8,94%) afirmaram que não 

acreditam em Deus e o principal argumento é a falta de provas da sua existência. Um aluno 

afirmou que nunca teve provas da existência de Deus “mas penso que ele existe”. Entre as 

alunas, 4 (2,83%) asseguraram que não acreditam em Deus, sendo que uma delas respondeu 

“às vezes acredito”.

Para a pergunta Deus é ... não se percebe maiores diferenças nas afirmações de que 

Deus é “pai”, “tudo”; “ser imaginário”, “parte de nós”, “vida” e “amor”. Para a resposta 

Deus é “todo-poderoso” percebe-se uma diferença a favor dos alunos: 23 alunas (16,31%) e 

25 alunos (20,32%); assim também para a resposta Deus é “criador”: 12 alunas (8,51%) e 

17 alunos (13,83%). A diferença mais significativa pode ser percebida nas questões que se 

relacionam a Deus como sendo aquele “que ajuda, cuida e em quem se pode confiar”: 24 

alunas (17,02%) e 12 alunos (9,75%) optaram por esta definição. Deus é “fé, esperança 

e/ou paz” foi a opção de 9 alunas (6,38%) e nenhum aluno. Do mesmo modo, na questão 

sobre acreditar ou não em Deus não houve diferenças entre alunos e alunas que
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responderam acreditar em Deus por influência da sua família e porque têm fé. A resposta 

“acredito por que Deus é “criador” foi a escolhida por 15 alunos (12,19%) e 10 alunas 

(7,09%)”, ou seja, uma maior vantagem para alunos. A maior diferença, no entanto, está na 

resposta “acredito porque Deus ajuda”: 47 alunas (33,33%) e 21 alunos (17,07%).

Para a pergunta Como você imagina Deus? percebe-se uma maior dificuldade entre 

os alunos: 10 alunas (7,09%) e 23 alunos (18,69%) responderam que não conseguem 

imaginar Deus. As imagens abstratas de Deus são de 35 alunas (24,82%) e 17 alunos 

(13,82%) e imagens antropomórficas foram a resposta de 83 alunas (58,86%) e 64 alunos 

(52,03%), ou seja, tanto uma como outra imagem foi mais utilizada pelas alunas, com uma 

ênfase maior pelas imagens abstratas.

Na questão “Fé é . . .” 6 alunos não responderam à pergunta. Por outro lado, um 

maior número de alunos não a relaciona com Deus: 87 alunas (61,70%) e 85 alunos (69,10%) 

identificaram fé com “acreditar”, “realizações”, “sentimento” e “diversas definições”, sem 

relacioná-las com Deus. Para 54 alunas (38,29%) e 32 alunos (26,01%) a fé está relacionada 

a Deus, cabendo um destaque maior para as alunas. De um total de 264 questionários, 32,57% 

dos alunos e alunas relacionaram “fé” com Deus e 65,15% não a relacionaram com Deus.

Um segundo bloco de perguntas, na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso em 

escolas confessionais da IECLB, tratou do tema Ensino Religioso. Os resultados desta 

segunda parte serão analisados no último capítulo. Nas questões relacionadas ao gênero cabe, 

no entanto, ressaltar algumas diferenças percebidas nas respostas de adolescentes. Uma das 

diferenças está no fato de que a disciplina é importante, porque nela se pode dialogar sobre 

temas da atualidade e receber orientação para a vida para 61 alunas (43,26%) e 46 

alunos (37,39%). Nas questões relacionadas a mudanças para o Ensino Religioso, a diferença 

significativa está na sugestão de 63 alunas (44,68%) e 44 alunos (35,77%) para que haja 

mais debates sobre temas da atualidade e que as aulas sejam mais criativas e dinâmicas. 

Também chama a atenção o fato de que 22 alunos (16,26%) e 7 alunas (4,96%) se 

manifestaram sobre mudanças e as relacionaram com críticas contra Deus ou colocaram em 

dúvida a própria validade da disciplina.
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Em relação ao Ensino Religioso, as alunas são maioria quando afirmam que é uma 

disciplina importante e o motivo é o fato de que é um espaço onde é possível debater sobre 

temas da atualidade e receber orientação para a vida. As alunas também se manifestaram mais 

claramente em relação a mudanças para o Ensino Religioso, no sentido de que houvesse mais 

temas da atualidade e as aulas fossem mais criativas e dinâmicas. Os alunos demonstraram 

mais dificuldades para definir que mudanças gostariam de fazer no Ensino Religioso. Suas 

respostas ficaram mais vagas e indefinidas, como por exemplo “tudo, não sei, que fosse mais 

legal”.

3.8.6 - Considerações teologico-pedagógicas

As respostas de alunos e alunas adolescentes para a pergunta sobre Deus mostram uma 

diversidade de imagens: Deus distante, difuso, que inspira respeito e julga as pessoas; Deus 

todo-poderoso, criador de tudo que existe, pessoas e natureza; Deus pai, aquele que cuida, 

ajuda e ensina. A fala a respeito de Deus pode utilizar conceitos como “onipotente, 

onisciente, onipresente, eterno”, ou identificar Deus com Jesus Cristo (“o criador que morreu 

por nós”), ou ainda usar uma linguagem característica da adolescência ao falar de Deus como 

um “cara tri-legal, amigo.” Falar de Deus como “tudo” demonstra uma dificuldade para 

defini-lo concretamente (“é tudo que existe, está em todas as pessoas”), e acréscimos como “é 

paz, amor, esperança etc...” ainda o definem como uma imagem imprecisa e distante. Já a 

imagem de Deus como um pai retrata os relacionamentos que a pessoa teve com indivíduos 

adultos significativos.

P. Tillich, teólogo alemão radicado nos Estados Unidos, relaciona a questão “Deus” 

com a “preocupação última” do ser humano: “‘Deus’ é a resposta à pergunta implícita na 

finitude do homem.” O conceito “Deus” é aquilo que preocupa o ser humano de “forma 

última”, ou seja, “tudo aquilo que preocupa o homem de forma última se toma deus para ele” 

e “o homem só pode estar preocupado de forma última por aquilo que para ele é deus.”277 As 

respostas de alunos e alunas para a questão Deus é ... podem ser agrupadas em tomo de dois 

conceitos: Deus como o Senhor, numa imagem distante e afastada como um Deus todo-

277 Paul TILLICH, Teologia Sistemática, p. 180.
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poderoso, o “chefão” onipotente, senhor dos senhores, e Deus como o pai, numa imagem 

mais pessoal e próxima das pessoas como um Deus que cria, cuida, julga e castiga. P. Tillich 

aponta estes dois conceitos como elementos principais na “relação pessoa-a-pessoa com 

Deus”. Ao conceito Deus Senhor se referem também símbolos como “Rei”, “Juiz” e 

“Altíssimo” enquanto que ao conceito Deus Pai se agrupam símbolos como “Criador”, 

“Auxiliador” e “Salvador”. Os dois conceitos de Senhor e Pai, no entanto, não são 

excludentes. Pelo contrário, eles se complementam, pois tanto no conceito Deus Senhor se 

encontra o elemento paternal como no conceito Deus Pai se identifica o elemento do senhorio 

de Deus. Os dois conceitos não podem ser separados e nem podem receber uma ênfase 

diferenciada, pois o “Senhor que não é Pai é demoníaco; o Pai que não é Senhor é 

sentimental.”278

A definição de Deus como Senhor expressa o poder santo de Deus e a infinita 

distância que há entre Deus e os seres humanos. Deus como Senhor expressa a vontade de 

Deus e o “governo de Deus sobre a totalidade da realidade”. Estes são símbolos que 

expressam o poder santo de Deus. No entanto, ao se enfatizar somente o poder de Deus, este 

“converte-se num governante despótico que impõe leis sobre seus súditos e exige obediência 

heterônoma e aceitação inquestionável de suas palavras”, tirando do ser humano sua 

possibilidade de autonomia e vontade própria.279 A definição de Deus como Pai, por outro 

lado, expressa o amor santo de Deus e mostra a união possível entre Deus e os seres 

humanos. Deus como Pai é o símbolo que expressa o “fundamento criativo do ser”, a 

preservação e o direcionamento da sua vida para uma plenitude existencial. Deus como Pai 

também é expressão da justificação do ser humano por meio da graça de Deus, sem que o ser 

humano seja merecedor desta graça. Não é possível, no entanto, esquecer que o Deus Pai é 

também o Senhor. Se esta tensão não for mantida e a ênfase ficar somente no Deus como Pai, 

corre-se o risco de fazer de Deus um “Pai amigável que dá aos homens aquilo que eles 

querem que lhes dêem e que perdoa todos aqueles que gostariam de ser perdoados.” O 

pecado e o perdão se bagatelizam, porque, neste caso, pecar é “ferir alguém que facilmente 

perdoa, como no caso dos pais humanos que necessitam, eles mesmos, de perdão.” A relação 

com Deus se realiza assim num nível familiar. Mas Deus não pode ser como um pai amigo e 

para que o perdão seja realmente verdadeiro é necessário que a justiça seja mantida e a “culpa 

confirmada.” Deus como Senhor e Deus como Pai não devem ser separados, pois se

278 Paul TILLICH, Teologia Sistemática, p. 239.



264

complementam mutuamente. Deus entendido somente como Senhor tira do ser humano sua 

dignidade e sua liberdade. E Deus entendido somente como Pai coloca a relação entre Deus e 

os seres humanos num nível familiar de amor sentimental que não condiz com a verdadeira 

relação entre ambos. Para P. P. Tillich, a ênfase no Deus Pai provoca no ser humano uma 

“reverência” que pode se transformar em “desejo de independência”, uma “gratidão” que 

pode se transformar em “indiferença”, um “amor sentimental” em “desprezo” e uma 

“confiança ingênua” em “decepção”. P. Tillich lembra aos teólogos que os símbolos que 

representam a relação entre Deus e os seres humanos apresentam sempre uma “dupla face”: 

eles “estão determinados pela realidade transcendente que expressam; e (...) são 

influenciados pela situação daqueles para quem eles apontam a esta realidade.”280 Esta “dupla 

face” dos símbolos que representam a relação entre Deus e os seres humanos é um desafio 

que se coloca também para o Ensino Religioso. Como um espaço em que a “preocupação 

última” do ser humano e a busca por respostas para o sentido da vida são a questão central, é 

imprescindível tematizar com adolescentes a relação Deus-ser humano de tal modo que Deus 

possa ser entendido como o Deus que tem poder e, ao mesmo tempo, experimentado como o 

Deus que ama e se revela na vida das pessoas.

Uma segunda questão merece atenção nas respostas de alunos e alunas sobre Deus. Na 

fase da adolescência, importantes mudanças ocorrem na vida do ser humano, também na sua 

religiosidade. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget assinala que até o início 

da adolescência, o ser humano ainda raciocina em termos de pensamento pré-formal. J.-M. 

Pohier, que no seu estudo sobre o pensamento religioso procurou aplicar o sistema de J. 

Piaget à fé, assinala que no pensamento pré-formal a criança define Deus como “Criador do 

universo, Senhor que o governa e Providência”, ou seja, aquele que ajuda e faz o bem ao ser 

humano. No pensamento pré-formal, as imagens de Deus são antropomórficas e psíquico- 

morais, e o traço característico para imaginar Deus é o egocentrismo, isto é, mesmo que Deus 

seja imaginado como um Senhor onipotente, ainda assim ele está a serviço dos seres humanos 

e de suas necessidades. Para J.-M. Pohier, “Deus serve ao pensamento pré-formal”: “Serve- 

lhe para explicar a origem das coisas e seu govêmo. Serve-lhe para alcançar eventualmente, 

por intermédio de seu poder e de sua bondade, objetivos que lhe são benéficos.”281 Deus é o 

princípio que explica a criação e a organização do mundo. À medida que o raciocínio evolui e

279 Cf. Paul TILLICH, Teologia Sistemática, p. 240.
280 Paul TILLICH, Teologia Sistemática, p 241.
281 J.-M. Pohier, Psicologia da inteligência e psicologia da fé, p. 246.
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a pessoa consegue obter e entender outras explicações, como por exemplo as leis da física 

para organizar o mundo, Deus não é mais necessário, pois perde sua função: “Para o 

pensamento pré-formal, Deus é apenas um instrumento”, ou seja, não é um pensamento 

teocêntrico, mas antropocêntrico. Deus não é definido enquanto Deus, mas a partir das 

funções que o ser humano lhe atribui, ou seja, ele “se serve de Deus tanto para explicar a 

origem das coisas e sua natureza, como para organizá-las em seu próprio benefício.”282 J.-M. 

Pohier se pergunta como é possível evoluir para outro pensamento a respeito de Deus. Para 

que isto aconteça, é necessário que Deus deixe de ser entendido a partir de sua função de criar 

o mundo e o governar, buscando o bem, e passe a ser definido como “objeto que tem 

consistência própria e, além de suas funções, se define por si mesmo”. Neste caso, o 

pensamento do ser humano sobre Deus “só evolui na medida em que deixa de fazer as coisas 

girar em tômo de si e de defini-las unicamente por sua relação com o sujeito.”283

As imagens antropomórficas de Deus, no entanto, não são as únicas usadas por 

adolescentes para definirem Deus. As imagens abstratas que começam a ser percebidas na 

fala de adolescentes, mostram os diferentes graus de desenvolvimento na adolescência e 

apontam para possibilidades de mudanças que esta fase da vida representa para o ser humano. 

A teoria de J. Piaget sinaliza para o início da adolescência uma revolução no raciocínio 

humano, com a aquisição do pensamento formal, que instrumentaliza o ser humano a pensar 

em formas abstratas. Imaginar Deus como um velho de barba branca sentado numa nuvem é a 

figura infantil de Deus que ainda existe no imaginário de adolescentes com 13,14 ou 15 anos, 

mas a capacidade para pensar de forma abstrata potencializa o ser humano, nesta fase da sua 

vida, a buscar imagens abstratas para imaginar Deus. De que maneira pode o Ensino 

Religioso fomentar a mudança para uma imagem abstrata de Deus? Para J. Piaget, o meio 

social não tem condições de fomentar o aparecimento do pensamento formal, pois o ser 

humano não é “tábula rasa” que aceita passivamente o ensinamento, antes, este deve ser 

elaborado e assimilado por parte de cada indivíduo. Para que isto aconteça, é necessário uma 

maturação do sistema nervoso, que determina as possibilidades em cada fase do 

desenvolvimento. O ambiente social, por outro lado, é necessário para que estas 

potencialidades realmente possam acontecer. Há, portanto, uma interação entre a maturação 

do sistema nervoso e o ambiente social. Esta interação é denominada por J. Piaget de 

“processo circular”. Assim, o pensamento formal não é uma capacidade inata e pronta, mas

282 J.-M. Pohier, Psicologia da inteligência e psicologia da f  p. 247.
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um processo, que não é elaborado fora e acima do indivíduo, mas cada qual tem sua própria 

maneira de assimilar as experiências e se adaptar à realidade. Para o Ensino Religioso esta 

questão significa o desafio de conviver, num mesmo espaço, com diferentes níveis de 

desenvolvimento, não só cognitivo, mas também nas formas de expressar a religiosidade e 

falar de Deus; significa, por outro lado, ser um meio social que estimule o desenvolvimento 

para que alunos e alunas consigam expressar sua religiosidade de acordo com suas 

potencialidades.

Nas respostas de alunos e alunas para a questão Fé é ... chama a atenção o fato de que, 

de um total de 264 jovens, 172 (65,15%) não relacionaram a fé com Deus. Para estes alunos e 

alunas, fé é acreditar nas suas próprias potencialidades e capacidades, é querer realizar algo e 

ter poder para tanto. J. Piaget assinala esta atitude como característica do pensamento pré- 

formal e a chamou de “egocentrismo na adolescência” ou “egocentrismo do pensamento”. Na 

sua tarefa de integrar-se ao mundo das pessoas adultas, o indivíduo adolescente procura 

adaptar-se ao seu meio social, mas também procura adaptar o meio ao seu eu, e o faz 

pensando na atividade que desempenhará neste meio e em como poderá modificá-lo. Para J. 

Piaget, este egocentrismo se manifesta num “messianismo”, quando a pessoa se sente 

chamada a reformar o mundo no futuro e acredita que poderá fazê-lo por meio do pensamento 

e das idéias, atribuindo-lhes um “poder ilimitado”. Para que a pessoa adolescente “se cure de 

sua crise idealista”, a descentração pode acontecer tanto no plano social como no do 

pensamento. J. Piaget afirma que a melhor maneira de estimular a descentração é a reunião de 

grupos de jovens, onde as idéias podem ser discutidas, confrontadas e testadas. O Ensino 

Religioso é um espaço que permite o encontro regular de alunos e alunas e a possibilidade de 

dialogar sobre as idéias.

J.-M. Pohier afirma que atingir a maturidade na fé significa descentrar e construir uma 

imagem de Deus não a partir de si mesmo “mas do próprio Deus”, ou seja, entender que a 

“medida da criação divina não é o homem, mas o próprio Deus”.284 Para iniciar um processo 

de descentração do próprio eu, o ser humano precisa começar a ter a capacidade para dar a 

Deus o lugar que a ele pertence: “O mundo e Deus não se explicam em função do homem,

283 J.-M. Pohier, Psicologia da inteligência e psicologia da fé, p. 248.
284 J.-M. POHIER, Psicologia da inteligência e psicologia da fé, p.250.
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mas em função de Deus. Só Deus explica Deus.”285 O objetivo de uma fé madura é libertar-se 

do egocentrismo e evoluir para uma descentração, onde “a fé se esforça por encarar Deus 

como Deus, como também se dispõem a receber o dado revelado como uma tradição viva, de 

que deve viver a fé, penetrando-lhe o conteúdo na medida do possível e integrando-o na vida, 

de maneira real e efetiva.“286 A fé madura, como apontada por J.-M. Pohier, é um objetivo 

que poderá receber orientação para que alunos e alunas, no Ensino Religioso, consigam dar a 

Deus o seu devido lugar.

A teologia luterana da justificação afirma que a fé é obra de Deus em favor do ser 

humano, por meio do Espírito Santo. Para Lutero, a fé verdadeira “é uma obra divina em nós, 

que nos modifica e faz renascer de Deus (Jo 1.13), (...), transformando-nos em pessoas bem 

diferentes de coração, sentimento, mentalidade e todas as forças, trazendo consigo o Espírito 

Santo.”287 Para H.-J. Fraas, psico-pedagogo alemão, a fé como obra de Deus, não pode ser 

ensinada, ou seja, “não pode ser submetida a um método, não se pode dispor dela 

didaticamente.”288 Se a fé poderia ser ensinada, a pessoa mesma poderia estar participando de 

sua salvação, ou por meio do aprendizado, estar sendo preparada para a ação de Deus. Esta 

afirmação, no entanto, fere a soberania de Deus que cria a fé no ser humano a partir do nada, 

sem a interferência ou ajuda do próprio ser humano. A fé, no entanto, “não pode ser 

produzida arbitrariamente, não pode ser alcançada com apelos e bons conselhos, não pode ser 

construída mediante um currículo programado.”289 Assim sendo, não é função do Ensino 

Religioso ensinar a fé e nem preparar alunos e alunas para a ação de Deus. Qual é, então, a 

função do Ensino Religioso? É necessário distinguir entre aquilo que é obra de Deus e aquilo 

que os seres humanos podem realizar. H.-J. Fraas afirma que a fé ganha expressão na 

história, na biografia e na vida das pessoas. É “no mundo vital das pessoas” que a fé pode ser 

percebida mas, como obra de Deus, ela mesma não está sujeita nem à “lei do crescimento” e 

nem às “leis do desenvolvimento”. Portanto, não “é a fé que se desenvolve, mas sim a 

pessoa crente em suas formas de vida, em seus modos de expressão, em sua capacidade 

ideativa”. Nas diferentes fases da vida do ser humano, as expressões de fé e as formas de

285 J.-M. POHIER, Psicologia da inteligência e psicologia da fé, p. 250.
286 J.-M. POHIER, Psicologia da inteligência e psicologia da fé, p. 257.
287 Martinho LUTERO, Prefácio à Epistola aos romanos, p. 184.
288 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 45.
289 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 45-6.
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religiosidade vão se modificando e estão sujeitas à análise e reflexão, sem, no entanto, perder 

o “valor pleno como relação com Deus”.290

As dúvidas expressas por alunos e alunas a respeito de Deus sinalizam mudanças e um 

desenvolvimento da sua religiosidade. A teoria de J. Fowler sobre o desenvolvimento da fé 

afirma que no estágio 3 da fé sintético-convencional, o grupo tem uma grande influência 

sobre a personalidade do indivíduo, pelo fato de a autoridade se situar externamente à pessoa. 

Nesta fase a pessoa confia em autoridades e instituições e está sintonizada com os grupos aos 

quais pertence. Esta situação se inverte quando se inicia a fase da transição para o estágio 

seguinte. Se antes o grupo escolhia a pessoa, no estágio 4 da fé individuativo-reflexiva é ela 

que escolhe os grupos que, da melhor maneira possível, vêm ao encontro das escolhas, das 

ideologias, das crenças e do estilo de vida que ela mesma está escolhendo. Inicia-se uma fase 

de mudança, de dúvidas, de questionamentos e de críticas em relação a Deus, à fé, aos grupos 

sociais, entre os quais a Igreja. A fase de transição de um estágio para outro é caracterizada 

pela objetivação de todo o sistema de valores que até aqui era aceito e não contestado. Agora 

a pessoa vai examinar este sistema e escolher seus valores e aqueles grupos que estão de 

acordo com eles. O grupo religioso, a comunidade de fé faz parte deste sistema que é 

examinado. Assim, a fase da adolescência também pode ser o período em que as pessoas se 

questionam a respeito da sua religião: aquela religião, a da família, será também a escolhida 

pelos e pelas adolescentes e levada para a vida adulta?

Os conceitos sobre Deus que adolescentes “ouviram” no seu grupo social e foram 

transmitidos por pessoas adultas significativas continuarão sendo aceitos ou se buscará novas 

formas de expressar a religiosidade? A adolescência, como uma fase de contestação a respeito 

da existência de Deus e de críticas contra a Igreja, percebida na pesquisa Adolescentes e 

Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da IECLB e também apontadas por J. 

Fowler como um início de transição para um outro estágio no desenvolvimento da fé, é um 

período na vida em que o ser humano necessita duvidar e perguntar, contestar e experimentar.

E. Erikson, a partir da teoria psicossocial do desenvolvimento da identidade do ser 

humano, denominou o período intermediário entre a infância e os compromissos da vida 

adulta de “moratória psicossocial”. Moratória é um tempo de espera, mas não só de espera.

290 H.-J. FRAAS, A religiosidade humana, p. 46-7.
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É também um tempo de experimentar, de aventura e, muitas vezes, de delinqüência. O 

pedagogo alemão F. Schweitzer propõe este mesmo conceito de “moratória” como 

característica para a religiosidade na fase da adolescência. Para F. Schweitzer, aceitar o fato 

de que na adolescência a pessoa pode experimentar também uma moratória religiosa, 

significa, por outro lado, uma adequação às exigências de um período de moratória, como um 

tempo de experimentação: as palavras-chave para E. Erikson são “tolerância seletiva por parte 

da sociedade” e “atividade lúdica por parte do jovem”. Assim, o Ensino Religioso deveria ser 

menos “ensino” e mais “orientação” para as novas experiências que acontecem na vida de
• 291jovens.

A pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais da IECLB se 

ocupou também com as diferenças que poderiam sinalizar um desenvolvimento da 

religiosidade diferenciado entre alunos e alunas. Os resultados da pesquisa não permitem 

afirmar que as diferenças são expressivas, mas que esta questão merece mais estudo e mais 

pesquisa. No entanto, parece oportuno ressaltar que mesmo num universo de 264 jovens 

algumas questões sinalizam, pelo menos, a necessidade de ouvir a “voz diferente” das 

mulheres, conforme apontada pela professora e pesquisadora americana Carol Gilligan. O 

fato de as alunas darem ênfase a um Deus que cuida, que protege e em quem se pode confiar e 

assinalaram estas qualidades de Deus como motivo para acreditar nele, vai ao encontro das 

descobertas que C. Gilligan fez em relação a um desenvolvimento do julgamento moral 

diferenciado para mulheres, a partir de uma ética do cuidado. As respostas das alunas 

apontam para uma preocupação por um Deus que mereça crédito por sua disposição em 

cuidar, proteger e ajudar o ser humano, diferentemente dos alunos que destacaram o Deus 

criador como força ou ser superior. Por outro lado, os resultados da pesquisa não permitem 

identificar o Deus todo-poderoso, criador, definido pelos alunos com Deus o Senhor, o Deus 

distante, como também não permitem identificar o Deus que cuida apontado pelas alunas com 

o Deus Pai, sentimental, conforme a distinção feita por P. Tillich. Não é possível afirmar que 

os alunos ressaltam o senhorio e a distância de Deus enquanto as alunas enfatizam o Deus 

mais familiar e sentimental, que atende todas as necessidades dos seres humanos. A pesquisa 

parece indicar uma facilidade maior dos alunos para expressar sentimentos como “não 

acredito em Deus” e afirmar radicalmente que “Deus não existe”. Para alunas, entretanto, 

parece ser mais fácil argumentar a favor de mudanças e apontar mais claramente para

291 Friedrich SCHWEITZER, Die Suche nach eigenem Glaube, p. 64-5.
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soluções, para aquilo que não consideram satisfatório. Os resultados da pesquisa e as 

diferenças que sinalizaram, no entanto, apontam para uma necessidade de maior 

aprofundamento da questão e mais atenção e observação nas questões de gênero, já a partir da 

sala de aula do Ensino Religioso.

A influência dos diferentes contextos sociais, culturais e religiosos nos quais as 

pessoas estão inseridas e as respostas particulares que cada indivíduo dá aos estímulos e 

apelos deste contexto, precisam ser levados em conta também no que se relaciona ao 

desenvolvimento da religiosidade na adolescência. Parece ser mais prudente falar em 

religiosidade de adolescentes e não em adolescência. Por outro lado, se aceita a tese da 

moratória religiosa, toma-se vital exercitar qualidades como tolerância, sensibilidade e 

abertura ao diálogo.

Como lidar com pessoas adolescentes no Ensino Religioso, que, mesmo estando numa 

mesma etapa da vida, se desenvolvem de maneira diferenciada e apresentam níveis diferentes 

não só no seu desenvolvimento psíquico, biológico, e cognitivo, mas também na sua 

religiosidade? Como lidar com as mudanças, as críticas e contestações, com a indiferença e 

com afirmações como “Deus não existe” ou “fé é coisa de pessoas velhas porque os jovens 

não acreditam em Deus”? Como lidar com as diferenças em relação ao gênero? F. Schweitzer 

aponta para duas questões fundamentais para o Ensino Religioso: num plano interpessoal, 

uma dificuldade é a questão do corpo docente, que como adultos representam a geração de 

pais e mães, ou seja, as pessoas das quais os e as adolescentes querem se tomar 

independentes; num plano institucional, é perguntado às Igrejas como querem lidar com este 

período de críticas e de contestações e de busca por novas experiências. A questão da 

moratória religiosa não diz respeito somente aos alunos e alunas adolescentes que freqüentam 

o Ensino Religioso mas também aos adultos e à Igreja, aos grupos de fé aos quais os e as 

adolescentes até aqui estiveram “agudamente sintonizados”.292

Em que medida o Ensino Religioso pode contribuir para o desenvolvimento da 

religiosidade de adolescentes, em direção a uma fé madura? O Ensino Religioso na escola 

poderia ser um espaço privilegiado no qual aluqos e alunas adolescentes têm a oportunidade 

de aprenderem a se relacionar consigo mesmos, com os outros do seu meio social e com



Deus? A pergunta sobre como deveria ser o Ensino Religioso com adolescentes em escolas 

confessionais luteranas quer ser respondida no próximo capítulo.
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292 Friedrich SCHWEITZER, Die Suche nach eigenem Glaube, p. 77.



IV - ENSINO RELIGIOSO EM ESCOLAS CONFESSIONAIS

LUTERANAS

"Acho que nós aulas de religião temos que 
aprender a lidar com a nossa vida eado próximo. ” 
(aluna, 13 anos)
"Eu acho que religião na escola não é importante. 
Porque tu não vai levar esta matéria no futuro. 
Mas uma catequeze ou confirmação é importante. ” 
(aluna, 13 anos)
"Pois todas as minhas idéias sobre essa história de 
deus já estão feitas e nada as fará mudar. ” (aluno, 
14 anos)

O Ensino Religioso nas escolas é um tema polêmico e sua exigência como 

disciplina escolar é contestada. A inclusão da disciplina nas escolas brasileiras está 

regulamentada por lei federal (Lei n° 9575 de 22 de julho de 1997 e Lei n° 9394 de 20 de 

dezembro de 1996) e integra o currículo das escolas. Como tal, é “de matrícula facultativa, 

é parte integrante da formação básica do cidadão, constitui disciplina dos horários normais 

das escola públicas de ensino fundamental”1. O Ensino Religioso tem como objetivo 

proporcionar uma educação integral, na qual também o aspecto da religiosidade é 

contemplado. Nas escolas públicas, por força da lei, a disciplina deve ter cunho inter- 

religioso, sem vínculos com nenhuma religião específica2.

1 Padre Roque, Ensino Religioso p. 14
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As escolas confessionais luteranas integram o grupo das assim chamadas escolas 

particulares e estas têm liberdade para optar entre um Ensino Religioso confessional, 

interconfessional ou ecumênico. As escolas particulares confessionais seguem orientação 

das suas Igrejas que, na maioria dos casos, são as entidades mantenedoras das mesmas. 

Para as escolas luteranas, filiadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 

(IECLB), não existe uma orientação geral para todas as escolas e cada uma toma suas 

próprias decisões a respeito do assunto3.

A questão central, que pergunta pela natureza e características da disciplina Ensino 

Religioso, quer ser respondida a partir de dois enfoques básicos: a adolescência e a 

proposta pedagógica luterana. A pesquisa social Adolescentes e Ensino Religioso - em 

escolas confessionais luteranas da IECLB, realizada em junho de 1999, ocupou-se com a 

questão do Ensino Religioso, e seus dados sistematizados servem como referencial para a 

reflexão sobre o tema neste capítulo. O objetivo da pesquisa social foi descobrir qual a 

importância que a disciplina tem para o desenvolvimento de alunos e alunas de escolas 

luteranas. A intenção da pesquisa foi possibilitar uma avaliação do Ensino Religioso a 

partir da ótica de quem o freqüenta, relacionando a pessoa adolescente, enquanto aluno e 

aluna de uma escola confessional luterana, com a questão do Ensino Religioso.

O segundo enfoque quer relacionar o Ensino Religioso com a proposta pedagógica 

luterana. A questão é fundamentar e inserir a disciplina no currículo da escola confessional 

luterana, a partir da proposta pedagógica luterana, e não determinada pelo aspecto legal da 

Constituição Brasileira ou pela realidade pluri-religiosa da sociedade brasileira. Os aspectos 

legais foram enfocados no transcorrer da pesquisa 4 e as questões que se referem à 

pluralidade são consideradas, mas não como elementos essenciais que poderiam determinar 

sua natureza. O objetivo é responder a pergunta sobre a funcionalidade de pensar Ensino

2 Acerca deste tema cf. no primeiro capítulo As escolas confessionais luteranas da IECLB, especialmente o 
item 1.3.1 - O Ensino Religioso nas constituições e leis brasileiras - aspectos jurídicos.
3 Acerca da realidade da disciplina nas escolas confessionais luteranas cf. no primeiro capítulo As escolas 
confessionais luteranas da IECLB, especialmente o item 1.3.3 - O Ensino Religioso nas escolas confessionais 
na atualidade - a partir da visão de professores e professoras.
4 Cf. no primeiro capítulo As escolas confessionais luteranas da IECLB, especialmente o item 1.3.1 - O 
Ensino Religioso nas constituições e leis brasileiras - aspectos jurídicos.
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Religioso a partir do contexto da escola e inseri-lo no currículo da escola confessional 

luterana, tendo como referencial o aspecto teológico-pedagógico e a proposta pedagógica 

luterana. A parte final da pesquisa traz uma proposta de trabalho para o Ensino Religioso 

com adolescentes em escolas confessionais luteranas.

4.1 - O Ensino Religioso na escola confessional luterana - a partir de uma visão de alunos 

e alunas adolescentes

A escola confessional da IECLB, nos seus primórdios, tinha como função educar 

filhos e filhas de membros da própria confissão religiosa e o Ensino Religioso, tinha a 

função de educar também confessionalmente seus alunos e alunas. O quadro discente era 

formado, na sua grande maioria, por crianças e adolescentes que vinham de famílias ligadas 

à IECLB. Atualmente esta realidade está alterada. Na pesquisa Adolescentes e Ensino 

Religioso - em escolas confessionais luteranas da IECLB5, na pergunta sobre religião, de 

um total de 265 adolescentes, 161 responderam que são católicos, 69 são luteranos, 17 

responderam ser presbiterianos, ou metodistas, ou batistas, ou judeus, ou espíritas, ou 

cristão, e 18 não definiram ou não responderam à questão. A realidade pluri-religiosa do 

corpo discente que freqüenta a escola confessional luterana e a dificuldade que esta 

pluralidade representa para o Ensino Religioso, não passa desapercebida para três alunas. 

Elas não consideram a disciplina importante e justificam: “Porque as pessoas normalmente 

não estão na escola de sua religião. Tem coisas que eu sou obrigada a ir, que não 

pertencem a (sic) minha religião ”. “Aprendemos tudo na igreja de sua devida religião. Se 

aprendermos em uma escola de outra religião temos misturas de histórias e ficamos 

confusos ”. “Uma coisa que não aprovo é que a escola usa mais os princípios luteranos e 

como não sou desta religião, não aprovo muito isto. ”

5 Os dados que seguem, encontram-se em Relatório de Pesquisa: Adolescentes e Ensino Religioso - em 
escolas confessionais luteranas da IECLB.
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Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas 

da IECLB, realizada em três escolas confessionais, quatro questões referem-se ao Ensino 

Religioso: 1. O Ensino Religioso é uma disciplina importante? Por que?; 2. Se você 

pudesse, o que gostaria de mudar na disciplina Ensino Religioso?; 3. Como avalia a 

disciplina Ensino Religioso - em termos de conteúdo e de dinâmicas; 4. Sobre que assuntos 

ou temas gostaria de conversar na disciplina Ensino Religioso, além daqueles que já estão 

sendo estudados? O objetivo da pesquisa foi ouvir as pessoas adolescentes, coletar dados 

sobre o Ensino Religioso a partir da ótica de quem é aluno e aluna da disciplina e descobrir 

qual a importância que tem para o desenvolvimento de jovens.

4.1.1 - A importância do Ensino Religioso para alunos e alunas

A pergunta “O Ensino Religioso é uma disciplina importante? Por que?” teve como 

objetivo facilitar uma avaliação e descobrir qual a importância e a validade da disciplina 

para adolescentes. No levantamento dos dados obtidos percebeu-se que as respostas 

permitem dois enfoques distintos da questão. Um se direciona no sentido de definir a 

disciplina como um espaço importante para se falar sobre temas como Deus, Bíblia, 

religião, Igreja e aprender a ter fé; o outro enfoque, vê o Ensino Religioso como espaço 

onde é possível debater assuntos importantes da realidade e receber orientação para a vida e 

para o futuro.

O Ensino Religioso é importante para 29 alunas e 23 alunos porque nesta disciplina 

é possível tratar sobre temas como Deus e fé: “(...) pois é com ela que podemos aprender 

mais coisas sobre a vida de Jesus, Deus. ”  Para 16 alunas e 14 alunos, o Ensino Religioso 

na escola possibilita um desenvolvimento pessoal “(...) se aprende coisas para a vida" e 

um crescimento na fé: "nos ajuda a pensar melhor e aumentar a nossa f é ”, "(...) porque 

nos ensina a ter fé. ” "Ás (sic) vezes, o Ensino Religioso pode nos ensinar coisas que de vez 

em quando não sabemos, além do que, nos ensina a ter fé. ”
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Para 61 alunas e 46 alunos a disciplina é importante porque nela se pode receber 

orientação para a vida: “De certa forma amplia os ‘horizontes ’ do nosso modo de pensar 

(se interpretado certo) ”. “Porque você aprende a ver a vida de outro lado aprendendo 

coisas importantes para a vida". “Porque, quando realizado corretamente, nos ajuda a 

vencer na vida ”. “A religião não dá somente a palavra de Deus mas também princípios 

para a formação de pessoas mais conscientes sobre o meio em que vive". “Nos prepara 

para a vida ”. “Pq. daí a gente pode entender melhor e sabe melhor das coisas da vida ". 

“Acho que nas aulas de religião temos que aprender a lidar com a nossa vida e a do 

próximo."

Para um grupo de alunos e alunas a disciplina Ensino Religioso é importante e 

alegaram diferentes motivos. Dois alunos disseram que ela é “matação de aula”. Para outros 

dois alunos é um momento para relaxar: “Quando nós estamos exaustos das aulas regular 

(sic) (Português, Ciências, Matemática ...) surge a aula de Ensino Religioso para relaxar e 

debater sobre assuntos interessantes ”. Para uma aluna o Ensino Religioso possibilita saú

da escola e conhecer outras realidades, como creches ou asilos.

Para um grupo de 26 alunas e 27 alunos, a disciplina não é importante e apresentam 

diferentes motivos: a disciplina não ensina nada, é perda de tempo; ela não prepara para o 

futuro e para o vestibular, portanto este tempo poderia ser melhor aproveitado: “Bem, 

porque na maioria das aulas nós não fizemos nada, não aprendemos nada, nenhuma lição. 

Poderia ser melhor em termos de conteúdo e dinâmicas ”. “Como estou estudando no meu 

colégio, ela não me ajuda em nada, nem para o presente, menos ainda para o futuro. ”

Um outro motivo é o fato de que Deus não existe e, portanto, não há necessidade de 

ter Ensino Religioso na escola: “Por que se tem a idéia que Deus existe, mas não existe é 

uma perda de tempo. Por outro lado é bom pois ensina como se comportar”. “Porque você 

não ganha conhecimento útil para sua vida, apenas sobre Deus que ninguém sabe se 

existe. ”
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Um argumento para não considerar o Ensino Religioso uma disciplina importante é 

a idéia de que religião tem a ver com Igreja e não com escola: “Eu não acho que Ensino 

Religioso seja uma matéria importante pois para quem não se interessa por essa matéria 

seria muito mais produtivo se tivesse uma aula de uma matéria que a pessoa se 

interessasse. Quem quer saber sobre a vida de Deus vai à Igreja “Não, pois não serve p /  

ensinar religião". “Pois ela (=Ensino Religioso - acréscimo) não ensina nada. Ensino 

Confirmatório è importante”. “Ela não precisava ter no colégio pois nós já  fazemos o 

ensino confirmatório ”. “Eu acho que não (não é importante - acréscimo) pois se a pessoa 

quer ter fé  vai a (sic) igreja ”. “A igreja já  ensina tudo o que devemos saber sobre Deus e o 

Reino dos Céus, por isso não precisamos aprender na escola. ” Religião é algo particular, 

cada um tem a sua e não deve ser discutida com outros, nem numa aula de Ensino 

Religioso: “Porque fala de uma ilusão tola, que se tiver que ser trabalhada, deve ser um 

processo pessoal e íntimo. ”

O Ensino Religioso não possibilita crescimento e mudança; “Pois todas as 

minhas idéias sobre essa história de deus já  estão feitas e nada as fará mudar. ” (aluno, de 

14 anos, católico) Na resposta “Para que tenhamos consciência da presença de Deus e de 

sua importância, mas não para mudar a maneira de pensar, pois se a fé  não vier de dentro, 

nada vai fazê-lo mudar”, percebe-se que o Ensino Religioso não é reconhecido como um 

espaço onde adolescentes poderiam receber orientação. Assim também opina um aluno de 

11 anos que no item “religião” respondeu “não praticante”. Para ele o Ensino Religioso não 

é importante: “Já tenho minhas idéias formadas ".

Duas alunas e 6 alunos responderam sim e não para esta questão, ou seja, Ensino 

Religioso é e não é importante, e enumeraram seus motivos: vai depender do tema, não vai 

ser bom estudar sobre Deus se não acredita, a teoria é bonita mas a prática é difícil m 

pouco importante porque os trabalhos unem mais a turma, nem sim nem não, é mó . As 

respostas “sim” e “não” demonstram incerteza em relação aos objetivos da disc iina - 

alguns temas são bons e ajudam mas a aula é "chata": “Não acho importante, mas r deixa 

de ser importante. É que todo mundo já  sabe que Deus fez isso, foi aquilo (...) mas até que 

as vezes (sic) tem temas bons p /  você se tornar uma pessoa legal em sua vida. Resumindo:
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è e não é importante, e acho aula de religião muito chata ”. Assim também opina outra 

aluna. Ela tem 15 anos, é católica: o Ensino Religioso é importante: “É uma forma de 

estarmos mais ‘ligados ’ à (sic) problemas sociais do nosso país e do mundo, não acho que 

a disciplina religião deva abranger assuntos sobre a vida de Cristo, bíblia etc, pois é muito 

chata a forma com que é nos passado este assunto. ”

Ao se comparar três respostas diferentes, pode-se identificar um sentimento de 

busca, de procura mas também uma falta de orientação. As palavras que se destacam nas 

respostas são “tudo”, “toda pessoa precisa acreditar em alguma coisa” e “cada um acredita 

no que quiser”: “A gente tem que aprender de tudo para crescermos na vida, então tudo é 

importante tudo isso nos ajuda”. “Porque precisamos ter uma base de religião para 

formular nossa personalidade. Toda pessoa precisa acreditar em alguma coisa ". “Porque 

a maioria já  tem uma base do que é religião, o que é Deus e cada um acredita no que 

quiser. ”

A incerteza em relação aos objetivos da disciplina por parte de alunos e alunas 

determina uma incerteza em relação à natureza do Ensino Religioso. Uma aluna de 15 anos, 

católica, identifica a disciplina com “aula de filosofia”: “Acho que todo o indivíduo já  deve 

acreditar em Deus, em casa, e nossas aulas atualmente, estam (sic) se tomando igual as de 

filosofia, deixando e esquecendo de falar em Religião mesmo, e em Deus. " Para um aluno 

de 14 anos, católico, o Ensino Religioso está mais próximo da psicologia: “Porque é como 

se fosse umas sessão no psicólogo. A gente discute sobre assuntos atuais, aprendendo a se 

socializar e também aumentamos a nossa cultura. ”

Duas alunas apontam para aquilo que consideram problemático na disciplina. Para a 

primeira, o Ensino Religioso não é importante por que "(...) nunca fazemos nada, não tem 

algo que prenda nossa atenção, è a aula da bagunça e não uma aula normal como as 

outras. ” Para a segunda, a disciplina também não é importante: “Eu não a acho importante 

pois não temos uma ‘aula de ensino religioso ’. E também por não ser nos cobrado nada ". 

Para outra aluna, a dificuldade reside no fato de o Ensino Religioso acompanhá-la durante
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sua vida escolar, tendo, na sua opinião, sempre o mesmo conteúdo. O Ensino Religioso não 

é importante: “Porque estamos estudando esta disciplina desde jardim e prè-escola, por 

isso quando uma disciplina tem pouca matéria e é revista durante 8 anos começa a perder 

a graça. ” (14 anos, católica)

Na avaliação geral das respostas de alunos e alunas percebe-se que existe uma 

tensão decorrente da incerteza sobre os objetivos do Ensino Religioso: se para um grupo o 

Ensino Religioso é importante porque se pode falar de Deus e aprender a ter fé, para outro, 

este não é o caso, pois, ou não acreditam em Deus, ou entendem que religião faz parte do 

âmbito da Igreja e não cabe tratar deste assunto numa escola ou em público. Para outro 

grupo, o Ensino Religioso é importante, como espaço para refletir sobre assuntos da 

realidade, que em outras disciplinas não são tratados. É uma oportunidade para refletirem 

sobre o cotidiano e seus problemas, sobre a vida e o futuro. Para outro grupo este tipo de 

aula é perda de tempo porque não ensina nada, e a fase da vida que estão vivendo não 

permite perder tempo com algo que não prepara para o vestibular.

As respostas de alunos e alunas denotam uma incerteza em relação ao Ensino 

Religioso na escola. Afinal, o que é ensino “religioso”? A escola é um lugar adequado para 

se falar de temas como Deus, fé, Jesus Cristo, ou estas questões deveriam ficar restritas às 

famílias e comunidades de fé de cada aluno e aluna? Se os temas tratados no Ensino 

Religioso forem aqueles relacionados a problemas da realidade, ou que digam respeito, 

especificamente, à faixa etária de seus alunos e alunas, como, por exemplo, à adolescência, 

a disciplina ainda pode ser denominada Ensino “Religioso”? Faz sentido um “Ensino 

Religioso” numa escola, um espaço público e aberto a todas as pessoas, independentemente 

de sua confissão religiosa? O ensino “religioso” deve ser escolar ou é competência apenas 

das Igrejas? Qual o papel da escola e da Igreja na disciplina Ensino Religioso? Uma outra 

questão está relacionada aos conteúdos do Ensino Religioso. Quem determina os 

conteúdos da disciplina e qual é o seu específico? Qual é o “conteúdo” que se ensina e se 

aprende no Ensino Religioso? A partir de onde e com que critérios os temas podem ser 

considerados “religiosos” ou não?
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A separação entre Deus e realidade, que se percebe na fala de alunos e alunas, 

denota uma falta de clareza da escola luterana e do Ensino Religioso, nela inserido como 

disciplina normal, a respeito de sua fundamentação teológica. Esta constatação pode 

levantar outras questões. Existe clareza na escola e no seu corpo docente a respeito do 

fundamento da escola confessional luterana? Este fundamento perpassa a ação pedagógica 

de tal modo, que o ensino cristão da escola confessional luterana esteja claro e faça sentido 

para alunos e alunas? Como o Ensino Religioso fundamenta sua existência no currículo 

escolar e a partir de onde é possível inseri-lo como uma disciplina escolar no todo do 

currículo? Como o Ensino Religioso, a partir da proposta pedagógica do ensino cristão, se 

relaciona com as demais disciplinas na escola?

Uma segunda diferença pode ser percebida nas respostas de alunos e alunas. Um 

grupo, que avalia o Ensino Religioso como importante, argumenta que é possível receber 

orientação para a vida e o futuro. Outro grupo, que não vê importância na disciplina, afirma 

exatamente o contrário: o Ensino Religioso não ensina nada, não dá orientação para o 

futuro e não prepara para o vestibular. É objetivo do Ensino Religioso dar orientação para 

a vida? No Ensino Religioso se “aprende a ter fé” ou se aprende a “lidar com a nossa vida e 

a do próximo”? E possível aprender a ter fé e avaliá-la? Ou não se aprende nada, nem para 

“o presente e muito menos para o futuro”? Qual a função da disciplina dentro da escola ou 

ela é dispensável para jovens que estão se preparando para o futuro e pensando em 

vestibular? Esta disciplina é “normal”, como as outras, com conteúdos que se aprende e 

fazem sentido, também para quem está pensando no seu futuro; com avaliações e 

“cobranças” como as demais, ou é diferente e repete conteúdos que são tratados nas 

comunidades de fé, no Ensino Confírmatório ou Catequese?

4.1.2. - As mudanças propostas para o Ensino Religioso

Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas 

da IECLB, um dos objetivos foi o de descobrir as necessidades e as expectativas de alunos 

e alunas que freqüentam o Ensino Religioso. Uma das questões perguntou: “Se você
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pudesse, o que gostaria de mudar na disciplina Ensino Religioso?” As respostas, mais uma 

vez, seguem duas direções distintas: para um grupo de adolescentes se deveria falar mais de 

Deus, Jesus, e, para outro, debater mais sobre temas da atualidade, com aulas mais criativas 

e dinâmicas.

Para 21 alunas e 22 alunos, nas aulas de Ensino Religioso se poderia falar mais de 

Deus, debater mais sobre outras religiões e estudar mais a Bíblia e textos bíblicos. O tema 

“Deus” é sugerido tanto por aqueles que acreditam nele “Não pensar em Deus como uma 

pessoa superior, distante de mim e sim como um amigo que está do meu lado. ” como por 

quem diz não acreditar nele: "Gostaria de mudar a teoria de que Deus existe, queria que 

todos caíssem na real”. A Bíblia também é considerada importante para a vida: “Acho que 

o que pode mudar a nossa vida é a bíblia, e se for possível, gostaria de que lêssemos a 

bíblia em aula. ”

Um grupo de 63 alunas e 44 alunos gostaria de debater mais sobre temas da 

atualidade, temas polêmicos do dia-a-dia: “Gostaria que relacionasse mais com a vida 

real, com o mundo e seus acontecimentos ”. “Eu acho que o Ensino Religioso não deveria 

só falar de Deus, e sim de coisas mais atuais, que nós adolescentes também vivemos no 

nosso dia-a-dia. ”

Este mesmo grupo sugeriu outras mudanças para que as aulas se tomassem mais 

interessantes. Elas deveriam ser mais alegres, modernas, criativas, diferentes, mais práticas 

e que ajudassem alunos e alunas a serem mais solidários. Nas aulas também deveriam ser 

usadas mais dinâmicas, utilizando-se recursos como vídeo, teatro, filmes, músicas. 

Sugeriram a realização de passeios para que pudessem conhecer outras realidades. “Deixar 

a aula mais atrativa, com trabalhos, músicas, teatros, e outras atividades que deixam o 

aluno mais interessado ”. “Deveria ser mais aberto, mais aulas diferentes e vídeos para 

nós". “Não gosto muito dessa aula, mas acho que deveria ter mais debate e mais 

criativas ”. “Para começar o nome depois a dinâmica na qual a aula é feita principalmente 

mais prática e menos teoria ”. “Eu queria que tivesse mais aula ‘prática ’. Aula em que 

pudéssemos ajudar os outros, como exemplo, ida à creches etc. ”
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Outras sugestões dizem respeito à linguagem, à utilização de espaços alternativos à 

sala de aula, à disposição das cadeiras, à realização de “seminários” para debates e à aulas 

coordenadas pelos próprios alunos e alunas. Também transparece uma preocupação por 

uma maior participação de alunos e alunas nas aulas, através de debates e diálogo, inclusive 

na relação aluno e aluna com professor ou professora. “Eu mudaria o jeito de falar com os 

alunos, falar em uma linguagem mais comum, não falar só de Deus, falar de tudo um 

pouco ”. “Eu mudaria para ela ser feita com a nossa linguagem, a linguagem jovem 

“Talvez, não tiraria o ensino religioso, mas o dividiria em vários setores, para ajudar os 

jovens a tirarem suas dúvidas sobre assuntos diversos ”. “Se eu pudesse mudar, mudaria a 

forma de trabalhar a disciplina, faria de forma mais participativa, com mais discussão ”. 

“Mais conversas entre professor e aluno. ” Uma aluna sugere mudanças na disciplina em 

termos de dinâmicas e enfatiza a questão da busca por opiniões próprias: “Acho que não 

deveria ser uma coisa rotineira, carteira em frente de carteira deveríamos fazer uma 

espécie de ‘seminário ’, discutirmos, colocarmos nossas próprias opiniões (...) ” Há uma 

necessidade e uma disposição para dialogar, refletir e repensar suas crenças, conceitos e 

valores: “Abrir mais espaço que já  tem, para as idéias e opiniões dos alunos”. “A 

liberdade de expressar nossa idéia de que Deus é ou n importante p /  nós." (aluna de 14 

anos, católica) “Dar mais a nossa opinião, e que não criticassem as crenças de cada um, 

não inventar algumas histórias, "(aluna de 14 anos, católica, mas não acredito em tudo, 

acredito também no espiritismo) “Mudaria o induzimento a uma certa religião, a pessoa 

deveria escolher a religião que quisesse e não a que erda (sic) da família. ” (aluna de 14 

anos, católica)

As dúvidas a respeito de uma identidade religiosa própria e a crítica contra as 

Igrejas podem ser percebidas nas respostas que alunos e alunas deram para a pergunta sobre 

mudanças no Ensino Religioso: “Mudar. Não basta virar a religião e os bons costumes. 

Deve-se encarar e mostrar a viver a vida como é. Passaram informações e conhecimentos 

de todas as religiões. LIVRE ESCOLHA RELIGIOSA, "(aluno de 15 anos, não responeeu a 

pergunta sobre religião). A necessidade de conhecer outras religiões também está presente 

nas respostas sobre mudanças: “Pra (sic) mim, seria algo que incentivasse todas religiões
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(menos aquelas suicidas etc.)". (aluno de 11 anos, religião: não praticante) ‘‘Que 

aprendessemos (sic) sobre outras religiões além da Católica e da Evangélica. ” (aluno de 

14 anos, católico). ‘‘Eu acho que Cristão não é só a pessoa que vai na igreja e sim a que 

reza onde quizer (sic) e do seu jeito. Eu mudaria isto. ” (aluna de 13 anos, católica) Para 

esta mesma aluna o Ensino Religioso é importante, pois “ensina várias (sic) tipos de 

crenças. ”

A tensão percebida nas respostas sobre a importância da disciplina, entre falar de 

Deus ou falar de assuntos da realidade, também transparece na questão que trata das 

mudanças propostas. Esta tensão se mostra na comparação entre duas falas: ‘‘Falar mais 

sobre Deus e Jesus, pois estão falando muito sobre os temas/problemas atuais e eu prefiro 

ouvir mais sobre Deus. "(aluna - 13 anos) ‘‘Em minha escola, eu acho que deveria não só 

falar de Deus, Jesus, mas sim de outras coisas. ” (aluna de 14 anos) A incerteza em 

relação à natureza da disciplina também transparece na fala de alunos e alunas: ‘‘Eu não 

sei o que é Ensino Religioso pois uns anos falamos de Deus e outro é mais psicologia (este 

ano)." Constata-se uma separação entre Deus, fé, religião e a realidade do cotidiano e os 

problemas do mundo: se o ensino é religioso como falar de outros temas, como ecologia, 

constata um aluno: ‘‘Como a aula se chama Ensino religioso, seria melhor tratar de 

religião não de ecologia. ” Há uma clara divisão entre o “religioso” e o cotidiano: ‘‘Eu 

mudaria o nome, porque nós debatemos mais assuntos sociais do que sobre Deus e 

Religião, como o nome sugere. Mudaria para algo como ‘Estudos Sociais ’. ” Três alunos 

propõem uma alternativa que não exclui nem um nem outro assunto, e sugerem relacionar a 

vida cotidiana, os assuntos que interessam aos adolescentes, os temas polêmicos da 

atualidade com Deus, fé e religião: ‘‘Eu acho que as aulas de Ensino Religioso deveriam 

ser mais alegres, tentando demonstrar que devemos acreditar em Deus, e escolhendo temas 

de nosso interesse para serem estudados (drogas, sexo, adolescência) ”. "Eu a mudaria em 

relação ao conteúdo, deveria se modernizar como o mundo, evoluir, deveríamos rever os 

valores da vida, e coisas que acontecem no nosso meio, e também falar de Deus um uco 

mais em nossa vida". “Acho que nós poderíamos relacionar fatos ocorridos diaria mte 

com a religiosidade. ”
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Para uma aluna de 14 anos há uma relação entre a importância que o Ensino 

Religioso pode ter e as mudanças que propõe: Se você pudesse, o que gostaria de mudar 

na disciplina Ensino Religioso? Tinha que ser mais divertido, ter mais dinâmicas. A gente 

só conversa. E faz exercícios, então se toma chato ficar em uma aula de E.R. O Ensino 

Religioso é uma disciplina importante? Não respondeu. Por que? Ela poderia ser mais 

importante se prendesse a atenção do aluno. Porque se não prende, não adianta ficar 

falando sozinho. Se as aulas forem + legais, elas passarão bem mais coisas para o aluno, 

aí sim ela passará a ser importante. Para esta aluna, a disciplina se toma importante e 

significativa na medida em que permite uma maior participação de todos.

4.1.3 - As necessidades de adolescentes na sua própria perspectiva - temas sugeridos

Uma outra pergunta foi colocada para alunos e alunas na pesquisa social 

Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da IECLB: “Sobre 

que assuntos ou temas gostaria de conversar na disciplina Ensino Religioso além daqueles 

que já estão sendo estudados?” Os quatro temas mais solicitados foram: sexo, com 55 

pedidos, drogas com 53, violência com 23 e outras religiões com 21. Estes quatro temas 

retratam as preocupações que adolescentes têm em relação à sua própria pessoa e à fase da 

adolescência, a assuntos que dizem respeito à realidade do mundo e da sociedade e à sua 

religiosidade.

Na questão relacionada à pessoa adolescente e a esta fase da vida, os principais 

temas sugeridos foram: sexo (55), drogas (53), amor (18), amizade (12), adolescência (15), 

gravidez na adolescência (4), o jovem nos dias de hoje (3), pressão dos amigos, 

transformações (maturidade), o adolescente no futuro, experiências da vida, experiências 

que vamos adquirindo, família (5), problemas familiares (6), relacionamento com os pais 

(3), relacionamento (5), família e o adolescente, amor na família, escola, educação, 

profissão (5), doenças sexualmente transmissíveis (3), AIDS (8), auto-estima, sucesso, 

felicidade, vida (5), morte (3), como enfrentar morte de parentes.
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A proposta para o Ensino Religioso ser um espaço onde se possa conhecer outras 

realidades e exercitar a solidariedade, transparece em alguns assuntos sugeridos: pessoas 

que precisam de ajuda, pessoas dependentes (2), vícios (2), alcoolismo (3), pessoas com 

câncer (3), doenças (3), coisas que nos chocam e que também pode acontecer com a gente, 

por que? motivos das coisas, instituições de caridade (2).

A preocupação com os problemas da atualidade e do cotidiano e a busca por uma 

gradativa inserção no mundo dos adultos, podem ser percebidos nestes temas sugeridos: 

participação dos jovens na sociedade, problemas atuais (8), violência (23), sem-terra, 

pobreza, futuro humano (3), ecologia (7), aborto (4), violência de policiais, vida no 

presídio, prostituição, guerra, política (5), problemas sociais no Brasil (2), como podemos 

melhorar o mundo (4), fome, a atitude do ser humano na sociedade capitalista, o nosso 

futuro, realidade, paz, falta de hospitais. Outros assuntos solicitados deixam transparecer 

preocupações em relação a uma postura ética na sociedade: preconceito (4), racismo (3), 

costumes, positividade, determinação, ética (2), moral (2), união, amor ao próximo, 

solidariedade, integridade, honra.

Diferentes temas relacionados a Deus denotam um interesse em relação a este 

assunto: Deus (19), milagres de Deus (2), o que as pessoas são capazes de fazer por Deus, 

como é a vida com Deus, perdão de Deus, Deus na vida do adolescente, quem é Deus? será 

que ele realmente existe? se existe, por que há tanta violência?, papel de Deus hoje, Deus 

ou uma explosão criaram o mundo?; sobre a Bíblia: Bíblia (9), histórias bíblicas (8), 

apóstolos, gênesis, criação, Adão e Eva (2), 10 mandamentos, povos de Jerusalém - suas 

histórias, apocalipse (10), anjos (3); e sobre temas relacionados a Jesus: Jesus (11), 

problemas atuais relacionados com Jesus, vida no tempo de Jesus, vinda de Jesus, morte de 

Jesus, Jesus criança.

A procura por diferentes maneiras de viver e expressar a religiosidade se percebe na 

necessidade de entender, por um lado, sua própria tradição religiosa: Igrejas 

(importância) (2), para que ir na igreja, a corrupção existente em algumas igrejas, como 

evangelizar, como é a vida do padre e da freira, hereges (2), por que há muita descrença
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(ateus) (2), comunidade, oração, salvação, pecado, fé (13), o que as pessoas são capazes de 

fazer por fé, a fé hoje em dia, como estará a fé e Deus daqui a uns anos, o jovem do mundo 

e sua religião (2); e, por outro lado, conhecer outras religiões e suas formas de expressão: 

outras religiões (21): características, curiosidades, religiosidade indígena, as diferentes 

religiões e seus poderes negativos e positivos, espiritismo (4), religiosidade (8), profecias 

(2), nova era, crenças (2), vida após a morte (3), reencamação (2), outras vidas, mente, 

alma, inconsciente.

Em relação aos temas sugeridos, percebe-se três blocos temáticos que direcionam as 

necessidades de adolescentes para três diferentes aspectos da sua vida: 1. temas 

relacionados à sua própria fase da vida e mostram uma necessidade de auto-conhecimento; 

2. temas relacionados à sociedade a ao mundo e mostram uma necessidade de entender os 

mecanismos que regem a sociedade humana e de integrar-se no mundo dos adultos; 3. 

temas relacionados à religiosidade e mostram uma necessidade de, por um lado, conhecer 

sua própria tradição religiosa e, por outro lado, conhecer outras formas de expressão da 

religiosidade.

A adolescência é uma etapa da vida em que o ser humano necessita tomar decisões e 

fazer escolhas importantes, que não se restringem somente à escolha de uma profissão. 

Estas decisões trazem consigo perguntas, que “podem” se referir ao mundo e sua história, à 

questões relacionadas à vida e à morte. As perguntas pelo sentido da vida, na adolescência, 

devem ser consideradas com sensibilidade e respeito, pois é nesta fase que se apresentam 

pela primeira vez, ou pelo menos numa nova forma, para o ser humano. Mesmo que as 

perguntas pelo sentido da vida não ocupem o primeiro lugar no cotidiano de jovens, ainda 

assim, de um ponto de vista teológico, elas representam uma dimensão central do ser 

humano e, portanto, devem ser levadas em conta como questões importantes.

F. Schweitzer, pedagogo alemão, afirma que a busca por um sentido e por uma fé 

própria é um direito na adolescência. O Ensino Religioso é um espaço na escola 

confessional, onde adolescentes, também aqueles que não têm ou não tiveram vivências ou 

experiências religiosas na sua família ou comunidade de fé, podem ser acompanhados no
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seu desenvolvimento religioso, nas suas dúvidas e incertezas. .A busca pelo sentido da vida, 

e a fé não pode ser simplesmente ensinada, mas ainda assim é necessário criar espaço para 

a procura e para uma adesão própria e autônoma. Também aqueles jovens que se 

manifestam criticamente contra a religião, como o fizeram alunos que responderam que o 

Ensino Religioso não é importante porque “idéias sobre deus já estão formadas e nada os 

fará mudar de opinião”, ou que “Deus não existe e portanto não há necessidade de Ensino 

Religioso”, necessitam de apoio e consideração para que esta postura não signifique o 

estágio final no desenvolvimento religioso dos jovens6.

As mudanças propostas pelos alunos e alunas para o Ensino Religioso, no que 

dizem respeito à metodologia e ao uso de uma linguagem diferenciada, assim como os 

temas sugeridos, corroboram as descobertas de Jean Piaget a respeito do desenvolvimento 

cognitivo na adolescência. Para J. Piaget, conhecer é uma atividade dinâmica, uma 

interação entre o sujeito e a realidade, que é transformada e recriada de forma ativa e não 

passiva, ou simplesmente copiada. A adolescência é definida por J. Piaget como a 

“integração do indivíduo na sociedade dos adultos”7 e cada sujeito tem uma forma peculiar 

de adaptar-se a este mundo. Jean Piaget aponta três fatores de integração: a construção de 

teorias que a nova capacidade do pensamento abstrato agora permite, a elaboração de um 

programa de vida que diz respeito ao futuro e a reforma da sociedade, quando a pessoa 

jovem procura ir além daqueles que a precederam e obter mais êxito.

Os temas sugeridos por alunos e alunas podem ser agrupados em três blocos: a 

adolescência, problemas da sociedade e da atualidade e religiões e religiosidade. No

Ensino Religioso, a questão central é a pergunta pelo fundamento e sentido da vida, tanto 

no que diz respeito à vida comunitária como de cada indivíduo. Esta questão também tem a 

ver com a maneira como o Ensino Religioso lida com as necessidades de alunos e alunas e 

em que medida pode ajudar adolescentes a se integrarem no mundo das pessoas adultas, de 

tal modo que possam assumir responsavelmente suas incumbências na sociedade. O Ensino 

Religioso pode ser o único espaço na escola, onde perguntas sobre o sentido da vida podem

6 Cf. F. SCHWEITZER, Die Suche nach eigenem Glauben, p. 133-4.
7 B. INHELDER; J. PIAGET, Da lógica da criança à lógica do adolescente, p.250.
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ser colocadas e onde os problemas da sociedade podem ser “solucionados” a partir da 

construção de teorias, de uma forma ativa e criativa.

4.2 - Ensino Religioso na escola - espaco para acompanhar o desenvolvimento religioso 

de adolescentes

O Ensino Religioso sempre gerou discussão em tomo da sua inclusão ou não no 

currículo escolar, e não envolve somente grupos políticos e religiosos, educadores e 

famílias. Alunos e alunas também têm uma opinião sobre a importância e validade da 

disciplina para sua vida e seu futuro e se posicionam sobre mudanças que gostariam de 

fazer, para que o Ensino Religioso pudesse ter mais significado na sua vida. Nas escolas 

confessionais, a pluralidade religiosa do corpo discente é um dado a mais na polêmica em 

tomo do Ensino Religioso. Como lidar com a pluralidade religiosa de alunos e alunas numa 

aula de Ensino Religioso numa escola luterana?

As questões, as perguntas e as dúvidas sobre o Ensino Religioso, precisam ser 

refletidas a partir de uma sólida fundamentação teológica-pedagógica. É necessário 

perguntar pelo específico do Ensino Religioso, pelos elementos que o estruturam e 

determinam sua identidade, sobre como, sendo “diferente” e mesmo assim uma disciplina 

escolar, se relaciona com as demais disciplinas “normais” na escola confessional luterana.

4.2.1 - Pressupostos teóricos para o Ensino Religioso: a busca por fundamentação

A ciência que trata da questão do Ensino Religioso na escola é a pedagogia da 

religião. A pedagogia da religião é, então, a ciência humana que se ocupa da educação 

religiosa e/ou da educação cristã. Uma questão essencial para a pedagogia da religião é a 

busca por uma fundamentação teórica e parece óbvio, num primeiro momento, deduzir esta 

fundamentação a partir de uma definição do conceito “religião”, ligando-a a um discurso ou 

a uma teoria pedagógica.
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A pesquisa por uma fundamentação teórica para a pedagogia da religião, na Europa 

de fala alemã, avaliou, entrementes, os modelos e as tendências mais conhecidas, que 

tentam fundamentar a pedagogia da religião, principalmente a partir do conceito “religião”. 

Neste sentido, os estudos de Karl Emst Nipkow, desenvolvidos a partir dos anos setenta, 

são relevantes. A tendência de fundamentar a pedagogia da religião e a educação religiosa 

num conceito amplo ou universal de religião, pretende, por um lado, fazer jus à grande 

variedade de expressões religiosas da atualidade e, por outro lado, tentar superar os limites 

estreitos impostos pelos dogmas das Igrejas a respeito do que seria “religião”, para 

possibilitar um diálogo interdisciplinar. K. E. Nipkow apresenta três vias ou acessos 

teóricos neste sentido:

1. O conceito indutivo de religião - ele parte, geralmente nas ciências da religião, das 

múltiplas expressões religiosas, buscando uma generalização para explicar todos os 

fenômenos religiosos da atualidade. K. E. Nipkow argumenta, no entanto, que as 

contínuas mudanças nas formas de expressão dos fenômenos religiosos, dificultam a 

elaboração de um conceito geral de religião, que corresponda as necessidades da 

educação religiosa, que ocorre normalmente num contexto social e institucional 

determinado;

2. O conceito jilosófico-transcendental de religião - o ponto de partida é a análise da 

autoconsciência religiosa. O sujeito reflexivo pode ultrapassar os campos dos 

fenômenos religiosos (objetivos) concentrando-se em si mesmo. O ser humano 

reconhece que é ele mesmo quem elabora (pela mediação da sua ação consciente) o 

seu mundo. Ao mesmo tempo, ele sabe que é dependente deste mesmo mundo, no 

qual foi inserido. Essa autoconsciência reflexiva leva, num primeiro momento, a 

uma crítica da religião preestabelecida e, depois, revela uma necessidade de buscar 

uma nova fundamentação para a religião8. O sujeito auto-consciente sabe-se 

dependente, limitado e condicionado. Consciência e realidade não são idênticas, ou 

seja, nem ele mesmo nem a sua consciência perceptiva da realidade podem ser

8 apud K. E. NIPKOW, Grundfragen der Religionspädagogik, p. 141.
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consideradas como derivadas do próprio ser humano. Religião consiste em tematizar 

esta experiência de limitação e dependência, apontando para a necessidade e as 

possibilidades de transcender o limitado, orientando-se no absoluto independente e 

ilimitado. Esta teoria pode fornecer um fundamento teórico útil para a pedagogia da 

religião mas, por um lado, acentua demasiadamente o lado negativo da vida, do ser 

humano simplesmente jogado na existência e, por outro lado, como fundamentação 

para uma prática pedagógica é bastante teórica;

3. O conceito antropológico e ontológico da religião - na linha da busca pelo sentido 

da vida. A ampla diversidade das expressões (conceito 1.) e as múltiplas e diferentes 

auto-percepções (conceito 2.) do fenômeno religioso podem ser elaboradas numa 

teoria científica da pedagogia religiosa, só se for a partir da tese de que o ser 

humano tem uma estrutura religiosa preestabelecida, constituída a priori, que inclui 

a tendência à auto-transcendência do ser humano9. A religião como categoria 

ontológica e antropológica corresponde ao fato de que o que é (das Seiendè), como 

ser penúltimo (das Vor-Letzté), se orienta para a revelação do Ser último (das Sein 

ais Letzte), como o fundamento inicial e final de todo o ser (limitado). O ser 

humano, “jogado” na existência, pergunta para poder orientar-se e auto- 

transcender-se. A possibilidade de poder construir uma imagem de Deus, revela a 

necessidade de que esta imagem é sempre preexistente, já antes do ser humano 

poder imaginá-la. Assim, a realidade e o ser humano, inserido nela, são estruturados 

numa dimensão religiosa. Uma educação integral mal poderia omitir esta dimensão 

estrutural humana. A busca do sentido da vida e a definição dos valores e normas 

tem aqui o seu lugar10.

Para uma sólida fundamentação teológica e pedagógica do Ensino Religioso, é 

importante descrever ou definir o conceito “religião” no seu contexto histórico e social. 

Duas formas de definir religião são problemáticas e não servem como ajuda referencial no 

empenho cotidiano do Ensino Religioso. A primeira define o conceito como uma visão

9 apud K. E. NIPKOW, Grundfragen der Religionspâdagogik. p. 143-9. O autor assume a definição de fé de 
P. Tillich: fé é aquilo que nos toca incondicionalmente. Cf. P. TILLICH, Dinâmica da fé, p. 5.
10 Cf. K. E. NIPKOW, Grundfragen der Religionspâdagogik, v. I, p. 129-168.
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idealizada de religião, como aparente sublimidade divina do fenômeno religioso. A sua 

tendência consiste em esquecer aos poucos o mundo, isolar o indivíduo ou os grupos num 

gueto místico, que se afasta da sociedade humana e dos problemas existenciais das pessoas. 

A segunda forma apresenta um conceito tão amplo e difuso que pode incluir sob o termo 

"religião" toda e qualquer ideologia que defina um sentido de vida e um código de valores, 

assim como a interpretação das perguntas existenciais básicas e das experiências relevantes 

do ser humano.

Na era pós-modema, especialmente nas culturas híbridas, cada indivíduo tenta 

seguir, na sua busca pelo sentido da vida e do significado das próprias experiências, um 

caminho próprio e pessoal. Uma função central da religião é orientar na busca pessoal pelo 

sentido da vida. Dele resultam, entre outros, os juízos de valor e os comportamentos da vida 

cotidiana. No entanto e, simultaneamente, a grande maioria das pessoas encontra, hoje, o 

seu sentido de vida nos seus relacionamentos relevantes. O sentido aparece, então, como o 

valor imanente a esses mesmos relacionamentos. A pessoa crente inclui a sua relação com 

Deus como elemento fundamental do seu centro pessoal de relacionamentos, considerando 

também as relações com os outros e com a natureza criada11.

São quatro os âmbitos básicos de relacionamentos do ser humano:

1. Os relacionamentos pessoais - são relacionamentos com a família, com 

educadores, parentes, grupo social, amigos, parceiros. Os relacionamentos pessoais, 

na medida em que são estabelecidos, desenvolvidos e cultivados, são os mais 

importantes por serem os mais elementares da vida que transcorre na relação 

indivíduo-sociedade. As pessoas mais procuradas para falar de problemas pessoais e 

de conflitos básicos, buscando uma solução, são os amigos e amigas ou parceiros e 

parceiras e não ministros religiosos ou especialistas;

11 Cf. Klaus-Peter JÓRNS, Die neuen Gesichter Gottes, p. 14.
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2. Os relacionamentos com lugares - são o lugar de nascimento, lugares nos quais a 

pessoa passou fases do crescimento e do desenvolvimento, da educação e da 

formação, os lugares do trabalho, de lazer;

3. Os relacionamentos com os valores e os sistemas de ordem - são as normas e 

valores, costumes, ética, sistema de direitos, ordem social, cultura, rituais e cultos, 

assim como as chamadas instituições referentes. Este âmbito inclui a visão de 

mundo, ou seja, a forma de perceber, experimentar, julgar, avaliar e transformar (ou 

não) o mundo e o cotidiano. A filosofia e a teologia são os fundadores desses 

sistemas, operando a pedagogia, a psicologia, a sociologia, a política e as 

instituições religiosas (e as políticas?) como os agentes. As confissões de fé, os 

catecismos e as ordens das Igrejas devem ser situadas aqui;

4. Os relacionamentos com o transcendente - trata-se daquilo que transcende os 

outros três âmbitos anteriores. É considerado como além dos limites das próprias 

possibilidades dos seres humanos. Para as religiões e as pessoas crentes que partem 

da revelação como referencial para suas experiências, o transcendente é Deus12.

A religião, portanto, define-se e fundamenta-se na relação ou re-ligação da relação 

do ser humano com Deus. Deus é o referencial para os valores, o sentido da vida, as 

orientações que servem de apoio para quem está “jogado” na existência. Além disso, toda 

forma de religião, assumida pessoalmente, e que busca, ao mesmo tempo, uma certificação 

convincente e um discurso sério da sua identidade religiosa, fica sempre, de uma ou outra 

maneira, ligada e até determinada pelo contexto de uma instituição religiosa concreta. O 

termo "religião", assim, também é usado como nomenclatura que identifica as diferentes 

confissões religiosas. Por isso, no que diz respeito à pedagogia da religião e à educação 

religiosa, é preciso elaborar um conceito de religião que parte da auto-compreensão das 

religiões assim chamadas históricas, que postulam a sua fé a partir de uma revelação de 

Deus13.

12 Cf. Klaus-Peter JÓRNS, Die neuen Gesichter Gottes, p. 22-7.
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A escola confessional luterana tem uma fundamentação teológica-pedagógica que 

determina sua existência e representa uma proposta pedagógica específica dentro do 

sistema educacional brasileiro. A escola, como grandeza pedagógica, tem seu fundamento 

na Palavra de Deus, que determina sua identidade e sua ação pedagógica. A proposta 

pedagógica da escola confessional luterana, fundamentada na Palavra de Deus, é o ensino 

cristão. Quais são os objetivos da escola confessional luterana? Como a escola 

confessional luterana se desincumbe da sua tarefa de oferecer um ensino cristão para alunos 

e alunas?

A educação, fundamentada na Palavra de Deus, tem como objetivos preservar esta 

Palavra e capacitar pessoas para que assumam com responsabilidade suas incumbências de 

manter a paz, a ordem e a justiça no mundo. Uma forma de responder a pergunta sobre 

como a escola confessional luterana poderia se desincumbir da sua tarefa, seria identificar o 

primeiro com a disciplina Ensino Religioso e o segundo com as demais disciplinas 

seculares. Esta resposta tem como conseqüência outras afirmações: Na disciplina Ensino 

Religioso, a escola confessional luterana preservaria a Palavra de Deus por meio do ensino 

cristão. Nas demais disciplinas seculares, a escola prepararia alunos e alunas para viverem 

como futuros cidadãos e cidadãs no mundo. No Ensino Religioso, alunos e alunas 

“aprendem a ter fé”, estudam a Bíblia e se ocupam com “temas religiosos”, como Deus, fé. 

Nas demais disciplinas, alunos e alunas se preparam para o vestibular e para o futuro, e se 

ocupam com conteúdos “seculares”. A escola confessional luterana, desta maneira, estaria 

se desincumbindo da sua tarefa, proporcionando ensino cristão e capacitando alunos e 

alunas para assumirem suas tarefas no mundo. Nesta resposta, no entanto, as questões 

relacionadas à fé e as relacionadas ao mundo estão separadas, assim como estão separados 

Deus e mundo.

O argumento para estruturar a ação pedagógica num modelo de separação entre as 

questões relacionadas à fé e ao mundo, é de que a fé cristã não representa uma “visão do

4.2.2 - Proposta pedagógica luterana e Ensino Religioso na escola

13 Cf. Klaus-Peter JÓRNS, Die neuen Gesichter Gottes, p. 22-7.
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mundo”, e não se deveria fazer do Evangelho uma lei, ou seja, não se deveria creditar ao 

Evangelho algo que ele não possui, mas é pertinente ao “mundo”. Há dois caminhos para 

solucionar o problema da separação entre Deus e mundo: ou colocar a ação de Deus à 

margem dos acontecimentos históricos ou no interior do ser humano. No primeiro caso, 

Deus é o criador do mundo e o seu juiz no final dos tempos, estando, portanto, presente no 

seu início e no seu fim. Entre um e outro evento, o mundo está entregue a si mesmo, sem 

que Deus interfira na sua história e nos acontecimentos. A economia e a política, a ciência e 

a tecnologia estão entregues à suas próprias leis e sujeitas a uma lógica interna que as rege. 

No segundo caso, Deus está no interior do ser humano, e diz respeito ao coração e à alma. 

Na pedagogia, a religião é definida como algo que diz respeito aos sentimentos e ao 

coração14.

Nestes dois casos, seria possível estabelecer, de um lado o Ensino Religioso e do 

outro as demais disciplinas seculares. Ao Ensino Religioso caberia tratar de assuntos 

religiosos, íntimos de cada pessoa, e nas demais disciplinas o objetivo seria formar futuros 

cidadãos e cidadãs, capacitando-os/as para as incumbências da vida adulta, no trabalho e na 

sociedade. É possível concordar com esta forma de estruturar a ação pedagógica na escola 

confessional? A doutrina dos dois reinos e do duplo governo de Deus, como elaborado por 

Lutero, não permite que reino de Deus e reino do mundo sejam entendidos como dois 

âmbitos separados, que não têm relação entre si. Eles são distintos mas não separados e se 

relacionam entre si por meio da ação de Deus, que está presente tanto num como noutro. 

Deste modo, também não é possível aceitar a separação, na escola confessional, entre uma 

disciplina que trate especificamente de temas “religiosos”, que não digam respeito também 

ao mundo, e outras seculares, onde os conteúdos sejam absolutamente “mundanos” e Deus 

esteja ausente.

Um terceiro caminho propõe uma alternativa onde Deus e mundo, mesmo distintos, 

mantém uma relação e religião é definida como visão do mundo a partir de Deus, ou seja, 

uma visão ‘‘religiosa ” do mundo. Para a religião cristã, esta visão do mundo a partir de

14 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung und Erneurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 532-3.
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Deus é mediada por Cristo, sendo assim uma “visão do mundo a partir de Deus por meio 

de Jesus Cristo”.15

O terceiro caminho sugere uma visão cristã do mundo, que determina a ação 

pedagógica na escola confessional e a maneira de relacionar Deus e mundo, ensino cristão 

e demais disciplinas seculares, Ensino Religioso e matemática, geografia, biologia e outras. 

A maneira como esta relação deve acontecer é por meio de um “modelo dialogai”, que 

estabelece um encontro entre as disciplinas que representam as ciências naturais, as 

humanas e o Ensino Religioso. O fundamento teológico que sustenta esta relação entre as 

diferentes áreas do conhecimento é o fato de que a fé da pessoa cristã não acontece somente 

pelo “ouvir”, e que a pessoa cristã, enquanto ser humano, não percebe o mundo 

independente da fé, mas que fé e Palavra de Deus permitem ao ser humano cristão perceber 

o mundo de uma maneira nova, uma visão do mundo moldada por meio da fé, uma visão 

cristã do mundo16.

A “visão de mundo” que determina a ação pedagógica numa escola confessional 

luterana é, assim, a visão do mundo em Deus pela fé, como Jesus vê o mundo, pois 

Jesus Cristo é o caminho por meio do qual Deus estabelece relação com o ser humano e por 

ele o ser humano pode encontrar o caminho para sua relação com Deus. Para a fé cristã, 

somente quem vê Jesus Cristo consegue ver Deus e somente quem olha para o mundo com 

os olhos de Jesus Cristo, consegue vê-lo como criação de Deus e identificá-lo como 

expressão do amor de Deus a ele desde o seu início. A fé não ensina somente a fazer uma 

distinção entre Deus e mundo mas também a relacionar ambos. Neste sentido, afirmações 

teológicas são também afirmações que dizem respeito a uma visão do mundo17.

O ensino cristão, como proposta pedagógica da escola confessional luterana, 

perpassa o cotidiano da escola e sua ação pedagógica em sua totalidade, a partir da visão

15 K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung und Erneurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 535.
16 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung und Erneurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 540-1.
17 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung und Erneurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 553-4.
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cristã de mundo, e não somente pela disciplina Ensino Religioso. A Palavra de Deus, como 

fundamento da escola luterana e a partir de onde é definida sua proposta pedagógica, é o 

“proprium” comum a todas as escolas que se identificam como sendo herdeiras do 

pensamento pedagógico como proposto pela Reforma Luterana, independentemente de seu 

contexto social e cultural. O pedagogo alemão K. E. Nipkow afirma que este “proprium” 

comum deveria ser perceptível na escola, em seu conjunto, e delinear a atmosfera ou o 

clima, seu estilo característico, sua aura, ou seja, seu espírito18. O ensino cristão perpassa, 

dá sustentação e fundamenta os objetivos propostos para a escola confessional, tanto a 

preservação da Palavra de Deus como o preparo para que alunos e alunas possam viver com 

responsabilidade no mundo. O ensino cristão, tanto define a natureza do Ensino Religioso 

como espaço na escola onde alunos a alunas podem falar de Deus, perguntar pelo 

fundamento e sentido da vida e do mundo, como tem a ver com o preparo que recebem 

para poderem desempenhar de forma cristã suas funções na sociedade, de tal modo que 

sirvam a vontade de Deus. A escola luterana e seu ensino cristão, a partir de uma visão 

cristã do mundo, tanto fundamenta teologicamente as disciplinas seculares, (do mesmo 

modo como Lutero fundamentou teologicamente o Estado e suas instituições), como 

determina que o Ensino Religioso na escola esteja sujeito às questões pedagógicas como as 

demais disciplinas escolares, sem deixar de lado seu específico de abrir espaço na escola 

para as perguntas pelo sentido da vida e pela ação de Deus no mundo.

O ensino cristão, mediado por uma visão cristã do mundo, relaciona o Ensino 

Religioso com as demais disciplinas por meio da ação de Deus e o insere como disciplina 

escolar, juntamente com as demais, no todo da escola. O Ensino Religioso sozinho tem 

pouca força para mudar pontos de vista ou posicionamentos e formar pessoas bem 

preparadas para serem cidadãos e cidadãs responsáveis na sociedade, mas o conjunto das 

disciplinas da escola confessional, determinada por uma visão cristã do mundo, abre novas 

possibilidades. Esta é a oportunidade para as escolas confessionais luteranas trazerem seu

18 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung und Erneurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 525.
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fundamento para o cotidiano da escola de uma maneira global, e não somente em 

determinados espaços19.

O Ensino Religioso, por outro lado, é uma disciplina peculiar e distinta, com 

expectativas diferenciadas, tanto por parte de alunos e alunas, como pela escola. As 

polêmicas, nas quais o Ensino Religioso se envolveu20, mostram que também a sociedade 

tem interesse na questão, ou seja, há diferentes elementos que compõem e dão sustentação 

ao Ensino Religioso.

4.2.3 - Elementos fundamentais do Ensino Religioso na escola luterana

O pedagogo alemão K. E. Nipkow identifica três elementos fundamentais que 

estruturam o Ensino Religioso: 1. escola e Estado, 2. Igreja e 3. alunos e alunas21. Os 

escritos pedagógicos de Lutero seguem, na sua estrutura, a doutrina dos dois reinos e do 

duplo governo de Deus: na primeira parte, Lutero se ocupa com a educação que serve ao 

regime espiritual e na segunda, ao regime secular ou temporal. No seu escrito “Uma prédica 

para que se mandem os filhos à escola”, Lutero fala sobre o valor que a educação tem para 

o regimento secular, ou seja, sobre o significado que a escola tem para Estado e sociedade: 

“De minha parte, se pudesse ou tivesse que abandonar o ministério da pregação e outras 

incumbências, nada mais eu desejaria tanto quanto ser professor ou educador de meninos. 

Pois sei que, ao lado do ministério da pregação, esse ministério é o mais útil, o mais 

importante e o melhor.”22

O Ensino Religioso é uma disciplina integrada ao currículo da escola e, desse modo, 

não pode ser descrito apenas a partir das Igrejas, ou seja, como se as questões pertinentes a 

ele fossem somente de cunho eclesiástico. Assim, o Ensino Religioso aponta para duas

19 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung ais Lebensbegleitung und Emeuning : Kirchliche Bildungsverantwu ung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 554.
20 Cf. no primeiro capítulo, o ietm 1.3.1 - O Ensino Religioso nas constituições e leis brasileiras - aspectos 
jurídicos.
21 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung ais Lebensbegleitung und Emeurune : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 432.
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direções: para a Igreja e para a sociedade. Aquilo que o Ensino Religioso significa 

“eclesiasticamente” se reflete, por meio da escola, socialmente. O conceito “crer em Deus 

e viver diante de Deus” são as duas dimensões, que juntas sintetizam a responsabilidade 

educacional luterana. A teologia reformatória, por meio da doutrina dos dois reinos e do 

duplo governo de Deus, fundamenta teologicamente os interesses do Estado. Assim 

também o Ensino Religioso, por intermédio da escola, está relacionado ao Estado e à 

sociedade. Mesmo que o Ensino Religioso fosse compreendido como uma questão 

essencialmente da Igreja e sua configuração fosse completamente “espiritual”, ainda assim 

o seu efeito seria perceptível no mundo “secular”, ou seja, na sociedade. Neste sentido, o 

Ensino Religioso é uma contribuição direta para a educação escolar como um todo, e uma 

contribuição indireta para a construção de uma sociedade sensata e com capacidade para 

pensar sobre o seu futuro.

A Igreja entra como segundo elemento que estrutura o Ensino Religioso na escola. 

Ela tem responsabilidade pelas crianças e adolescentes cristãos que estão na escola. As 

comunidades religiosas são co-responsáveis pelos conteúdos curriculares e as questões 

formais e didáticas são de competência da escola. Estado e Igreja devem cooperar entre si 

na questão do Ensino Religioso, com uma postura de respeito mútuo. No Ensino Religioso 

as Igrejas são postas à prova, são questionadas sobre si mesmas, sobre como querem lidar 

com um público que não é aquele de domingo de manhã, um público fiel e ouvinte das 

prédicas dominicais. No Ensino Religioso, a Igreja tem a oportunidade de mostrar sua 

identidade: no Ensino Religioso escolar e não somente na educação cristã que acontece na 

comunidade eclesial, a Igreja também é vista e experimentada como Igreja. O Ensino 

Religioso é uma oportunidade para as Igrejas mostrarem sua disposição e competência para 

o diálogo. A realidade das escolas é de pluralidade cultural e religiosa e, neste contexto, a 

Igreja tem a oportunidade de mostrar se é ou não capaz de dialogar com todos os in d iv íd u os  

que compõem o universo escolar.

Alunos e alunas entram como terceiro elemento que estrutura o Ensino Religioso 

na escola. O Ensino Religioso é o meio pelo qual uma pessoa toma contato com a religião,

22 Martinho LUTERO. Uma prédica para que se mandem os filhos à escola, p. 359.
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por um longo período da sua vida, acompanhando-a durante sua vida escolar, desde a 

infância até a juventude. Neste período escolar, a pessoa atravessa fases sensíveis e 

importantes da sua vida e cada qual responde a estas fases diferentemente. Para que o 

Ensino Religioso possa ser significativo para alunos e alunas nas suas diferentes faixas 

etárias, ele necessita do auxílio de outros saberes, como por exemplo, da psicologia e das 

teorias que tratam do desenvolvimento e do crescimento do ser humano.

O Ensino Religioso se estrutura pedagogicamente em três elementos, que 

determinam três tarefas pedagógicas. O Ensino Religioso é:

1. uma contribuição para a escola, como lugar onde acontece uma formação integral 

do ser humano e desse modo contribui indiretamente para uma sociedade sensata e 

com capacidade para pensar o seu futuro;

2. uma oportunidade da Igreja como forma de avaliar sua causa e sua capacidade 

de diálogo;

3. uma instituição de alunos e alunas por que acompanha uma parte de sua vida23.

4.2.4 - A relação entre Estado/escola, Igreja e alunos e alunas no Ensino Religioso

A estruturação do Ensino Religioso a partir de três elementos distintos determina a 

questão sobre como estes elementos se relacionam entre si, quais são as funções específicas 

de cada um, suas tarefas e delimitações.

O Estado deve ter um interesse político-social no Ensino Religioso na medida em 

que trata das questões éticas, dos valores e normas que conduzem a vida de uma sociedade. 

O Estado pode se perguntar sobre que cidadão e cidadã a escola está formando, por meio 

dos conteúdos tratados no Ensino Religioso. Ao Estado não cabe estabelecer os conteúdos
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curriculares do Ensino Religioso e definir o que é “conteúdo religioso” e o que é “do 

mundo”. Temas ligados à política, à ética, à antropologia, por exemplo, poderiam ser 

considerados como não religiosos e, portanto, não serem tratados no Ensino Religioso. O 

Estado, neste caso, estaria exercendo uma autoridade que não lhe é devida e delimitando o 

espaço e o alcance do Ensino Religioso.

Nas escolas confessionais luteranas, a definição dos conteúdos curriculares do 

Ensino Religioso deve ser refletida a partir da doutrina dos dois reinos e do duplo govemo 

de Deus. A doutrina elaborada por M. Lutero responde a pergunta sobre como se 

relacionam Deus e mundo, sobre como o ser humano deve atuar de forma cristã no mundo. 

Na teologia luterana não há separação entre âmbitos “religiosos” e mundanos e, portanto, 

não é possível separar temas “religiosos” de outros que dizem respeito somente ao mundo 

ou à realidade. Numa escola luterana, e no Ensino Religioso nela inserido, o fundamento 

para as respostas da vida cotidiana e seus desafios é buscado em Deus. Uma clareza a 

respeito da questão sobre a relação entre Deus e mundo, entre Deus e seres humanos no 

mundo, a partir de teologia luterana, é fundamental para que o Ensino Religioso possa 

tematizar a realidade a partir da fé em Deus. Tematizar a fé em Deus e tematizar a vida são 

dois lados de uma mesma questão. A “fé em Deus” e “viver diante de Deus” no mundo não 

podem ser separados, como não é possível separar assuntos religiosos de assuntos 

mundanos, como se os primeiros fossem específicos da Igreja e/ou do Ensino Religioso e 

os segundos dissessem respeito somente ao mundo. A partir da teologia luterana, também 

no âmbito secular, ou seja, no Estado e também na escola, como espaço público, o domínio 

é  de Deus; também o “mundano” é governado por Deus. Por isso, todos os aspectos da vida 

humana podem ser refletidos sob um enfoque religioso24.

No Ensino Religioso, a questão central é a pergunta pelo fundamento e sentido da 

vida, tanto no que diz respeito à vida comunitária como de cada indivíduo. Muitas vezes, o 

Ensino Religioso é o único espaço na escola, onde perguntas sobre valores e sobre o sentido

23 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung und Erneurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 432-5.
24 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung und Erneurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 438-9.



301

da vida, podem ser colocadas. Por meio do Ensino Religioso, a escola poderá receber 

“respostas novas e incomuns” para questões que dizem respeito a uma sociedade, que as 

pessoas adolescentes estão começando a perceber como problemática e insegura, num 

mundo acomodado e que inspira medo. O Ensino Religioso poderá contribuir, dessa 

maneira, para a construção de uma sociedade mais sensata e com capacidade para refletir e 

pensar sobre o seu próprio futuro25.

A Igreja, por outro lado, tem a possibilidade de mostrar, ou não, sua capacidade 

para dialogar, seja com a escola como com alunos e alunas. Ela tem co-responsabilidade 

pela educação como um todo, e a escola ou a autoridade escolar pelo Ensino Religioso, na 

medida em que este faz parte da educação. A Igreja tem responsabilidade pelas crianças e 

adolescentes cristãs que freqüentam a escola, seja ela particular ou pública. A IECLB, no 

transcorrer da sua história, considerou a educação e a alfabetização das crianças 

protestantes, especialmente por meio da iniciativa dos Sínodos eclesiásticos, como uma 

tarefa importante, e empreendeu esforços neste sentido. Atualmente, a questão da 

responsabilidade pela educação cristã de crianças e adolescentes deveria ser considerada 

como um assunto importante, que requer discussão e reflexão. O contexto educacional de 

hoje e a realidade de pluralidade religiosa e cultural na sociedade brasileira exige novos 

posicionamentos e decisões, mas não permite uma atitude menos engajada na questão da 

educação cristã na escola por parte da Igreja.

A partir de um contexto cada vez mais pluri-cultural e pluri-religioso, também na 

escola confessional luterana, o único caminho para o Ensino Religioso é estimular alunos e 

alunas para uma atitude e um ensino ecumênicos. O respeito e a seriedade com que devem 

ser tratadas diferentes culturas e religiões, no entanto, não significa um aglomerado de 

conteúdos que contemple todas as manifestações religiosas, mas uma disposição para o 

diálogo entre alunos e alunas no contexto de pluralidade. Para que o diálogo seja possível é 

necessário que cada indivíduo tenha conhecimento a respeito de suas próprias tradições e 

possa se posicionar de forma responsável perante estas. Num segundo momento, o diálogo 

exige interesse e sensibilidade para ouvir diferentes formas de viver e de expressar a fé. A

25 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung ais Lebensbeeleitune und Emeurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in
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atitude ecumênica que se exige de alunos e alunas, para que possa haver um diálogo inter- 

religioso, também deve ser exigida da própria disciplina. Na escola confessional deveria ser 

colocada claramente, para alunos e alunas, a posição teológica que fundamenta q Ensino 

Religioso, para, num segundo momento, poderem ser orientados para um diálogo livre e 

aberto, onde cada qual argumenta a partir de suas próprias convicções. Esta postura 

corresponde ao espírito da democracia, como forma de viver em sociedade, e à liberdade 

evangélica.

A Igreja, por outro lado, estará presente no Ensino Religioso na sua força ou na sua 

fraqueza, se ela lidar honestamente com sua história. Alunos e alunas, sempre de novo, se 

manifestam a respeito dos erros e das omissões da Igreja cristã. O Ensino Religioso tem 

aqui a oportunidade de mostrar por que se diferencia do ensino ético. O seu objetivo não é 

somente despertar e conscientizar para valores e posturas éticas mas também desvelar a 

culpa como expressão do pecado individual e coletivo. Esta postura de confissão de culpa 

não é motivada pela lei ou pelo dever, mas pelo Evangelho. Por meio do Evangelho, como 

verdade que está acima dos seres humanos, cristãos e cristãs têm a força para dar nome aos 

pecados. O Ensino Religioso, desse modo, contribui para uma escola que estimula, não 

somente, a reflexão mas também a honestidade entre as pessoas26.

Para a terceira perspectiva, a de alunos e alunas, duas questões relevantes devem 

ser levadas em conta: alunos e alunas têm uma religião pessoal, ou seja, uma forma própria 

e individual de expressar e viver sua religiosidade; e a vivência e experiência religiosa em 

família ou comunidade não deveria mais ser um pressuposto para todo o corpo discente. 

Assim, estas duas questões didático-religiosas deveriam ser encaradas como fundamentais 

para o Ensino Religioso. Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas 

confessionais luteranas da IECLB, a pergunta sobre “religião” não foi respondida ou não 

foi definida por 18 jovens (6,81%). As respostas indefinidas foram “não lembro”, “não 

tenho”, “indefinida”, “não praticante”, “punk”. Entre os 161 alunas e alunos que se 

identificaram como católicos (60,98%), 7 acrescentaram ainda observações como “não

Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 436-444.
26 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung ais Lebensbegleitung und Emeurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 446-9.
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praticante”, “liberal”, “não acredito em tudo acredito também no espiritismo”, “também 

gosto da macumba”, “mas também freqüento as luteranas”; e dos 69 alunas e alunos 

luteranos (26,13%), 1 acrescentou “também gosto da macumba”. A pesquisa social mostrou 

uma realidade que é característica na adolescência: indefinição, dúvidas e busca por uma 

religiosidade própria. A falta de vivências e experiências religiosas na família ou em 

comunidade foi percebida por professores e professoras de escolas confessionais que 

participaram da mesma pesquisa27.

As teorias que estudam o desenvolvimento e crescimento humano demonstraram 

que cada fase da vida tem suas características peculiares. Cada faixa etária tem sua própria 

maneira de se expressar, de vivenciar as experiências, e uma capacidade própria para 

entender, aprender, conhecer e refletir. O ser humano, nas diversas etapas do seu 

desenvolvimento, apresenta características diferente nos aspectos psicossociais, cognitivos, 

biológicos, e também na sua forma de expressar e viver sua fé. As teorias do 

desenvolvimento humano servem como um referencial para conhecer o ser humano, 

também enquanto aluno e aluna do Ensino Religioso28.

4.3 - Ensino Religioso com adolescentes em escolas confessionais luteranas

A adolescência é uma fase de transição na vida do ser humano: se não é mais 

criança também ainda não é pessoa adulta. A pessoa adolescente tem uma formidável tarefa 

a cumprir nesta fase da vida: começa a pensar sobre o seu futuro, a elaborar um programa 

de vida e a buscar sua integração no mundo dos adultos; necessita recapitular seu passado, 

num processo de desconstrução e reelaboração de suas experiências e relacionamentos com 

pessoas adultas que foram modelos significativos, e estruturar sua identidade como pessoa 

adulta. O processo de transição que se inicia é marcado por mudanças; um período em que 

o ser humano se prepara para iniciar a vida adulta. A capacidade para pensar sobre o 

pensamento e de forma abstrata, que permite a construção de teorias, são habilidades e

27 Cf. no primeiro capitulo, item 1.3.3 - O Ensino Religioso nas escolas confessionais na atualidade - a partir 
de uma visão de professores e professoras.
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instrumentos importantes que o ser humano pode adquirir nesta fase da vida. O pensamento 

formal possibilita analisar diferentes alternativas, fazer escolhas, tomar decisões e refletir 

em termos de passado, presente e futuro. A adolescência, como fase de transição na vida do 

ser humano, poderá ser um período de turbulência ou não. Em todo caso, será um tempo de 

mudanças, de dúvidas e perguntas, e de busca por respostas.

Alunos e alunas adolescentes, que freqüentam uma escola confessional luterana ou 

escola evangélica, vêm de diferentes confissões religiosas e viveram experiências distintas 

nas suas famílias e nas comunidades de fé. Cada indivíduo responde de maneira peculiar 

aos acontecimentos do seu contexto e do seu meio social. Cada um teve modelos de adultos 

significativos e interagiu com estes de forma particular. Esta diversidade de experiências e 

os relacionamentos com outros e com seu meio social são decisivos e determinam um 

desenvolvimento próprio, também em termos de religiosidade. Na escola confessional 

luterana há, portanto, uma pluralidade cultural, social, confessional e religiosa. A 

adolescência pode representar um período de transição no desenvolvimento da fé, quando 

jovens iniciam uma fase de questionamentos em relação à experiências e aos conceitos de 

fé herdados de suas famílias ou comunidades de fé. Os conceitos e as “verdades”, que até 

aqui foram aceitas sem contestações, podem ser agora questionadas e colocadas em dúvida. 

Para muitos jovens inicia-se uma busca por uma religiosidade própria, que se define em 

novas imagens de um Deus mais pessoal e pela adesão a grupos que são escolhidos pelo 

indivíduo. Como lidar com alunos e alunas adolescentes, que estão numa fase de mudanças, 

de dúvidas e de incertezas?

A escola comunitária evangélica foi criada, historicamente, para filhos e filhas de 

famílias protestantes. Ela é uma escola confessional, ligada a uma determinada confissão 

religiosa e recebe orientação desta: ser confessional luterana significa que sua identidade 

está condicionada a uma forma específica de ler a realidade religiosa e interpretá-la. Como 

lidar com a pluralidade confessional e a diversidade de expressões religiosas de alunos e 

alunas numa escola que tem uma identidade confessional e um fundamento teológico bem

28 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung und Erneurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 
Gemeinde, Schule und Gesellschaft p. 462; 474.
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específico? Como orientar e acompanhar adolescentes na sua busca por amadurecimento e 

integração no mundo dos adultos?

O Ensino Religioso é uma disciplina escolar, presente também na escola 

confessional luterana. Seu objetivo não é converter alunos e alunas, nem ensinar a ter fé ou 

convencê-los a aderirem à confissão luterana. Mesmo inserida numa escola que tem como 

proposta pedagógica o ensino cristão e uma identidade confessional específica, a disciplina 

não tem a finalidade de educar confessionalmente seus alunos e alunas. Na escola 

confessional luterana, o Ensino Religioso é um espaço onde se pode perguntar e receber 

respostas para as questões sobre a relação do ser humano consigo mesmo, com os outros e 

com Deus, para as perguntas pelo sentido da vida e seu fundamento; onde se pode mostrar e 

perceber a ação de Deus, por meio da sua Palavra, e sua presença e atuação na realidade do 

mundo e da história. Como disciplina escolar, acompanha o desenvolvimento da 

religiosidade do ser humano, desde a infância até a adolescência.

O Ensino Religioso pode ser a única oportunidade para acompanhar o 

desenvolvimento religioso de crianças e jovens que não tiveram ou não têm vivência 

religiosa em sua família ou comunidade de fé. A adolescência, por outro lado, pode ser um 

período na vida em que jovens experimentam um afastamento das suas comunidades de fé 

ou instituições eclesiásticas. O Ensino Religioso na escola poderá ser o único espaço onde 

alunos e alunas adolescentes têm a oportunidade de falar das suas experiências religiosas, 

de Deus e da fé, de duvidar e de perguntar pelo sentido da vida e do futuro. Como 

disciplina escolar difere de outras propostas de ensino e de trabalho com jovens e crianças, 

oferecidas pelas comunidades de fé e instituições eclesiásticas. Sua condição de disciplina 

escolar traz implicações, que determinam sua identidade, seus objetivos e sua forma de 

lidar com o público que a freqüenta.
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4.3.1 - O Ensino Religioso como disciplina escolar

O Ensino Religioso é uma disciplina escolar, integrado ao currículo da escola, ou 

seja, ele está “subordinado aos objetivos e exigências que valem para todas as 

disciplinas”29. Ao Ensino Religioso também dizem respeito as questões didáticas e 

pedagógicas que afetam todas as demais disciplinas da escola. As questões pertinentes ao 

cotidiano da escola e relacionadas a comportamento, interesse e motivação de alunos e 

alunas, desempenho escolar e avaliações, uso de métodos de aprendizagem e dinâmicas, 

devem estar presentes no Ensino Religioso como nas demais disciplinas da escola, e serem 

refletidas e discutidas no conjunto das disciplinas escolares e não especificamente no 

Ensino Religioso. Pelo fato de ser uma disciplina escolar e integrada à escola, o Ensino 

Religioso se distingue do Ensino Confirmatório, da Catequese e de outros cursos de 

preparação ou grupos de trabalho com jovens, que as comunidades confessionais oferecem 

aos seus jovens e crianças.

O Ensino Religioso na escola, mesmo sendo uma disciplina como as demais, é 

diferente. O fato de ser “diferente” é percebido por alunos e alunas. Afirmações como o de 

que o Ensino Religioso é um momento para "relaxar e debater sobre assuntos 

interessantes ”, como afirmou um aluno na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em 

escolas confessionais luteranas da IECLB\ ou para “descansar•” das aulas regulares, como 

Matemática, Ciências, Português, que possibilita sair da escola e conhecer, por exemplo, 

uma creche, ou que se pode falar de Deus e aprender a ter fé, que prepara para a vida e não 

para o vestibular, como responderam outros alunos, indicam um sentimento de que esta 

disciplina não se enquadra completamente na normalidade e no cotidiano da escola, pelo 

menos na visão de alunos e alunas. É possível relacionar aula e religião? Como relacionar 

fé e religião com rendimento escolar, com avaliação e notas, com a necessidade de repassar 

conteúdos?30

O fato de estar integrado ao currículo de uma escola representa vantagens para o 

Ensino Religioso, como ter seu espaço e seu público assegurado, poder acompanhar o

29 Friedrich BÕBEL, Ensino Religioso hoje, p. 9.
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desenvolvimento religioso de crianças e jovens por um determinado período da vida, e 

usufruir da organização e do planejamento escolar, como as demais disciplinas. Por outro 

lado, também significa estar sujeito às mesmas dificuldades, deficiências e limitações da 

escola como um todo. As perguntas e questionamentos que hoje são dirigidas à escola e sua 

função no mundo modemo, também dizem respeito ao Ensino Religioso: formar ou 

informar, repassar informações e conteúdo e como fazê-lo, ou orientar no sentido de 

“aprender a aprender” e “aprender a relacionar-se”? Estas questões dizem respeito a 

conteúdos, avaliações, planejamento, e ao tratamento dispensado ao corpo discente: o 

objetivo principal é repassar os conteúdos programáticos, muitas vezes sem possibilidade 

de aprofundamento e discussão, sem a oportunidade de ir ao encontro de necessidades 

imediatas de alunos e alunas? A massificação em sala de aula, os grupos com trinta alunos 

ou mais, também em escolas confessionais luteranas, um período de uma hora/aula por 

semana, representam problemas para o Ensino Religioso e não permitem conhecer 

suficientemente alunos e alunas. Como conseqüência, não há espaço e nem possibilidade 

para debater e aprofundar temas ou se ocupar com questões e perguntas de cunho mais 

pessoal e/ou grupai. O Ensino Religioso, assim como as demais disciplinas, corre o risco de 

priorizar a aprendizagem cognitiva, atendo-se principalmente ao raciocínio, em detrimento 

de uma educação que leve em consideração também as questões emocionais e os 

sentimentos, as pragmáticas, que exigem ação, e os relacionamentos. Não é possível 

aprender sem aprender a relacionar-se. A postura didática que prioriza somente uma área de 

aprendizagem, é problemática para o Ensino Religioso, por que a fé e as perguntas pelo 

sentido da vida dizem respeito ao ser humano integral31.

Como o Ensino Religioso deve encarar as dificuldades, carências e limitações da 

escola e os questionamentos em relação à sua função nos dias de hoje? Nem uma postura de 

neutralidade e nem de mera adaptação ou conformismo, mas com uma atitude de 

“solidariedade crítica com a escola”32. Esta atitude significa uma disposição para buscar 

soluções, não somente para o Ensino Religioso mas para a escola como um todo. Para a 

escola luterana, significa abrir espaço para a reflexão teológica-pedagógica e, tendo como

30 Cf. Friedrich BÕBEL, Ensino Religioso hoje, p. 9.
31 Cf. Paul T1LLICH, Dinâmica da fé, 7-8.
32 Friedrich BÕBEL, Ensino Religioso hoje, p. 11.
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referencial e ponto de partida a Palavra de Deus, buscar por qualidade de ensino, por que se 

entende como instrumento da ação de Deus no mundo, tanto para preservar a Palavra como 

para capacitar pessoas para que possam assumir de forma cristã sua tarefa de lutar pela 

ordem, pela paz e pela justiça no mundo.

A avaliação é uma das dificuldades na disciplina Ensino Religioso, também 

apontada por professores e professoras33. A pergunta mais freqüente, e feita especialmente 

por alunos e alunas, é sobre como avaliar a fé de uma pessoa. O que avaliar no Ensino 

Religioso? Como ser justo com alunos e alunas e, ao mesmo tempo, manter a seriedade e a 

função da avaliação? Por ser uma disciplina diferente, que lida com a religiosidade e a fé de 

crianças e adolescentes, o Ensino Religioso poderia reivindicar uma forma de avaliação 

diferenciada das demais disciplinas da escola e até optar por não avaliar alunos e alunas. 

Esta atitude, no entanto, não poderia ser definida como “solidariedade crítica com a 

escola”. Se o Ensino Religioso quiser contribuir para uma educação integral, não seria 

correto assumir uma postura diferenciada, mas deveria se sujeitar às mesmas condições que 

vigoram na escola e valem para todas as demais disciplinas. As perguntas sobre como 

deveria ser a avaliação e sua função na escola dizem respeito a todas as disciplinas e não 

somente ao Ensino Religioso.

Professores e professoras de Ensino Religioso podem contribuir, por meio da 

discussão pedagógica, para uma educação que tenha como sujeito o ser humano integral e 

esteja interessada não somente na aquisição e aperfeiçoamento do conhecimento cognitivo, 

do raciocínio lógico, na preparação para o vestibular e/ou para uma futura profissão. A 

educação integral orienta alunos e alunas e dá espaço também para exercitarem a tolerância, 

a solidariedade, o engajamento social, a consciência democrática. A avaliação, neste caso, é 

somente uma parte da função da escola. Se, no entanto, a avaliação se impõe como 

necessária, professores e professoras de Ensino Religioso deveriam conhecer, defender e 

por em prática a diferença entre a função pedagógica da nota ou do conceito e sua função 

não-pedagógica.
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A função pedagógica da nota ou do conceito é possibilitar um retomo para 

professores e professoras, e para alunos e alunas deveria significar um estímulo e uma 

motivação. A questão da avaliação escolar merece uma reflexão teológica e pedagógica, 

para que não se corra o risco de simplesmente desprezar aquilo que o indivíduo pode 

oferecer em termos de rendimento e aproveitamento. Desumano é somente quando se julga 

o ser humano exclusivamente pelo seu rendimento e seu reconhecimento como pessoa se 

toma dependente deste rendimento. É diferente, porém, quando alunos e alunas percebem 

em si mesmos que, por meio do seu desenvolvimento, seu crescimento e da aquisição de 

novas capacidades, conseguem realizar tarefas novas. Neste sentido, uma avaliação como 

“rendimento” pode ser aceita, pedagogicamente, como contribuição para a exigência por 

competência e pode ajudar na estruturação da identidade de alunos e alunas. 

Teologicamente, por sua vez, pode ser definido como estímulo para que alunos e alunas 

saibam reconhecer e usar suas capacidades como dons de Deus34.

Uma outra questão a ser considerada está relacionada ao grau de interesse que 

alunos e alunas demonstram pelo Ensino Religioso e os objetivos que a disciplina quer 

alcançar. Como ela é parte integrante do currículo da escola, alunos e alunas aceitam 

passivamente o fato de freqüentarem o Ensino Religioso, do mesmo modo como acontece 

com as demais disciplinas. Também o Ensino Religioso está inserido no clima de uma 

escola, e deste fazem parte momentos de interesse e de tédio, de alegria e de preocupação, 

de desânimo e de disposição para participar e aprender. O Ensino Religioso não pode ter 

expectativas diferentes do que aquelas que cercam toda a atividade e o cotidiano de uma 

escola e das disciplinas que a integram. A condição de “freqüência passiva”, ou seja, o fato 

de ser uma atividade que não foi conscientemente escolhida por jovens e crianças, faz do 

Ensino Religioso um programa diferente de outros, pelos quais alunos e alunas poderiam 

optar livremente. Esta condição, por outro lado, também determina o grau de expectativa e 

os objetivos que norteiam o Ensino Religioso.

33 Cf. no primeiro capítulo, o item 1.3.3 - O Ensino Religioso nas escolas confessionais na atualidade - a 
partir da visão de professores e professoras.
4 Cf. K. E. NIPKOW, Bildung als Lebensbegleitung und Erneurung : Kirchliche Bildungsverantwortung in 

Gemeinde, Schule und Gesellschaft, p. 440-1.
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O interesse que move alunos e alunas no Ensino Religioso é um fator que determina 

as expectativas a serem exigidas da disciplina. Professores e professoras de Ensino 

Religioso não deveriam ter a intenção de fazer de seus alunos e alunas assíduos 

freqüentadores de comunidades religiosas, nem assumirem para si a responsabilidade que 

cabe à família na educação religiosa de seus filhos e filhas. Não deveria ser esta a principal 

expectativa e nem a tarefa do corpo docente, mesmo que seja possível acompanhar o 

desenvolvimento da religiosidade na escola e o Ensino Religioso possa favorecer mudanças 

de comportamento. Esta constatação não significa tirar a importância da disciplina, nem 

estimular um acomodamento das pessoas responsáveis por ela. Professores e professoras 

têm a tarefa de, partindo das reais condições, planejar aulas de Ensino Religioso que sejam 

criativas, interessantes e proveitosas, assim como deveriam ser todas as demais aulas na 

escola. As expectativas em tomo do alcance da disciplina determinam as metas que a escola 

e o corpo docente podem colocar para o Ensino Religioso. A seriedade e a honestidade 

deveriam nortear a reflexão, para definir com clareza os seus objetivos e afastar aqueles que 

extrapolam sua função como disciplina escolar. Esta atitude preserva professores e 

professoras da frustração e da perda da sua “autoridade interior”, na medida em que não são 

exigidas metas que não podem ser alcançadas35.

O Ensino Religioso é uma disciplina inserida no currículo da escola confessional 

luterana, que tem, por sua vez, uma proposta pedagógica fundamentada na Palavra de Deus, 

que se concretiza num ensino cristão. É necessário oferecer uma disciplina específica de 

ensino religioso numa escola que tem como proposta pedagógica o ensino cristão? A 

proposta pedagógica do ensino cristão determina toda a ação pedagógica da escola 

confessional luterana, define sua identidade e a partir dela cada escola constrói seu projeto 

pedagógico. O Ensino Religioso é o espaço na escola onde é possível fazer as perguntas 

“fundamentais da vida”, as perguntas pelo sentido da vida e “sobre a realidade última do 

mundo”36 e receber respostas a partir da ação de Deus e sua relação com os seres humanos 

e no mundo. Assim como na doutrina dos dois reinos e do duplo governo de Deus há dois 

âmbitos distintos mas não separados da ação de Deus, também na escola confessional 

luterana é necessário distinguir entre o ensino cristão, como a proposta que fundamenta e

35 Cf. Friedrich BÕBEL, Ensino Religioso hoje, p. 12-3. '



311

identifica a escola luterana, e o Ensino Religioso, como espaço na escola onde todas as 

questões fundamentais sobre o sentido da existência humana e do mundo tem uma resposta 

a partir da ação de Deus. Se, por um lado, é necessário distinguir entre o ensino cristão e a 

disciplina Ensino Religioso, por outro lado, não é possível separá-los. Assim como Deus 

age em todos os âmbitos do mundo mas de duas maneiras diferentes, também na escola 

luterana cada um tem a sua função específica, sem a qual a escola não consegue atingir seu 

objetivo de preservar a Palavra de Deus e preparar pessoas para que assumam de forma 

cristã suas responsabilidades no mundo. Neste sentido, a disciplina Ensino Religioso é 

fundamental na escola confessional luterana e deve constar no currículo de todas as séries 

escolares, tanto para crianças como para adolescentes.

4.3.2 - Proposta de trabalho com adolescentes

Como deveria ser o Ensino Religioso com adolescentes numa escola confessional 

luterana? A intenção é traçar diretrizes, levando em consideração a realidade de quem está 

na fase da adolescência, suas expectativas e necessidades, e considerar as potencialidades 

que a disciplina oferece pelo fato de estar inserida numa escola confessional luterana e 

fundamentada na sua proposta pedagógica do ensino cristão.

A proposta de trabalho com adolescentes é elaborada a partir de um diálogo entre a 

realidade de adolescentes, o Ensino Religioso e a escola confessional luterana, e aborda 

questões relacionadas aos objetivos da disciplina, ao planejamento de conteúdos, à 

realidade de adolescentes e à metodologia que deveria ser empregada com alunos e alunas 

adolescentes.

4.3.2.1 - Questões relativas a objetivos da disciplina Ensino Religioso

Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso- em escolas confessionais luteranas 

da IECLB é possível perceber uma dificuldade de alunos e alunas que freqüentam o Ensino 

Religioso, a respeito dos objetivos da disciplina. O que é Ensino Religioso e para que

36 Friedrich BÖBEL, Ensino Religioso hoje, p. 15.
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serve? Por que o Ensino Religioso é confundido com aula de filosofia ou com uma “sessão 

no psicólogo”, ou servindo para alunos e alunas se socializarem e aumentarem sua cultura, 

como afirmou um aluno de 14 anos?

Estas perguntas e constatações indicam que há uma falta de clareza a respeito dos 

objetivos do Ensino Religioso na escola. A disciplina é vinculada à comunidade de fé e 

instituições religiosas mas não à escola: o Ensino Religioso na escola não é necessário, pois 

“nós já fizemos ensino confirmatório”, argumenta uma aluna. As questões relacionadas aos 

objetivos da disciplina Ensino Religioso devem ser vistas a partir de dois enfoques básicos: 

da escola em relação ao Ensino Religioso e do Ensino Religioso em relação a alunos e 

alunas adolescentes.

Na questão dos objetivos da escola em relação ao Ensino Religioso é necessário 

refletir, sempre de novo, sobre o fundamento da escola confessional luterana e sobre sua 

proposta pedagógica do ensino cristão. O diálogo teológico-pedagógico ou pedagógico- 

teológico deveria ser constante na escola, para que através dele possam ser definidos os 

objetivos e planejada a ação pedagógica. A clareza sobre a proposta pedagógica do ensino 

cristão deveria ser o referencial a partir de onde cada escola constrói seu projeto 

pedagógico e busca concretizar a Palavra de Deus no cotidiano escolar. A clareza em tomo 

do fundamento da escola confessional luterana e da sua proposta pedagógica do ensino 

cristão levará, por sua vez, a uma clareza da escola em relação aos objetivos do Ensino 

Religioso como disciplina escolar.

Os objetivos da escola confessional luterana deveriam estar claros para o corpo 

docente e para o conjunto de pessoas que compõem o universo de uma escola luterana. A 

clareza em tomo dos objetivos do Ensino Religioso é pressuposto para que possa ser 

reconhecido como disciplina escolar e fazendo parte do corpo curricular da escola.

Para o segundo enfoque, ou seja, a questão dos objetivos do Ensino Religioso em 

relação a alunos c alunas, é necessário levar em conta a própria situação de quem se 

encontra na adolescência. Como fase de transição, ela marca o início de mudanças nos mais
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diferentes aspectos da vida, seja biológico, psíquico, social, cognitivo. Esta fase de 

transição e de mudanças pode significar conflitos e rebeldia, num grau mais ou menos 

acentuado; um comportamento extremamente crítico, ou não, em relação à geração que os 

precedeu e à forma como a sociedade se organiza.

Na escola, estas mudanças podem ser percebidas por professores e professoras, 

quando alunas e alunos, antes comportados e estudiosos, começam a se rebelar e não 

aceitam mais passivamente conteúdos, metodologias, avaliações; criticam o desempenho do 

corpo docente e colocam em dúvida a necessidade de freqüentar a escola e a validade de 

certas disciplinas. As perguntas mais comuns são: "Para que aprendo isso? Será que vou 

usar algum dia?’’37 Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas 

confessionais luteranas da IECLB, professores e professoras de Ensino Religioso38 também 

perceberam mudanças de comportamento e apontam para algumas dificuldades com alunos 

e alunas em relação ao Ensino Religioso: “ (...) até a 5a série não há problemas, os alunos e 

alunas gostam da aula, esperam ansiosamente por ela e participam ativamente; a partir da 6a 

série (...) não gostam, brigam, consideram a disciplina dispensâveE, nas palavras de uma 

professora. Para um professor, as maiores dificuldades são com alunos e alunas a partir da 

8a série.

As constatações acima e as respostas que alunos e alunas deram na mesma pesquisa 

social, demonstram uma incerteza e uma falta de clareza em relação aos objetivos da 

disciplina Ensino Religioso, por parte do corpo discente. Numa fase da vida em que 

adolescentes começam a querer objetivar seu sistema de valores, fazer auto-escolhas e 

tomar decisões sobre sua vida e seu futuro, é normal a dúvida, o questionamento e a crítica. 

Também as questões relacionadas à religiosidade, a Deus, à comunidade e aos grupos de fé, 

fazem parte deste sistema que começa a ser posto em dúvida, criticado e examinado. 

Quando adolescentes não conseguem entender a finalidade de certas exigências que lhes 

são feitas, como por exemplo freqüentar a escola ou uma determinada disciplina, estudar (e 

muitas vezes decorar) um certo conteúdo, reagem com questionamentos e críticas. Para

37 Tania ZAGURY, O adolescente por ele mesmo, p. 47. Cf. também p. 34;45-8.
38 Cf. no primeiro capítulo, o item 1.3.3 - O Ensino Religioso nas escolas confessionais na atualidade - a 
partir da visão de professores e professoras.
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adolescentes, o parâmetro para medir a importância ou não de certos conteúdos ou 

disciplinas é o futuro, ou seja, no caso da maioria de alunos e alunas adolescentes das 

escolas confessionais, o vestibular. A pergunta que serve como referencial para medir a 

necessidade e a importância ou não daquilo que é exigido é: “prepara ou não para o 

vestibular?”.

Por outro lado, quando há dúvidas e perguntas também existe a possibilidade e/ou a 

disposição para buscar e receber respostas. Adolescentes querem saber sobre a finalidade 

que o Ensino Religioso pode ter para sua vida e para seu futuro. Se religião é assunto 

“íntimo de cada pessoa, da família e da Igreja e não deve ser tratado em público”, como 

afirmaram alunos na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais 

luteranas da IECLB, por que Ensino Religioso na escola? Estas questões merecem ser 

respondidas e para tanto, os objetivos da disciplina precisam estar claros. O Ensino 

Religioso deveria ser significativo para a vida de adolescentes e dos seus projetos de vida, 

e não somente para o vestibular.

O espaço do Ensino Religioso na escola pode ser usado para tematizar com alunos e 

alunas os objetivos e a validade da disciplina para o presente e o futuro. A postura de 

diálogo entre professor/a e seu grupo de alunos e alunas, no entanto, só poderá acontecer se 

houver uma clareza a respeito dos propósitos e da importância da disciplina, por parte do 

corpo docente da escola. A postura de reflexão e de diálogo sobre os objetivos da disciplina 

somente ocorrerá num clima de liberdade e de abertura se o/a professor/a tiver consciência 

da sua função e convicção da importância que a disciplina têm na vida de seus alunos e 

alunas. Relacionar a vida e a fé, distinguir entre Ensino Religioso e Ensino Confirmatório 

ou Catequese, saber diferenciar entre a tarefa que cabe à comunidade confessional e à 

escola, não podem ser exigidos do corpo discente como pressupostos. Estas questões, no 

entanto, necessitam estar claras para a escola e para professores e professoras, para que 

possam ser refletidas e tematizadas com alunos e alunas adolescentes.

Os objetivos do Ensino Religioso na escola confessional luterana, sua função e 

sua importância para o desenvolvimento de adolescentes, deveriam estar claros para o
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corpo docente da disciplina e da escola, e serem tematizados no próprio espaço do 

Ensino Religioso com alunos e alunas.

4.3.2.2 - Questões relacionadas a planejamento de conteúdos

As teorias do desenvolvimento indicam para o início da adolescência a idade em 

tomo de 10/11 anos e para o seu final a idade de 20 anos ou mais. Assim, a adolescência é 

vivida também na escola: da 5a ou 6a série do ensino fundamental até o 3° ano do ensino 

médio. Estas delimitações etárias sugerem que é possível fazer um planejamento de 

conteúdos para o Ensino Religioso, de uma maneira mais abrangente e com blocos 

temáticos relacionados à fase da adolescência.

As teorias do desenvolvimento humano e a pesquisa Adolescentes e Ensino 

Religioso - em escolas confessionais luteranas da IECLB demonstram que há diferenças 

entre jovens nas diversas faixas etárias que compõem a fase da adolescência e até entre 

jovens com a mesma idade. As experiências, os relacionamentos, os desafios e estímulos do 

meio social, as respostas que cada indivíduo dá, e a aquisição de novas capacidades 

determinam diferentes níveis de desenvolvimento. Se por um lado, é possível planejar 

blocos temáticos mais abrangentes para jovens que têm desde 11/12 anos até 16/17 anos, 

por outro lado, também é necessário levar em conta as necessidades e as características 

próprias de cada idade.

A definição dos conteúdos curriculares deveria manter uma flexibilidade entre 

blocos temáticos mais abrangentes, necessidades, dúvidas e perguntas de alunos e alunas 

que surgem no dia-a-dia, e temas específicos que dizem respeito a cada faixa etária, 

representado pelas diferentes séries que compõem o universo escolar. As teorias que 

estudam o desenvolvimento humano são um instrumento importante para se saber como é a 

pessoa adolescente e como se processa o desenvolvimento nesta fase, quais as 

características, as capacidades e as tarefas que esta etapa impõem ao ser humano.
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O planejamento dos conteúdos deveria levar em conta as necessidades de 

adolescentes e ouvir alunos e alunas para saber a respeito das suas opiniões, idéias, suas 

dúvidas e perguntas. Mas também é necessário ter clareza em relação aos objetivos da 

disciplina. Não se deveria tematizar somente as questões que interessam aos adolescentes, 

mas também aqueles temas que vão colocar novos horizontes, para que jovens não 

estagnem no seu processo de desenvolvimento. Neste sentido, as teorias do 

desenvolvimento humano podem ajudar por que permitem conhecer as características da 

pessoa numa determinada faixa etária e permitem que necessidades daquele momento e 

daquela fase sejam tematizadas, para que possa haver avanços no processo de 

desenvolvimento. Os diferentes níveis de desenvolvimento que as teorias apresentam, no 

entanto, não podem ser vistos como modelos ou alvos educacionais que alunos e alunas 

devem atingir, mas são, antes, horizontes para onde é possível olhar39. O planejamento do 

conteúdo curricular para as séries escolares que abarcam a adolescência deveria, assim, ter 

a participação de diferentes sujeitos: a escola, representada pelo corpo docente responsável 

pela disciplina, o corpo discente, que através de pesquisas e consultas pode expressar suas 

necessidades e seus interesses, e a Igreja, para que possa acontecer o diálogo entre a 

teologia e a pedagogia.

Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas 

da IECLB, na pergunta relacionada a temas sobre os quais adolescentes gostariam de 

dialogar, destacaram-se três blocos temáticos: a busca por um auto-conhecimento, com 

temas ligados à adolescência, a busca por integração na sociedade, com temas relacionados 

à realidade, e a busca por uma religiosidade própria, com temas ligados a Deus, fé, Bíblia e 

religião. Os três blocos temáticos definem as necessidades que adolescentes têm nesta fase 

da vida, ou seja, a necessidade de conhecerem-se a si mesmos, de conhecerem o mundo no 

qual buscam sua integração como pessoas adultas, e de conhecerem e entenderem sua 

própria religiosidade, para encontrarem respostas para as perguntas sobre o sentido da vida. 

As teorias do desenvolvimento humano corroboram os resultados da pesquisa social, no 

sentido de que há tarefas que a fase da adolescência impõe ao ser humano e de que este 

recebe novos instrumentos e capacidades para realizá-las.

39 Cf. F. SCHWEITZER, Lebensgeschichte und Religion : Religiõse Entwicklung und Erziehung im Kindes-
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O planejamento dos conteúdos curriculares deveria contemplar estes três grandes 

blocos temáticos e colocá-los como parâmetros para a escolha dos temas que serão tratados 

em cada série escolar. Adolescência, sociedade e religiosidade, isto é, a relação do ser 

humano consigo mesmo, com os outros e com Deus, deveriam ser os temas condutores para 

a escolha dos conteúdos para cada série, desde a 6a do ensino fundamental até o 3o ano do 

ensino médio. No entanto, mais importante que determinar os conteúdos que serão tratados 

em cada série, é preciso relacionar cada um com o fundamento da escola luterana, ou seja, 

a Palavra de Deus. Para as questões a respeito do cotidiano, da sociedade e do mundo, e 

sobre as perguntas pelo sentido último da vida, a resposta pode ser encontrada na ação de 

Deus a favor do ser humano, em Jesus Cristo. Esta ação de Deus diz respeito a todos os 

aspectos da vida humana. Relacionar corretamente Deus e mundo é a questão mais 

importante para o Ensino Religioso numa escola confessional luterana e com alunos e 

alunas que estão numa fase da vida em que buscam compreender-se, entender e integrar-se 

na sociedade e no mundo como pessoas adultas.

O planejamento dos conteúdos deveria ser feito pelo corpo docente, com a 

colaboração da Igreja e de alunos e alunas. Os temas escolhidos deveriam levar em 

conta os objetivos da disciplina e ir ao encontro da realidade e das necessidades de 

adolescentes.

4.3.2.3 - Questões relacionadas a alunos e alunas adolescentes

As teorias do desenvolvimento apontam a fase da adolescência como um período 

em que o ser humano pode iniciar processos de transição de um nível para outro, tendo 

como objetivo ingressar na vida adulta como pessoa madura e autônoma. No 

desenvolvimento do julgamento moral masculino, o adolescente pode iniciar uma transição 

para a maturidade e a autonomia de julgamento. Partindo de um nível caracterizado por 

uma moral baseada na obediência a leis e normas e de respeito pelas autoridades, sem 

questioná-las, é possível avançar para um estágio em que o indivíduo busca uma teoria

und Jugendaltcr. p. 242-3.
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moral e princípios que fundamentam as leis. Este é o objetivo que pode ser alcançado por 

adolescentes: encontrar conceitos e valores éticos, por meio dos quais raciocina e julga, não 

obedecendo cegamente a leis, mas sendo autônomo no seu julgamento moral, 

fundamentado nos valores éticos escolhidos e assumidos pessoalmente. A pessoa se 

conscientiza que há diferentes leis, regras e valores que orientam a convivência de 

indivíduos e de grupos e que podem ser assumidos se forem considerados justos e de 

acordo com a vontade da maioria.

O desenvolvimento do julgamento moral feminino difere do masculino, pelo fato de 

estar vinculado a uma “ética de cuidados” e enfatizar os “relacionamentos”. A mulher 

necessita superar o conflito entre o egoísmo (cuidar de si mesma) e a responsabilidade 

(cuidar de outros) e construir relações de interdependência, quando as pessoas cuidam e são 

responsáveis umas pelas outras. O objetivo, para alcançar a maturidade no julgamento 

moral feminino, é poder assumir relacionamentos interdependentes e se responsabilizar 

pelos seus atos, ou seja, tomar decisões com cuidado, assumi-las pessoalmente e se 

conscientizar de que não há somente uma resposta correta e um jeito certo de viver. A vida 

em sociedade se caracteriza pelos relacionamentos diferenciados, que devem ser escolhidos 

e assumidos responsavelmente. Mesmo que homens e mulheres percorram caminhos 

diferentes no seu desenvolvimento, é possível estabelecer objetivos comuns: definir uma 

escala de valores que possa orientar a vida, tomar decisões e se responsabilizar por elas, 

descobrir que há uma diversidade de opiniões, valores, respostas e formas de viver em 

sociedade e aprender a relacionar-se de tal modo que a vida em comunidade possa ser 

assumida responsavelmente por todos.

Na adolescência as relações sociais também se modificam. Na medida em que a 

pessoa adolescente expande seu círculo de relações e se integra gradativamente na 

sociedade, vai percebendo que existem diferentes grupos e uma pluralidade de opiniões, de 

crenças e estilos de vida e que a convivência nem sempre é pacífica, podendo haver 

conflitos e intransigências. A pluralidade existente na sociedade brasileira também está 

presente na escola confessional luterana e, especialmente, no Ensino Religioso. Nesta 

disciplina, a pluralidade religiosa que há na escola vai se tomando perceptível para alunos e
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alunas adolescentes. Numa sociedade pluralista como a brasileira, o desafio é aprender a 

conviver de forma adequada com as diferenças e para tanto, a pessoa precisa ter, num 

primeiro momento, clareza a respeito das suas próprias convicções e crenças para depois 

respeitar as opiniões, estilos de vida e crenças de outros indivíduos e grupos. O Ensino 

Religioso deveria orientar adolescentes na sua tarefa de fazerem suas escolhas e se 

posicionarem, respeitando as escolhas e as opções que outros fizeram, considerando-as 

como legítimas.

O desenvolvimento da religiosidade também tem características peculiares e existe a 

possibilidade de mudanças na adolescência. A pessoa adolescente poderá chegar, nesta fase 

da sua vida, agudamente vinculada aos seus grupos e à comunidades de fé, sem conseguir 

separar sua própria identidade das expectativas e valores de outros e dos grupos aos quais 

pertence, aceitando-os sem contestação. Esta fase também representa a possibilidade de 

iniciar um processo de transição, que se caracteriza por objetivar, colocar em dúvida e 

examinar todo o sistema de valores, de crenças e de fé. A pessoa adolescente pode começar 

a refletir criticamente sobre o sistema, inclusive o religioso, que fora anteriormente aceito 

sem questionamentos e, numa etapa seguinte, escolher as crenças, os valores, a visão de 

mundo e os grupos aos quais quer pertencer.

Na pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas 

da IECLB, chama atenção o fato de que 65,15% dos alunos e alunas não relacionaram fé 

com Deus, mas a vincularam a si mesmos, dando-lhe um sentido de acreditar nas próprias 

capacidades para realizar aquilo que desejam. Fé, no entanto, tem a ver com a 

“preocupação última” do ser humano, com “os valores divinos” que a pessoa vai escolher e 

que vão determinar as apostas que vai fazer na sua vida. Fé é algo sério e muito mais 

poderoso do que escolher ou pertencer a uma comunidade confessional. Fé é buscar um 

sentido para a vida e que a tome “digna de ser vivida”, assim como um poder que possa 

sustentar o ser humano, ou seja, algo fora dele que possa fundamentar sua existência e dar- 

lhe um sentido40. Adolescentes, nesta fase da sua vida, estão aptos e podem iniciar um

40 Cf. James FOWLER, Estágios da fé,p. 16-7.
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processo de transição para uma fé madura, descentralizada da sua própria pessoa e 

fundamentada em Deus.

Nesta fase de transição, adolescentes podem assumir ou não um comportamento 

marcado pelo conflito e pela revolta, por questionamentos a respeito da fé e da existência 

ou não de Deus, a respeito da justiça no mundo e da maneira como a sociedade está 

organizada; por uma postura crítica e de afastamento das suas comunidades e grupos 

confessionais. No entanto, quando há carência de experiências religiosas, de convívio 

familiar ou comunitário, adolescentes podem demonstrar indiferença em relação à 

religiosidade e a grupos ou instituições religiosas. A fase de transição pode se caracterizar 

por diferentes níveis de desenvolvimento e de maturidade, e por uma diversidade de 

atitudes, posturas e comportamentos, resultado das experiências individuais, grupais e 

comunitárias que cada adolescente teve na sua infância.

O Ensino Religioso para adolescentes deveria levar em conta a realidade e as 

necessidades desta fase da vida, a diversidade em termos de experiências e de níveis de 

desenvolvimento, as questões relacionadas a gênero e a heterogeneidade de expectativas e 

interesses que podem ser encontradas num grupo de jovens. A disciplina poderá contar com 

instrumentos específicos que se referem, de um lado, às novas capacidades cognitivas 

adquiridas na adolescência e, por outro lado, ao próprio Ensino Religioso e às suas 

potencialidades numa escola confessional luterana. Na fase da adolescência completa-se o 

desenvolvimento cognitivo e esta é a grande novidade e um instrumento importante, que 

permite ao adolescente avançar no seu desenvolvimento em diferentes aspectos. Numa 

escola confessional luterana, o Ensino Religioso é um espaço onde a questão central são as 

perguntas pelo sentido da vida e do mundo e onde é possível tematizar a relação entre 

Deus, ser humano e mundo.

O Ensino Religioso pode contribuir com o processo de transição para a vida adulta, 

de integração na sociedade e na busca por um fundamento e um sentido para a vida, na 

medida em que estimular o próprio processo de desenvolvimento de adolescentes. Os 

valores e os princípios éticos e morais que vão nortear a definição de projetos de vida e a
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atuação na sociedade podem receber um conteúdo cristão, e adolescentes podem ser 

orientados a assumirem sua responsabilidade como pessoas adultas e cristãs. O Ensino 

Religioso com adolescentes deveria estimular o uso das capacidades, que até aqui não 

estavam disponíveis, e orientar o desenvolvimento da religiosidade em direção a uma fé 

madura. Na adolescência, o ser humano pode iniciar um processo de estruturação da sua 

identidade e separar seu eu dos outros e das expectativas dos grupos aos quais pertence. Ele 

se toma apto a mudar as imagens infantis de Deus, construir novas imagens em formas 

abstratas, e evoluir no seu pensamento: Deus não é mais definido a partir da própria pessoa, 

mas a partir de Deus mesmo. Esta transição significa amadurecer na fé, ao buscar um 

sentido e um fundamento para a vida em Deus, dando a ele o seu devido lugar. Elaborar 

uma identidade própria, construir novas imagens de Deus, buscar em Deus um poder que 

fundamente e dê sentido à vida, são questões decisivas para a fase da adolescência e não 

podem ser desconsideradas pelo Ensino Religioso numa escola que tem como proposta 

pedagógica o ensino cristão.

A adolescência é uma fase de transição e de mudanças, ou seja, as pessoas estão 

num processo de desenvolvimento e de amadurecimento da fé. Nesta fase, a pessoa 

adolescente quer perguntar, duvidar, fazer escolhas e decidir, e necessita ser 

acompanhada na concretização das tarefas que esta etapa da vida impõem ao ser 

humano.

4.3.2.4. - Questões relacionadas à metodologia

O Ensino Religioso é uma disciplina escolar como as demais, mas é diferente. “Ser 

diferente”, no entanto, não precisa ter uma conotação negativa mas pode ser visto como 

uma oportunidade para potencializar a participação de adolescentes no planejamento e 

escolha dos conteúdos, na organização e coordenação das aulas, na determinação do 

método de avaliação. O Ensino Religioso, mesmo tendo objetivos e temas condutores 

definidos, será uma disciplina diferente e importante, na medida em que abrir espaço para a



322

participação de alunos e alunas e colocar em discussão as questões e as perguntas que 

dizem respeito à realidade das pessoas adolescentes.

Por causa da capacidade de pensar de forma abstrata, adolescentes estão aptos, pela 

primeira vez, a se relacionarem de igual para igual com pessoas adultas, ou seja, existe a 

oportunidade de se estabelecer um novo tipo de relação entre o grupo de alunos e alunas e o 

seu professor ou professora. No entanto, não é possível estabelecer uma relação de 

igualdade entre a pessoa jovem e a adulta porque não são iguais, na medida em que a 

pessoa adolescente é um ser ainda em formação. Uma forma de relação inter-pessoal 

adequada, neste caso, é o relacionamento por meio de contratos. Firmar um contrato não 

exige igualdade entre as partes mas pressupõe condições e disposição para o diálogo. O 

contrato firmado no grupo poderá abranger todas as questões relativas ao Ensino Religioso, 

como a escolha do tema, a preparação e coordenação das aulas, as dinâmicas que serão 

usadas e a forma de avaliação, e ainda assim, permite preservar o papel que professor/a e 

alunos/nas desempenham no grupo, resguardando as responsabilidades e o papel de cada 

um. Elaborar um contrato permite que deveres e direitos possam ser discutidos, fixados e 

assumidos de comum acordo por todo o grupo. O estabelecimento de um contrato estimula 

a busca por posicionamento próprio, por clareza de idéias, possibilita a participação de 

todos os indivíduos que compõem o grupo, permite o intercâmbio de opiniões e a 

convivência com as diferenças.

O Ensino Religioso deveria priorizar o trabalho em grupos, estimular e fortalecer o 

sentimento grupai entre alunos e alunas. O grupo tem uma importante função na 

socialização de jovens e na sua busca por independência, na promoção da auto-estima e 

aceitação mútua, na necessidade de estruturar e proteger sua própria identidade. Grupos 

possibilitam a troca e o confronto <ie idéias, favorecem a disposição de compartilhá-las, 

permitem exercitar o “ouvir” e a empatia, conhecer e deixar-se conhecer. Adolescentes 

poderão se auxiliar mutuamente na tarefa de estruturar a identidade, de definir uma escala 

de valores, de escolher princípios éticos e morais que vão nortear o agir na sociedade; na 

tarefa de encontrar novas formas de experimentar e expressar a religiosidade e buscar um 

fundamento e um sentido para a vida e o futuro. No trabalho em grupos, adolescentes



323

poderão se ajudar mutuamente, quando puderem participar, tomar decisões e se 

responsabilizar por elas e quando forem estimulados a ouvir e se posicionar diante de idéias 

e opiniões de outras pessoas. A autonomia de pensamento e a busca por um posicionamento 

próprio é construída na interação e no relacionamento grupai, por meio da possibilidade de 

participar nas decisões, com uma atitude de respeito e de tolerância pelas opiniões de outras 

pessoas do grupo.

O grupo maior, perfazendo a totalidade de alunos e alunas que normalmente 

freqüentam uma série escolar, pode ser dividido em grupos menores, a partir de critérios 

estabelecidos pelos alunos e alunas e seu professor ou professora, e todas as questões 

pertinentes ao funcionamento destes, deveriam ser fixadas num contrato. A divisão em 

grupos menores também poderá considerar as questões de gênero, com grupos 

diferenciados de alunos e de alunas. Posteriormente, estes grupos poderão ser novamente 

reagrupados, para possibilitar o intercâmbio de idéias que surgiram nos grupos menores, a 

aprendizagem de conviver com as diferenças e para avaliar a própria proposta de divisão de 

grupos de acordo com o gênero. O trabalho com grupos menores possibilita ao professor ou 

professora conhecer melhor seus alunos e alunas, permite que temas sejam aprofundados e 

perguntas ou questões de cunho mais pessoal sejam debatidas. Os grupos menores podem, 

em determinados momentos e dependendo da dinâmica usada, ser reagrupados, como por 

exemplo, numa celebração, numa dinâmica onde dois grupos debatem um determinado 

tema, na encenação de uma peça teatral, na visita a uma creche ou asilo ou outra instituição, 

ou ainda na participação em encontros, campanhas ou manifestações. Dependendo do seu 

funcionamento, da vontade de seus integrantes, ou das determinações fixadas no contrato, 

os grupos menores podem ser reunidos novamente no grupo grande e novos grupos podem 

ser formados, preservando assim a identidade do grupo maior e a vinculação entre os 

integrantes de uma mesma série escolar.

Na fase da adolescência, as pessoas começam a perceber que a sociedade humana é 

caracterizada pela pluralidade e pelas diferenças. Há diferentes culturas, religiões, 

costumes, estilos de vida, comportamentos, visões de mundo e formas de interpretar a 

realidade. A pluralidade existente na sociedade também se encontra representada na escola
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e no grupo que compõe uma série escolar. No Ensino Religioso, adolescentes deveriam ser 

orientados a perceberem, com maior clareza, esta realidade e, tendo como elemento 

motivador a própria realidade do grupo, alunas e alunos podem ser motivados e orientados 

a conviverem de forma adequada numa sociedade pluralista como a brasileira. O diálogo é 

um instrumento imprescindível para aprender a conviver com as diferenças.

O Ensino Religioso numa escola confessional luterana deveria ser um espaço 

ecumênico, onde adolescentes podem ser estimulados a assumirem sua própria 

religiosidade e tradição religiosa e adotarem uma postura de respeito pelas escolhas e 

convicções de outras pessoas. O Ensino Religioso deveria oferecer um ambiente propício 

ao diálogo e tematizar as diferenças, também nas questões relacionadas à comunidades 

confessionais, e nas formas de ler e interpretar a realidade religiosa. Para que esta 

aprendizagem possa acontecer, é necessário que a própria disciplina tenha clareza a respeito 

de seu fundamento, da sua identidade e da sua tradição religiosa, e os assuma diante de seus 

alunos e alunas com honestidade, para poder, então, proporcionar um clima de abertura e de 

respeito pelas tradições e convicções diferentes das suas e oferecer um espaço para refletir 

sobre as perguntas, as críticas e os questionamentos que adolescentes, nesta fase da vida, 

fazem a respeito da fé, de Deus e também da Igreja.

Como deveria ser o Ensino Religioso com adolescentes numa escola confessional 

luterana? Uma parte desta pergunta é respondida pelos próprios alunos e alunas. Na 

pesquisa Adolescentes e Ensino Religioso - em escolas confessionais luteranas da IECLB, 

alunos e alunas relacionaram uma variedade de sugestões e de propostas ao responderem a 

pergunta sobre mudanças que gostariam de fazer no Ensino Religioso. Estas sugestões 

desafiam professores e professoras a planejarem o Ensino Religioso com criatividade, e 

nesta tarefa poderem contar com a contribuição de seus alunos e alunas adolescentes.

O Ensino Religioso numa escola confessional luterana deveria ser um espaço 

ecumênico, aberto ao diálogo, onde adolescentes podem participar, duvidar e 

perguntar, compartilhar suas experiências, medos e anseios, seus planos e projetos, e
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onde a pergunta sobre o fundamento e o sentido da vida e do futuro recebe respostas 

fundamentadas na ação de Deus em favor do ser humano.



CONCLUSÃO

Na escola confessional luterana deve-se, necessariamente, falar de Deus e da sua ação 

no mundo. Como escola que tem seu fundamento na Palavra de Deus, sua atuação e seu 

cotidiano são determinados pela proposta pedagógica do ensino cristão. O ensino cristão se 

concretiza na escola por meio de uma ação pedagógica determinada por uma visão cristã do 

mundo, que perpassa todas as disciplinas, inclusive o Ensino Religioso. A escola confessional 

luterana, identificada com a sua proposta pedagógica, deverá abrir espaço para a ação de Deus 

e capacitar pessoas para que assumam seu lugar e sua tarefa na sociedade com 

responsabilidade e como cidadãos e cidadãs cristãs. A escola confessional luterana, tendo 

como referência seu fundamento evangélico, tem a tarefa de escolher e buscar os meios e os 

princípios pedagógicos mais adequados para alcançar seus objetivos.

O Ensino Religioso numa escola confessional luterana precisa relacionar Deus e 

mundo. As perguntas sobre como os seres humanos se relacionam entre si e no mundo, a 

busca por um sentido e um fundamento para a vida, são respondidas a partir da relação 

amorosa de Deus com os seres humanos e com o mundo. O amor de Deus, como manifestado 

por meio de Jesus Cristo, é a resposta para as questões pertinentes à vida no mundo, para as 

relações entre os seres humanos e destes com Deus. O Ensino Religioso numa escola 

confessional deve ser um espaço onde alunos e alunas possam tematizar a realidade e seu 

cotidiano, os problemas e os conflitos do seu meio social, relacionando-os com Deus.

O Ensino Religioso com adolescentes, numa escola confessional luterana, deve ser de 

natureza ecumênica, e não confessional ou inter-confessional. O Ensino Religioso 

confessional fazia sentido numa realidade em que as escolas comunitárias tinham como 

objetivo preservar a confessionalidade e a cultura do povo teuto-brasileiro protestante, como 

foi no passado. O Ensino Religioso inter-confessional permite que diferentes confissões 

religiosas estejam democraticamente representadas na disciplina. Ele pode educar para uma 

postura de convivência e de respeito entre pessoas oriundas de diferentes confissões
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religiosas, permitindo relacionar-se adequadamente numa sociedade pluri-religiosa, como é a 

brasileira.

O Ensino Religioso ecumênico numa escola confessional luterana também se 

caracteriza pela convivência entre diferentes formas de viver a religiosidade, mas apresenta 

um diferencial: tem uma identidade própria, claramente definida a partir do seu fundamento e 

determinada pela proposta pedagógica do ensino cristão. A ecumenicidade da disciplina está 

vinculada à necessidade de, em primeiro lugar, definir claramente sua identidade confessional 

para então poder abrir espaço ao diálogo, possibilitando uma aprendizagem de convivência 

fraterna e respeitosa entre pessoas que professam, de maneira diferenciada, sua religiosidade e 

sua fé. Esta forma de ser Ensino Religioso vai ao encontro das necessidades de adolescentes.

No início da adolescência, as pessoas estão profundamente identificadas com seus 

modelos significativos, com pessoas adultas e com os grupos aos quais pertencem. O sistema 

de valores e de vida é aceito, sem ter sido anteriormente examinado. Para poderem ingressar 

na vida adulta como pessoas autônomas, responsáveis e maduras, adolescentes necessitam 

iniciar um processo de transição, estabelecer sua própria identidade e escolher princípios que 

vão orientar suas decisões no futuro. Para tanto, necessitam questionar o sistema de valores e 

o modo de vida que foi herdado das gerações precedentes. Estes questionamentos também se 

referem aos sistemas de fé, às comunidades e instituições confessionais.

Na medida em que iniciarem um processo de elaboração de uma identidade própria, ao 

conseguirem separar sua pessoa, seu “eu” dos grupos que lhes deram, até então, uma 

identidade, adolescentes têm a possibilidade de objetivarem e examinarem os sistemas de vida 

e de fé que receberam, fazendo suas escolhas com responsabilidade e tomando decisões que 

vão determinar seu futuro. Adolescentes serão pessoas adultas autônomas e maduras ou não, 

dependendo do seu desenvolvimento e dos estímulos do meio social. Assim, esta etapa de 

transição, poderá ser ou não, um tempo de conflitos, de questionamentos e muitas dúvidas; 

uma fase em que adolescentes necessitarão de um espaço para perguntar e criticar.

O Ensino Religioso ecumênico poderá auxiliar adolescentes na sua tarefa de 

elaboração da identidade e na busca por autonomia. A identidade, no entanto, não é 

estruturada somente por meio da troca de idéias, do diálogo sobre princípios e valores, e não é 

suficiente aprender a conviver com pessoas com diferentes estilos de viver e pensar.
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Adolescentes necessitam definir suas perguntas e encontrar respostas; necessitam fazer 

opções, assumir posicionamentos e se comprometer responsavelmente pelas suas escolhas, 

para, então, aprenderem a conviver com as diferenças e respeitar as escolhas que outras 

pessoas também fizeram. Para tanto, adolescentes necessitam de um espaço seguro e 

protegido, onde possam duvidar, perguntar e receber orientação; um espaço onde não sejam 

qualificados, de antemão, como alunos e alunas com mau comportamento ou como jovens que 

não têm fé. O comportamento de adolescentes reflete, antes, uma necessidade, para que 

possam desenvolver-se plenamente, integrando-se à sociedade como pessoas adultas, como 

cidadãos e cidadãs cientes da sua tarefa de preservar a paz e a justiça, que possibilita viver 

com dignidade. O Ensino Religioso ecumênico numa escola confessional luterana pode ser 

este espaço na medida em que estimular seus alunos e alunas a colocarem suas idéias, se 

posicionarem, mudarem de opinião, permitindo fazer escolhas e tomar decisões, mesmo que 

sejam precárias e provisórias.

O Ensino Religioso ecumênico com adolescentes faz sentido numa escola confessional 

luterana que tem sua proposta pedagógica e sua identidade claramente definidas. A forma 

como a disciplina se articula na escola poderá servir como modelo para adolescentes, por 

causa da sua necessidade de estruturarem a identidade, compreenderem o sentido da vida e do 

mundo e encontrarem as respostas; por causa da necessidade de aprenderem a conviver com 

as diferenças e respeitarem pessoas com projetos e pensamentos diferentes dos seus; por causa 

da necessidade de projetarem o seu futuro e se integrarem plenamente na sociedade.

Dois aspectos que foram pesquisados neste trabalho deveriam receber ainda um estudo 

especial, pela sua importância para as escolas confessionais e para a própria disciplina Ensino 

Religioso: a religiosidade de adolescentes mereceria um aprofundamento nas questões 

relacionadas ao gênero, inclusive com uma pesquisa social, visando especificamente este 

tema; e a pergunta sobre como se articulam e se relacionam, numa escola confessional 

luterana, as diferentes disciplinas no seu cotidiano escolar, a partir da proposta pedagógica do 

ensino cristão. Esta questão deveria ser refletida por um grupo de educadores e educadoras 

com representatividade inter-disciplinar e do qual também deveriam participar teólogos e 

teólogas.
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