
 

 

Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 
Curso de Graduação em Ciências Sociais 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIULIA CARVALHO CANDIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO RELIGIOSO NA ESCOLA 
PAROQUIAL SÃO JUDAS TADEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 

2016 

 



 

Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 
Curso de Graduação em Ciências Sociais 

 

 

 

 

GIULIA CARVALHO CANDIDO 

 

 

 

 

 

A TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO RELIGIOSO NA ESCOLA 
PAROQUIAL SÃO JUDAS TADEU 

 

 

Monografia apresentada ao Curso 
de Ciências Sociais da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito 
parcial para a obtenção do título de 
Licenciado em Ciências Sociais.  

 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Gisele Fonseca Chagas 

 

 

Niterói 

2016 



 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Curso de Graduação em Ciências Sociais 

 

GIULIA CARVALHO CANDIDO 

A TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO RELIGIOSO NA ESCOLA SÃO 
JUDAS TADEU 

BANCA EXAMINADORA 
 

___________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Gisele Fonseca Chagas (Orientador) 

Universidade Federal Fluminense 

 
___________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Elizabete Cruvello 
Universidade Federal Fluminense 

 
_________________________________ 

Prof.. Dr. Felipe Berocan 
Universidade Federal Fluminense 

 

 

Niterói 

2016 

 



 

GRADECIMENTO 

Agradeço ao meu noivo, Franco Ibiapina, pelo grande apoio e contribuição 

nesse trabalho. 

Agradeço a professora Gisele Chagas por ter aceitado orientar esse trabalho 

que tanto contribuiu para o meu aprendizado na área de antropologia.  

Agradeço aos fundadores do Museu Frei Aniceto Kroker que se colocaram a 

disposição da minha pesquisa. 

Agradeço ao corpo docente e discente da Escola Paroquial São Judas 

Tadeu. 

Agradeço a Diocese de Petrópolis por ter permitido a minha entrada na 

Escola São Judas Tadeu.  

Agradeço a toda minha família pelo o apoio e contribuição para que essa 

pesquisa fosse realizada.  

 



 

RESUMO 

A partir da ideia de Jack Goody (1986) que a escola é uma instituição importante e 
propícia para a evangelização e propagação da moral religiosa, esta monografia tem 
como objetivo analisar a transmissão do pensamento religioso cristão numa escola 
paróquia pública em Petrópolis – Escola São Judas Tadeu, atentando para as 
dinâmicas e relações entre a Escola São Judas Tadeu e a Igreja Católica. Hoje, 
observa-se uma diminuição das ações diretas de evangelização, mas ainda há 
representações materiais e imateriais do religioso nessa escola paroquial. Assim, 
com uma observação participante, procura-se verificar se a presença das 
representações religiosas na escola influencia na educação dos alunos e, caso sim, 
como esse processo ocorre no cotidiano da Escola São Judas Tadeu, onde 
realizado o trabalho de campo referente essa monografia, entre os meses de Abril a 
Novembro de 2015. Também se verifica se, dessa maneira, essa escola paroquial 
ainda atende as expectativas da Igreja Católica de utilizar o espaço escolar para a 
transmissão dos valores morais cristãos. Esta análise será auxiliada pelas teorias 
antropológicas de Jack Goody, Émile Durkheim, Max Weber, Fredrik Barth e na área 
pedagógica e teológica, utiliza-se as teorias de Aranha, Cambi, Cury, Giles, Santoro, 

entre outros. 

Palavras-chave: Escola paroquial; Igreja Católica; Pensamento religioso; Educação. 



 

ABSTRACT 

Based on Jack Goody's idea(1986) that a school is an important and proper 
institution to evangelization and propagation of religious moral, this monograph has 
the purpose of analyzing the Christian religious thought at a parish public school in 
Petrópolis - the São Judas Tadeu school and Catholic Church. These days, it's been 
observed a decrease of hands-on straight evangelization actions although material 
and immaterial religious representation at this parish school. Furthermore, as a 
participative observe I'll look for verifying whether the religious representation 
presence of the school influences students' education, in case it does, how this 
process occurs on a daily basis at São Judas Tadeu school where my fieldwork was 
done from April to November of 2015. I'll also focus on if this parish church still 
follows Catholic Church expectations of using the school place to transmit Christian 
moral values. This monography will be assisted for the anthropological theories: Jack 
Goody, Émile Durkheim, Max Weber, Fredrik Barth; and pedagogical and theological 
theories: Aranha, Cambi, Cury, Giles, Santoro, among others. 

Keywords: Parish school; Catholic Church; Religious thought; Education. 
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 INTRODUÇÃO  

A partir da ideia de Jack Goody (1986) que a escola é uma instituição 

importante e propícia para a evangelização e propagação da moral religiosa, esta 

monografia tem como objetivo analisar a transmissão do pensamento religioso 

cristão numa escola paróquia pública em Petrópolis – Escola São Judas Tadeu, 

atentando para as dinâmicas e relações entre a Escola São Judas Tadeu e a Igreja 

Católica. 

Émile Durkheim, na obra “As formas elementares de vida religiosa” ([1912] 

2008), evidencia a centralidade da religião na vida social, afirmando que o 

pensamento religioso construiu os primeiros sistemas de representações que o 

homem produziu do mundo e de si mesmo. O pensamento religioso, por sua vez, é 

entendido como uma construção através de categorias que produzem sua própria 

lógica e valores que distinguem o lugar social das coisas.  

Segundo Durkheim, a religião produz uma classificação do mundo em domínios 

opostos, tendo como categorias centrais o sagrado e o profano. Como domínios  

opostos, eles dão ordem ao mundo ao dotá-lo de sentido e imprimir no real, o ideal. 

O sagrado está ligado aos momentos rituais e às matérias que exprimem a 

experiência no âmbito do ritual, do mistério. Por essa razão, o sagrado pode ser 

identificado como qualquer coisa, como uma árvore, um cálice, um alimento, entre 

outros, contanto que tenham um significado dentro da ordem do extraordinário 

produzida pela comunidade (DURKHEIM, 2008, p. 68). 

Já o profano, está ligado às atividades opostas ao sagrado, isto é, às 

atividades ordinárias da vida social, comumente consideradas proibidas – de forma 

veemente – de entrar em contato com o sagrado; e justamente, por esses motivos, 

essas duas categorias – sagrado e profano – teoricamente, não se confundem entre 

si. 

Esta separação implica em uma apreensão específica da realidade que 

reorganiza a relação do homem com o exterior dentro de dois padrões – sagrado e 

profano. Assim, criam-se formas de conhecimento de si e do mundo, além de 
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normas de comportamento dentro do sistema apresentado especificando as 

permissões e proibições na vida de seus seguidores.  

A religião, ao sistematizar a vida cotidiana dentro de um sentido moral, 

coordena os comportamentos práticos e éticos de seus fiéis, formando uma 

dicotomia entre o mundo dotado de sentido e a realidade empírica, que produz 

ações específicas dentro de cada sistema religioso (WEBER, 2000). 

A construção e a transmissão do pensamento religioso, de acordo com 

Durkheim, ocorrem dentro de uma dada coletividade/comunidade principalmente nos 

momentos rituais – contextos nos quais seus membros introjetariam as normas e 

prescrições religiosas e as levariam para a vida cotidiana. No entanto, com a 

codificação escrita do sagrado, este foi ressignificado e ganhou uma abrangência 

universal, como argumenta Goody em sua obra “A lógica da escrita e a organização 

da sociedade” (1986). Esse novo momento de transmissão de conhecimento 

religioso abriu as religiões letradas a conversões fora do aspecto 

territorial/comunitário a que antes estavam limitadas, pois elas adquiriam um caráter 

impessoal e abstrato apto para o entendimento daquele que o codificasse (GOODY, 

1986).  

A partir da teoria da religião de Weber sobre o universalismo ético, Goody 

elenca duas características do universalismo sobre o sistema social:  

  

primeiro, na medida que a religião provem de alguma forma do 
<<exterior>>, pelo processo de conversão e expansão, as normas são 
necessariamente aplicadas a mais de um grupo ou sociedade. Segundo as 
formulações escritas encorajam a descontextualização ou generalização 
das normas. O segundo destes processos opera da seguinte forma: em 
códigos escritos há uma única formula <<abstrata>> que se sobrepõe a 
normas mais contextualizadas das sociedades orais e até certo ponto as 
substitui (1986, p 28) 

   

Desse modo, podemos considerar o sistema religioso cristão como exemplo 

desse apanhado teórico construído pelos autores citados. A religião cristã baseia 

sua moral na revelação divina e esta foi, por seu turno, codificada em escrituras 
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sagradas que são utilizadas pelos fiéis e sacerdotes para a transmissão desse 

sistema religioso a fim de cumprir suas premissas missionárias.  

O letramento na religião cristã favoreceu a criação de uma ideia de verdade 

única e universal que também se encontra no processo de revelação; essa 

somatização influenciou diretamente na sua característica missionária que expandiu 

– também por diversos fatores históricos sociais – sua preeminência no mundo 

(GOODY, 1986). 

  

No presente caso, os resultados foram mais dramáticos e ao mesmo tempo 
imprevistos. Pois que ao longo prazo a aceitação das crenças e práticas 
cristãs significou, não um simples suplemento trazendo consigo alterações 
limitadas ao sistema religioso existente, mas também a rejeição de tudo o 
resto. Significou a conversão, o atravessar de uma fronteira, a troca de um 
conjunto total por outro de um tipo letrado e diferente (GOODY, 1986, p.26)  

  

Consequentemente, para a manutenção do poder religioso que a Igreja 

Católica pertencia, esta fornecia sua ideia de mundo transmitida nos templos e em 

praças públicas, em momentos de festa e procissão. Na Idade Média, começou 

também a expandir seus ideais a partir do ensino nas universidades (GOODY, 

1986), prática essa continuada até hoje em escolas, catequeses e centros 

comunitários.  

A partir do ensino de alguns homens não letrados, sobretudo, daqueles que 

seriam incorporados ao clero, os valores da religião cristã são transmitidos, já que o 

foco maior de estudo e o objetivo do letramento é a capacidade de ler, adequar e 

assim, ensinar as Sagradas Escrituras. Esta ação resultava, destarte, em novos 

adeptos e no domínio do pensamento naquele local (GOODY, 1986). Portanto, a 

transmissão do pensamento religioso cristão ganhou novos espaços de circulação, 

tornando ainda mais abrangente a maneira pela qual o cristianismo se expandia, 

como também, transformou o ambiente de estudos – posteriormente, o ambiente 

escolar – num lugar do sagrado de maneira direta com a transmissão das escrituras 

e de maneira indireta com os símbolos materiais empregados no local, como 

crucifixos e imagens.  
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Hoje, observa-se uma diminuição das ações diretas de evangelização, mas 

ainda há representações materiais e imateriais do religioso nas escolas de origem 

católica. Assim, com uma observação participante procurarei verificar se há ou não 

influência nos alunos as representações religiosas na escola e como elas acontecem 

no cotidiano na Escola São Judas Tadeu, onde se realizou o meu trabalho de campo 

entre os meses de Abril a Novembro de 2015. E, se dessa maneira, ainda atendem 

as expectativas da Igreja Católica de utilizar o espaço escolar também para a 

transmissão de valores morais cristãos.  

A reflexão sugerida será construída ao longo de três capítulos: no primeiro 

capítulo será abordada a relação entre a Igreja e a escola, como a Igreja se debruça 

sobre a escola e quais são seus planos para essa instituição; no segundo capítulo 

será trabalhado a história da escola paróquia, de seu fundador e da escola São 

Judas Tadeu, ressaltando como ao longo do tempo a escola foi se adaptando as 

mudanças na educação. Já no terceiro capítulo, será trabalhado o cotidiano relatado 

na observação participante do campo de estudo proposto, junto a turma 901 e os 

profissionais que a envolve.  
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1. GravÍssimum Educationis: educação integral da pessoa humana 

Em geral, no Brasil, quando se fala de pensamento religioso cristão a ideia logo 

suscitada é de que ele acontece em instituições religiosas (igrejas e templos) 

através de atividades pedagógicas (aulas de catequese, escola dominical etc.) e 

rituais específicos fornecidos pelas diferentes vertentes do cristianismo. 

No entanto, pode-se observar a transmissão do pensamento religioso cristão 

(em suas várias vertentes) nos diversos contextos e instituições sociais, como 

escolas, locais de trabalho, hospitais, transporte e praças públicas. Em algumas 

empresas, por exemplo, podem ser encontrados grupos de oração cristãos – tanto 

católicos quanto evangélicos – que atuam nos horários de almoço, reunindo seus 

membros dentro do próprio ambiente de trabalho. Do mesmo modo, podem ser 

vistos vendedores ambulantes em ônibus e trens – transportes públicos em geral – 

pedindo arrecadações para centros sociais vinculados a alguma igreja. Por sua vez, 

tais vendedores assumem indiscriminadamente esse lugar público para a 

publicização de seus pertencimentos e crenças religiosas, realizando também 

pregações e orações.  

Dessa maneira, apesar dos diferentes processos de secularização das 

instituições e de desencantamento do mundo (WEBER, 2000), os exemplos acima 

nos indicam que a religião - e no caso específico deste trabalho, a cristã - ainda se 

manifesta de múltiplas formas no espaço público, podendo alcançar outras pessoas 

que não estão inseridas nesse sistema religioso em especial.  

Já as chamadas escolas católicas ou paroquiais, por sua vez, são criadas com 

o objetivo específico de transmissão do pensamento religioso cristão católico, 

mantendo a transmissão de forma coerente em todo seus tempo de exercício. As 

escolas religiosas transformam um ambiente que seria classificado como 

(exclusivamente) profano – por estar dentro das atividades cotidianas – em um 

ambiente sagrado, que manifesta o religioso de diversas formas, tanto materiais e 

quanto imateriais. 
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Após a secularização da educação1, as religiões universais – mais 

especificamente nesse trabalho a religião católica romana –, viram nas escolas uma 

maneira de continuar criando as crianças dentro do pensamento moral que estas 

mesmas produzem (GOODY, 1986), a fim de alcançar – no caso do cristianismo – a 

premissa missionária de apresentar a imagem de Jesus de Nazaré a todos, para 

assim ser criada uma sociedade que aflore e valorize as virtudes humanas (CURY, 

1984).  

Por essa razão, nesta composição monográfica, observaremos a transmissão 

do pensamento religioso dentro do cotidiano da Escola Paroquial São Judas Tadeu 

em Petrópolis, pertencente ao município e a diocese de Petrópolis, 

concomitantemente. Esta escola foi construída pelo Frei Aniceto Kroker, nos textos 

das Crônicas2, afirma que seu objetivo era melhorar a formação de fé e moral na 

educação básica das crianças da comunidade da Mosela. Esta ação se expandiu e 

resultou em outras 32 (trinta e duas) escolas espalhadas pelo município de 

Petrópolis, que iniciaram suas atividades com o financiamento da diocese em 1957.  

Com o passar dos anos, contudo, sem a possibilidade da diocese continuar 

custeando todas as escolas de ensino gratuito, esta entregou a administração de 

suas unidades escolares para a Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis em 

1963. 

A construção de escolas paroquiais é uma ação já esperada pela Igreja 

Romana, visto que após o Concílio Vaticano II (1964) foi criada a Sagrada 

Congregação para Educação Católica3 que se tornou responsável por distribuir por 

todas as dioceses do mundo diversos documentos que observam a importância das 

escolas para a evangelização e concretização da fé de crianças e jovens – a base 

de todos os documentos se encontra na declaração conciliar: Gravissimum 

educationis (1965).  

                                            
1 A secularização na educação citada por Goody se refere ao contexto europeu do século XVI, 

com a consolidação dos Estados-Nação.Maria Lúcia Aranha no seu livro História da Educação (1989) 
complementa dizendo que a secularização da educação no renascimento foi grandemente 
influenciado pela burguesia que procurava uma educação mais instrumental para o cotidiano do 
trabalho.  

2 Crônicas, são diários pessoais dos franciscanos, onde eles relatam toda a sua vida pessoal e 

pastoral para compartilhar suas ações com os outros franciscanos e também uma forma de manter 
documentos oficiais sobre os feitos da instituição. Eles se encontram em todas as intuições 
franciscanas no catálogo de arquivo restrito.  

3 Comissão de bispos e cardeais de diversos países que se reúnem no Vaticano com o objetivo 
de pensar a educação católica no mundo. 
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Isto é, na década de 60 do século XX a Igreja formaliza e difunde uma ação 

que já ocorria em seus seminários e mosteiros na Idade Média (GOODY, 1986), 

pois, com o domínio do letramento, esta pôde transmitir ao ensinar as suas bases de 

fé: a Tradição, que é transmitida no cotidiano da escola, nos símbolos e nas festas; 

o Magistério, representado pelo padre, que é aquele que ministra ou supervisiona as 

aulas, ou seja, a autoridade in persona; e a Sagrada Escritura, que é a fonte de 

conhecimento e a referência de leitura. 

A religião cristã favorece essa aplicação no mundo escolar por uma 

característica que Goody (1986) destaca como o universalismo a partir do livro de fé. 

As religiões letradas – Judaísmo, Cristianismo e Islamismo – fornecem um aparato 

universal presente em suas escrituras que as permitem ultrapassar o interior das 

igrejas para outras instâncias sociais, pois, o “texto da palavra acrescido da sua 

expressão oral, facilita um papel parcialmente independente para a ideologia, dando-

lhe uma extensão de <<autonomia estrutural>>” (1986, p. 39).  

Ou seja, não seria preciso a estrutura social presente legitimar os valores 

religiosos, uma vez que esses são reconhecidos por seus fiéis como mandatos 

transcendentais destinados a toda humanidade e estão acima de qualquer cultura ou 

estrutura social (GOODY, 1986), como também, são pensados quase impermeáveis 

a qualquer mudança social, já que os escritos sagrados “são repositórios da palavra 

de Deus, que em si permanecem imutáveis, eternas, inspiradas pelo divino e não 

apenas pelo homem.” (GOODY, 1986, p. 22) 

Por isso, seja qual for a instituição social pretendida pelos agentes religiosos, a 

autonomia estrutural reconhecida por eles no texto sagrado, torna o pensamento 

religioso apto à transmissão. Não só apto como também necessário, uma vez que os 

mandatos transcendentais dizem repeito à totalidade da vida humana, sendo 

incorporados por todas as instituições sociais (GOODY, 1986). Toda a vida é 

resignificada com o objetivo de fazer com que esse pensamento seja duradouro, por 

conseguinte, a instituição escolar é vista como uma das mais importantes para essa 

missão, já que 

 

as escolas paroquiais foram efetivamente uma preciosa estratégia para a 

consolidação do catolicismo romanizado. Partia-se da premissa de que a 
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eficácia pastoral só seria alcançada, se ao lado da capela ou igreja 

houvesse uma escola paroquial. (DALLABRIDA, 1993, p. 121) 

 

A escola, dessa maneira, é reconhecida como um aparato responsável por 

formar as crianças a fim de criar uma sociedade homogênea em questões morais e 

éticas. 

 

Os católicos entendem que uma sociedade é tanto mais perfeita quanto 
mais se aproximar de seu verdadeiro fim, que é o Criador, e de sua 
natureza legítima que é a integralidade da felicidade. Tal integralidade é 
própria da ordem social cristã, já que esta pressupõe a coordenação de 
todas as forças sociais, a orientação de todas as aspirações individuais e 
coletivas sob a atração de uma finalidade absoluta a atingir. (CURY, 1984, 
43) 

 

O ambiente escolar está, portanto, favorável à inserção e manipulação de 

ideologias, porquanto, é visto como um ambiente de formação para a sociedade, 

principalmente por ser entendido como um mecanismo de propagação do capital 

simbólico acumulado pelo veio dominante da sociedade que está inserida 

(BOURDIEU, 1975). Esta característica viabiliza as religiões letradas a utilizarem as 

escolas como meio de transmissão do pensamento moral de forma sistemática e 

regular, objetivando a homogeneização de seus valores entre os leigos. 

 

O documento Gravissimum educationis 

O Concílio Ecumênico Vaticano II realizado entre 1962 e 1965 teve como 

objetivo pensar na atualização dos meios pastorais da Igreja, trabalhando a questão 

sobre fé e cultura para inserir a doutrina historicamente acumulada no debate da 

sociedade moderna, a fim de aproximar e difundir os ensinamentos religiosos em 

diversas sociedades segundo sua própria cultura. Como dizem alguns especialistas 

do concílio: deixar o título de “religião europeia” para assumir o título de religião 

católica (ANDRADE, 2004). 

Dessa forma, diferentemente dos concílios anteriores, o Concílio Vaticano II 

não teve exatamente por objetivo uma questão doutrinária, mas queria, sobretudo, 

abrir a Igreja para o diálogo com a modernidade, por isso enquadrou questões 

como: a importância da educação (Gravissimum Educacionis), o tema do 
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ecumenismo (Unitatis Redintegratio), relação entre a religião cristã e as outras 

religiões (Nostra Aetate), a renovação litúrgica (Sacrosanctum Concilium) e a 

liberdade religiosa (Dignitatis Humanae). Tais documentos trouxeram para o acervo 

católico novas questões e temas a serem trabalhados, sendo o conceito de cultura o 

mais inovador entre eles, pois trouxe para os textos oficiais a utilização de estudos 

antropológicos de sua época como, por exemplo, o conceito de cultura de Clifford 

Geertz4 utilizado nos documentos pós-conciliares (ANDRADE, 2004, p. 407) 

Neste novo momento da religião católica foi iluminada a questão da pluralidade 

cultural e ressaltada sua importância para pensar e exaltar as expressões humanas, 

pois a diversidade cultural é reconhecida pelo catolicismo como uma realização das 

potencialidades do homem. No entanto, na constituição Gaudium Et Spes, o Concílio 

deixa claro o não envolvimento do pensamento plural com o relativismo, pois afirma 

que há em todas as culturas luzes e sombras a serem analisadas a partir da ética 

(G.S, 1965, §) 

Dessa maneira, tendo como o centro de discussão e reflexão o tema fé e 

cultura o decreto Gravissimum Educacionis foi confeccionado. Esse decreto que tem 

como objetivo tratar a temática da educação cristã em seus aspectos gerais, atenta 

principalmente para o direito universal à educação e o direito de liberdade dos pais 

de educarem seus filhos segundo a ideia de valores que desejam. Ao admitir a 

pluralidade cultural e a liberdade religiosa, a Igreja Romana reconhece para si 

mesma o direito e a garantia de suas ações de manutenção da religiosidade; e 

estas, por conseguinte, devem ser respeitadas pelos governantes de todos os 

países como autênticas e legítimas. 

  

O sagrado Concílio Ecumênico considerou atentamente a gravíssima 

importância da educação na vida do homem e a sua influência cada vez 

maior no progresso social do nosso tempo. Na verdade, a educação dos 

jovens, e até uma certa formação continuada dos adultos torna-se, nas 

circunstâncias actuais, não só mais fácil mas também mais urgente. Com 

efeito, os homens, mais plenamente conscientes da própria dignidade e do 

próprio dever, anseiam por tomar parte cada vez mais activamente na vida 

social, sobretudo, na vida econômica e política; os admiráveis progressos 

da técnica e da investigação científica e os novos meios de comunicação 

social dão aos homens a oportunidade de, gozando por vezes de mais 

tempo livre, conseguirem mais facilmente a cultura intelectual e moral e de 

                                            
4  Cultura como “um sistema ordenado de significados e símbolos [...] nos termos dos quais os 

indivíduos definem seu mundo, expressam seus sentimentos e fazem seus julgamentos.” (GEERTZ, 
C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, LCT, 1989. p 50) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_po.html


18 
 

 

mutuamente se aperfeiçoarem, mercê dos laços de união mais estreitos 

quer com os grupos quer mesmo com os povos. (G.E. 1965, proêmio) 

 

As “circunstâncias atuais”, como dito no proêmio supracitado, são entendidas 

no Vaticano II como sinônimo de mudanças radicais e significativas na sociedade 

iniciadas a partir da Modernidade5, principalmente, no que diz respeito à construção 

de uma sociedade “sem deus”, antropocêntrica e laicista – desmistificada. Por essa 

razão, o Magistério pôs ênfase numa educação integral voltada para pessoa 

humana, que a envolvesse em todas as suas dimensões e competências e não 

excluísse nada de verdadeiramente humano. Contra uma educação laicista aos 

moldes de uma sociedade moderna e, portanto, uma sociedade sem deus, contrária 

à religião e a toda referência espiritual, os Padres Conciliares viram na proposta de 

uma educação integral uma réplica condizente, uma vez que esses mesmos 

afirmaram que a espiritualidade é parte integrante da vida humana e não haveria 

como fornecer, por conseguinte, uma autêntica educação ao se rejeitar ou negar 

uma das características essenciais do ser humano. 

 

a Igreja é obrigada a dar, como mãe, a estes seus filhos aquela educação, 

mercê da qual toda a sua vida seja imbuída do espírito de Cristo; ao mesmo 

tempo, porém, colabora com todos os povos na promoção da perfeição 

integral da pessoa humana, no bem da sociedade terrestre e na edificação 

dum mundo configurado mais humanamente. (G.E, 1965, § 3) 

 

Após a conclusão de um Concílio, os documentos, nele promulgados, são 

enviados a todas as comissões nacionais a fim de que tudo que o Concílio tenha 

discutido chegue a todos os fiéis que pertençam a essa religião universal. As 

comissões nacionais são, dessa maneira, responsáveis não só por divulgar os 

mandatos conciliares a todas as dioceses do seu respectivo país, como também são 

responsáveis por interpretar e formular métodos de aplicações dos mesmos 

mandatos conciliares no seu território, respeitando sua própria configuração cultural 

e social. 

                                            
5  Entendimento próximo à definição de modernidade de Giddens, ao dizer que modernidade é 

continuidade e descontinuidade, pois apreende a Tradição e a continua, mas a ressignifica 
implantando novos fatores e reorganizações da sociedade, criando um processo de ruptura. Ver: 
GIDDENS. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. UNEP, 1991. 
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No Brasil, a partir da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foram 

criadas algumas estratégias para a aplicação da declaração Gravissimum 

Educacionis, sendo uma delas a reinteração do pedido de formação de escolas 

católicas e escolas paroquiais já tinha sido enviado no Concílio Vaticano I (1869-

1870) e, mais atualmente, a criação da pastoral da educação (VITTI; BETIANO, 

2009).  A pastoral da educação tem por missão a implementação da religiosidade no 

ambiente escolar, independente da natureza desse ambiente escolar, podendo ser 

ele católico, paroquial6 ou mesmo laico, a única pendência estaria na possibilidade 

de vínculo amistoso criado pela escola com a diocese ou vice-versa para a 

permissão do início da atuação da pastoral da educação.  

A pastoral da educação cria ambientes no contra-turno dos alunos no qual 

possam transmitir o pensamento religioso, como aulas de teatro, preparação de 

festas litúrgicas como: natal, páscoa, festa de São João, entre outras, para a 

evangelização de crianças e jovens dentro das escolas. 

 

A missão de educar. 

 A supervisão mais atenta do campo educacional voltada para o problema da 

pluralidade, como apontado mais acima, iniciou-se no último Concílio Ecumênico 

promovido pela Igreja, o Concílio Vaticano II (1964) que teve como característica 

primordial o termo aggiornamento, que significa em certo sentido uma atualização ou 

mesmo uma modernização da Igreja como razão de uma abertura para se pensar os 

vários âmbitos da vida humana: espiritual, corpórea e social de modo novo e atual. 

Foi nesse Concílio que se implementou a Sagrada Congregação para Educação 

Católica7 com a intenção de centralizar o pensamento sobre a vigilância e atuação 

                                            
6 Há uma diferença considerável entre escola católica e escola paroquial. A escola católica é 

criada por instituições religiosas missionárias, como os Salesianos, os Maristas e os Lazaristas. 
Essas instituições “imigravam para o Brasil e outros países periféricos [no final do século XIX], 
geralmente com forte ardor missionário e acreditavam que eram enviados como o dever de ensinar a 
verdadeira doutrina cristã, contribuindo para reconstruir o colonialismo cultural europeu. [Assim,] a 
maioria atuou na reconversão de brasileiros a fé católica romanizada” (DALLABRIDA, 2005, p.79). Já 
a escola paroquial tinha um aspecto mais local, pois tinha como responsáveis às dioceses locais que 
construíram escolas primárias nos terrenos paroquiais com o intuito de fornecerem um ensino 
religioso que não se encontravam mais nas escolas laicizadas da república no Brasil. (DALLABRIDA, 
2005, p.81). 

7  Atualmente, apenas Congregação para Educação Católica, o adjetivo “Sagrada” caiu em 
desuso. 
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da Igreja em escolas católicas ou seculares. Como norteador dessa nova 

Congregação foi publicada a declaração conciliar Gravissimum educationis (1965).   

Em 2015, para a comemoração dos 50 anos de publicação da Gravissimum 

educationis, a Congregação para Educação Católica reiterou a atualidade desse 

documento e afirmou sua necessidade para um mundo “plural”8; uma vez que a 

presente declaração posiciona a Igreja como uma instituição religiosa preocupada 

com a educação dada a seus fiéis e também insiste na sua obrigação de velar pela 

transmissão de valores morais condizentes (G.E, 1965) com a sua crença em 

qualquer ambiente escolar como um legítimo direito. 

Apesar de a declaração ser baseada em documentos do século XX, e as 

atuações da Congregação com ofícios e questionários anuais, verificamos a 

constante atenção da Igreja – que remonta aos primeiros séculos do Cristianismo – 

quanto ao aprendizado e letramento; tal verificação constata que esta constante 

atenção tem por objetivo não só a simples evangelização, mas, a partir da ação 

evangelizadora, a criação de uma sociedade cristianizada (GOODY, 1986), que no 

pensamento da Igreja Romana, ajudaria na própria dinâmica social. À vista disso, 

um dos pontos de argumentação da Comissão Católica Brasileira era a afirmação 

que: “a paz de Jesus Cristo, capaz de sanar os males do mundo e do Brasil, só será 

possível se a raiz intelectual ruim for curada pela implantação e difusão de um 

intelectualismo cristão e católico” (CURY, 1984, 53) 

Entrementes, atualmente, nos documentos publicados pela Congregação para 

Educação Católica, percebemos uma ligeira amenização dos objetivos da escola 

católica, buscando trabalhar mais com a “pluralidade” que estes mesmos afirmam 

existir na sociedade atual, porém, sempre reiterando a participação de governos que 

permitem e auxiliem na existência de escolas católicas em seus territórios. 

É perceptível a preocupação da Igreja com a educação, pois, mesmo com a 

secularização da educação a expectativa desta de se manter responsável pelo 

pensamento moral e ético é muito alta.   

 

sob o Cristianismo, o Islamismo e o Judaísmo, o ensino (pelo menos a 
promoção de técnicas letradas avançadas) continuou a ser dominado por 
especialistas religiosos até o advento da educação secular moderna, uma 

                                            
8  Termo usado no documento de comemoração “Educar Hoje e Amanha” de  
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posição que era obviamente do seu interesse preservar, de forma a manter 
o seu papel de guardiões de ideias. (GOODY, 1986, p. 33)  

 

Manter-se “guardiã das ideias”, na perspectiva da Igreja Católica, é garantir a 

todos os jovens e crianças a possibilidade de crescimento total da integridade 

humana, vista pelo cristianismo como uma harmonia do corpo e da alma, pois 

segundo o Papa João Paulo II, a escola católica “tem como objectivo conduzir o 

homem à sua perfeição humana e cristã, à sua maturidade de fé. Para os que 

acreditam na mensagem de Cristo são duas faces de uma única realidade” 

(Dimensão, 1988, §34) 

Deste modo, administrar ou participar de uma escola, para a Igreja católica é 

parte integrante de seu sistema religioso, visto que esta se responsabilizaria pelos 

pormenores da vida humana, a fim de manter em ordenamento a ideia de homem na 

qual se baseia, como também, anunciá-la a todos que puder. Isto é, todos os 

homens devem alcançar “sua finalidade absoluta e última que é a elevação espiritual 

da personalidade para uma união com Deus” (CURY, 1984, 53). Para a Igreja, um 

dos mais importantes alvos desse ensinamento, são as crianças e jovens, uma vez 

que perpetuarão os ideais aprendidos na vida em sociedade. Assunto que será 

tratado nos próximos capítulos.  
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2. Da história da educação católica a Escola São Judas Tadeu 

No capítulo anterior, atentamos para a construção e o objetivo da Gravissimum 

educacionis, todavia é preciso reconhecer que historicamente a Igreja Católica já 

mantinha um vínculo estreito com o processo educativo. Esse vínculo remonta aos 

séculos primevos da era cristã. Situado não tão distante, mas às vésperas do 

Concílio Vaticano II, o fundador das escolas paroquiais de Petrópolis, Frei Aniceto 

Kroker – de quem trataremos neste capítulo – utilizando de ações precedentes da 

Igreja quanto à educação, as ações de Frei Aniceto voltadas para a educação teve 

seu ápice antes mesmo da promulgação do decreto conciliar Gravissimum 

Educacionis. 

 

História da educação na perspectiva da Igreja Católica Romana 

A tradição cristã, ao se instaurar na Europa após o Edito de Milão (313), inicia 

um processo de revolução cultural, principalmente intelectual a fim de conservar a 

fé. Os livros que anteriormente eram utilizados para a educação no Império Romano 

(greco-latina) são guardados em catedrais e mosteiros para serem analisados e 

repensados a partir da visão cristã sobre o mundo (ARANHA, 1989).  

Assim, com a diminuição de escolas pagãs, tornou-se necessária a formação 

de ambientes próprios de transmissão do pensamento pedagógico cristão, uma vez 

que, pela sua própria estrutura categórica de ver o mundo, o Cristianismo leva “o 

indivíduo a descobrir determinado sentido que deve orientar a existência, [isso] já 

implica uma visão pedagógica, um movimento educativo” (GILES, 1987, p. 61). Esse 

foi um grande marco na educação ocidental que, já no século II, reunia jovens para o 

aprendizado do letramento, posto que suas bases de instrução se encontravam em 

escritos e cartas enviadas entre as comunidades cristãs, como os Evangelhos, as 

epístolas de São Paulo, o Apocalipse de São João e Atos dos Apóstolos (CAMBI, 

1999).  

Dessa maneira, para a Igreja, a finalidade do processo educativo é o 

conhecimento e a fé, dado que o próprio Cristo é visto como um elo, uma síntese 

entre o conhecimento material, mutável e imperfeito e o conhecimento sobre Deus 

(virtude da fé), partindo do pressuposto inabalável da realidade de Deus e da 
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divindade de Cristo (GILES, 1987). Seu ponto fundamental é a crença em um 

conhecimento inato implantado por Deus na alma dos homens.  

Santo Agostinho9 (354 - 430) instaurou essa teoria ao iniciar um processo 

teórico que uniu filosofia e teologia, utilizando a filosofia helênica à luz do 

cristianismo, com grande influência do pensamento platônico, ao afirmar que a 

verdade está dentro do homem10 e deve ser buscada enfatizando a relação 

harmoniosa e necessária entre razão e fé (CAMBI, 1999). Desse modo, tornou o 

próprio exercício da religiosidade um processo educativo, pois para a Igreja a 

pessoa necessitaria de um mestre para alcançar o conhecimento inato existente na 

mente e trazê-lo à consciência (GILES, 1987, p.62), sendo a relação entre essas 

pessoas uma ação pedagógica. 

Os primeiros locais de estudos eram dentro das domus ecclesiae, que hoje 

chamamos de escolas paroquiais, pois os fiéis eram catequizados11 dentro das 

“igrejas domésticas”. No entanto, a ideia de escola paroquial vai além do ambiente 

em que se é ensinado, abrange também o conteúdo que é ensinado, quem ensina e 

para que se ensina. Desde os primeiros séculos da era cristã, nessas “escolas” o 

professor era o sacerdote, sendo o responsável pelo ensinamento dos membros 

homens de sua comunidade, principalmente após o decreto do Segundo Concílio de 

Vaison no ano de 529 (GILES, 1987, p. 64).  

O conteúdo ensinado consistia principalmente no letramento básico e o objetivo 

era possibilitar o manuseio dos escritos sagrados, a fim de impulsionar uma 

formação de moral e fé, na educação dos camponeses na Idade Média. A 

complementação do letramento básico era com a utilização de inúmeros afrescos 

com temas religiosos, livros demasiadamente ilustrados e a construção de igrejas 

góticas para exaltar a espiritualidade (ARANHA, 1989, p. 90). 

                                            
9  Santo Agostinho foi a personagem essencial da pedagogia cristão, pois “o seu pensamento 

foi, realmente, uma síntese orgânica da patrística e um ponto de continuidade – talvez o máximo – 
entre cultura antiga, pensamento grego e cristianismo, de modo a ocupar, neste ultimo, o papel de 
guia constante e agudo do pensamento cristão (...) também no plano pedagógico, Santo Agostinho foi 
um pouco “o” mestre do ocidente cristão, já que investigou os aspectos fundamentais de uma 
pedagogia de estatuto religioso e lhe deu soluções realmente exemplares: pela espessura cultural, 
pelo vigor teórico e também pelo significado espiritual.” (CAMBI, 1999, p. 135)  

10  “Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas” (Não saias, volta 
para dentro de ti mesmo; a verdade mora dentro do homem.) Santo Agostinho 

11  “A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual 
compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral da maneira orgânica e 
sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã.” (Catecismo, §5)  
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Entre os séculos XI e XII, com a formação das cidades, a Igreja sentiu a 

necessidade de melhorar a formação do clero e dos homens destes locais, desse 

modo, foram criadas as escolas monásticas e as escolas catedrais, que retomaram a 

estrutura educacional greco-latina das sete artes liberais, entretanto, com o 

conteúdo modificado segundo a visão cristã. As sete artes liberais foram divididas 

em dois estágios: o trivium (gramática, retórica e dialética) e o quadrivium 

(geometria, aritmética, astronomia e música); a primeira delas consistia no ensino 

básico de nível médio e a segunda em ensino superior. O ensino da gramática é 

enfatizado no primeiro nível, cujo abarcava mais rapazes que no segundo, esta 

formulação demonstra uma importância na compreensão e discussão das escrituras 

(ARANHA, 1987, p. 84). 

Esse novo passo na educação transformou o ensino básico ministrado pelos 

padres em suas paróquias em um ensino formal que foi logo apropriado mais 

intensamente pelos detentores do conhecimento da época, – os monges – que 

formaram suas grandes escolas, especialmente sob o comando dos monges 

seguidores de São Bento de Núrsia. Muitas dessas escolas eram frequentadas tanto 

por futuros clérigos como por leigos, que recebiam os mesmos ensinamentos.  

Porém, a presença de leigos em suas aulas não tinha por objetivo formar 

pensadores intelectuais e críticos da palavra divina, visto que a religião do livro exige 

o letramento com o objetivo de formar seus adeptos para a compreensão do escrito 

e para o discipulado e não para elaboração ou criação de uma nova doutrina; 

qualquer tentativa de mudança seria considerada um ato revolucionário (GOODY, 

1989). 

Para a Igreja, “a educação surge como instrumento para um fim considerado 

maior, a salvação da alma e a vida eterna. Predomina uma visão teocêntrica que 

tem em Deus o fundamento de toda ação pedagógica e a finalidade da formação do 

cristão” (ARANHA, 1989, p. 97). Entretanto, com o surgimento de uma burguesia 

entre os séculos XII e XIII, principalmente nas mais importantes cidades da Europa, 

foram criadas escolas laicas que tinham como finalidade educar os filhos desses 

burgueses para assumirem o comércio da família, tendo, por essa razão, um novo 

tipo de pedagogia enfatizada na gramática e na aritmética para fins comerciais 

(GILES, 1987).  
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Esse novo tipo de educação foi duramente perseguido pelo clero, porém, com 

o fortalecimento da burguesia ao longo dos séculos, tais escolas, mesmo às 

escondidas, se mantiveram ativas. E com a Reforma Protestante no século XVI, 

essas escolas foram assumidas por essas novas denominações religiosas, 

inspiradas, sobretudo, pelo humanismo cristão criado por Desidério Erasmos e por 

Martinho Lutero (GILES, 1987, p. 114) realizando, assim, um trabalho educacional 

mais abrangente que a Igreja Católica ao alcançarem pessoas de diversas camadas 

sociais (GILES, 1987, p. 119). 

À vista disso, a Igreja começou a se preocupar com a educação novamente, 

reformulando seus moldes para o pensamento humanístico cristão ao se organizar 

na Contrarreforma com o Concílio de Trento (1545-1563). Nesse Concílio, ajudado 

pelos ideais da Companhia de Jesus, a educação foi pensada como um direito a 

toda humanidade, trazendo grandes novidades para o processo educativo católico, 

como a pluralidade dos conteúdos segundo as exigências da época, do local e das 

pessoas em questão, essas ideias abrangeram principalmente habitantes europeus 

e os europeus e seus descendentes que viviam nas colônias (GILES, 1987).  

Mesmo com esse avanço, a Igreja ainda travava uma grande “luta” de 

permanência no âmbito educacional, pois com as exigências do mundo moderno de 

secularização e pluralidade, as escolas laicas ganharam um espaço de destaque. 

Em resposta a esse novo pensamento, a Igreja reformou tardiamente o tema da 

educação no Concílio Vaticano II com o decreto Gravissimum Educacionis de 1965. 

 

O fundador das escolas paroquiais de Petrópolis: Frei Aniceto Kroker 

As escolas paroquiais de Petrópolis tiveram a iniciativa de um homem em 

especial, Frei Aniceto Kroker. Mas, posteriormente, frei Aniceto também recebeu 

apoio de sua congregação e do governo municipal de Petrópolis. Hoje ele é exaltado 

como uma personagem significativa para a formação da cidade no século XX e, por 

essa razão, recebeu algumas homenagens como em 1990 na Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro pelas suas ações na Educação e em 1996 pela 

Comunidade Petropolitana com a construção de um busto no bairro da Mosela.  

Frei Aniceto era um frei franciscano da Ordem dos Frades Menores, nasceu na 

Alemanha em 1916, chegando ao Brasil em 1934, sendo ordenado sacerdote em 
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1941 em Petrópolis. Depois, praticou o sacerdócio na cidade de Duque de Caxias 

(RJ) e no Convento da Penha (ES), mas em 1956 retornou para Petrópolis como 

superior do Convento dos Franciscanos. Ao retornar para Petrópolis, iniciou suas 

obras de construção de novas paróquias e escolas paroquiais, sendo a primeira a 

entrar em exercício a Escola Paroquial da Igreja São Judas Tadeu no bairro da 

Mosela em 1957 com, em média, 107 alunos e 3 professores instalados na cripta da 

capela.  

 

 

(Imagem 1: Frei Aniceto Kroker: foto do Museu Frei Aniceto Kroker) 

 

O grande estímulo de Frei Aniceto na construção da Escola São Judas Tadeu 

foi a existência de uma escola primária espírita no mesmo bairro – Mosela. A escola 

espírita assistia a um grande número de crianças, se tornando uma preocupação 

para o Frei, segundo relatado nas Crônicas. No entanto, com a construção da escola 

paroquial e o incentivo da Prefeitura, já no segundo ano letivo, todos os alunos da 

escola espírita  tinham sidos transferidos para a escola paroquial, aumentando o 

número de alunos para 360. 

 Com o decorrer dos anos, algumas crises se instauraram nas escolas, tais 

como a falta de verba para o pagamento dos professores e para a compra de 

material, conforme os relatos das Crônicas (diários pessoais escritos pelos 

franciscanos), os quais tive acesso a partir de um dos organizadores do Museu Frei 

Aniceto Kroker, que hoje compartilha o acervo de Crônicas Frei Aniceto que 
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guardado pelo Instituto Franciscano de Petrópolis. Contudo, de acordo com o jornal 

local, “Jornal de Petrópolis” na sua edição de 11 de abril de 1962, com o auxílio e o 

apoio da mídia local foram tomadas determinadas providências, como o apelo às 

empresas locais para que fizessem doações e a exigência do cumprimento de 

promessas de alguns políticos sobre os materiais escolares.  

Após essa experiência, o Frei iniciou a construção de outras escolas em bairros 

distantes do centro da cidade, pois, reconhecia que as crianças moradoras de tais 

localidades não tinham acesso às escolas centrais e a educação se reduzia a 

minoria da população. Segundo as Crônicas, alguns políticos tentavam se beneficiar 

das obras feitas pelos franciscanos e a comunidade, mas eram veementemente 

denunciados pela falta de coerência nas suas atitudes, uma vez que anteriormente 

não tinham planos de investir nos bairros periféricos.  

Em 1963 já existiam 33 escolas paroquiais com um total de 8.000 alunos e 290 

professores. Nesse mesmo ano houve o início do convênio entre o Município e a 

Diocese. O convênio proposto pelo Frei era para que o pagamento dos professores 

e merendeiras das escolas fosse de responsabilidade do Município, mas a gestão 

continuaria ligada à Diocese, que, por sua vez, manteria o domínio pedagógico nas 

escolas. Este convênio ocorreu pelo fato da diocese não conseguir mais arcar com 

os custos das escolas por serem elas gratuitas. Desta forma, para não infringir o 

propósito das escolas paroquiais, tornando-as privadas, Frei Aniceto propôs o 

convênio que garantiu e garante até o presente sua gratuidade. 

Nos relatos das Crônicas, encontram-se ligações entre o aumento de 

comunhões e as obras escolares. Um exemplo disso foi a ocorrência do rito de 

primeira comunhão – sacramento da eucaristia – de 91 crianças no bairro da 

Mosela, um ano após a abertura da escola paroquial. Um número grande 

comparado à quantidade de fiéis que frequentavam a capela, que era por volta de 

400 pessoas. Logo, correlacionamos o intuito do Frei de criar as escolas com o 

resultado de sua prática, pois com a tentativa de evangelizar novas crianças e 

famílias a partir da educação e outros auxílios sociais, houve aumento no número de 

fiéis, principalmente, nos primeiros anos. Esse aumento teria sido acompanhado da 

diminuição da ação dos espíritas e da frequência aos terreiros na cidade, segundo o 

jornal local. 
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(Imagem 2: Jornal de Petrópolis, junho de 1959) 

 

Essa iniciativa de difundir a educação a todos, já era uma proposta franciscana 

no Brasil, sendo datadas escolas paroquiais franciscanas no estado de Santa 

Catarina vinte anos antes das ações de Frei Aniceto (DALLABRIDA, 1993). As 

ações franciscanas na educação são facilmente encontradas desde que sua 

espiritualidade foi instaurada. Também podemos observar que os atos educacionais 

franciscanos, principalmente aqueles ligados aos leigos e às crianças, consistiam de 

maneira especial em criar escolas paroquiais em vista de uma educação formal e 

com o intuito de ampliar a educação a todos, por esse ser um direito da pessoa 

humana. Outro intuito, não menos importante, consistia também em oferecer uma 

educação espiritualizada. Nota-se que tais atitudes educacionais foram adotadas 

pelos franciscanos antes mesmo do Concílio Vaticano II, este que veio para renovar 

as ações pastorais da Igreja. 

No ano de 2015 foi criado um Museu em homenagem ao Frei Aniceto e suas 

ações em Petrópolis pela comunidade paroquial da Igreja de São Judas Tadeu, que 

reuniu todas as fotos e artefatos que os moradores do bairro guardavam. O Museu 

Frei Aniceto Kroker se encontra no Bairro da Mosela no terreno da Igreja, no mesmo 

prédio que a secretaria paroquial e as salas de catequese. Todos esses prédios, a 

escola, a paróquia e o prédio do museu estão localizados na mesma rua do bairro 

tornando fácil a visita a todos esses locais.  

 

Pastoral da Educação 

Com a secularização do saber, as escolas paróquias perderam um pouco de 

suas características religiosas, ao ponto dos alunos, professores e estagiários 

relatarem que não conseguem ver diferença nenhuma entre uma escola paroquial 
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do Município e uma escola laica do mesmo Município. Dentre essas características 

religiosas perdidas, podemos elencar a presença de ritos católicos – oração do Pai-

nosso, por exemplo –, a presença do pároco constantemente na escola, o ensino de 

moral cristã e as festas próprias do cristianismo, como páscoa, festa junina e natal. 

Hoje não há mais nenhuma oração na programação diária da escola nem em 

suas festas, que são realizadas no próprio pátio da escola, sem a necessidade de se 

adentrar na igreja. O pároco não tem uma presença assídua na escola, na verdade 

uma das alunas da turma que observei relatou que nunca viu o padre na escola, 

nem o conhece. Esta estudante frequenta a escola há cinco anos. 

Argumento que, por essa razão, a Pastoral da Educação da diocese de 

Petrópolis foi criada, pois as escolas paroquiais estavam perdendo seu objetivo de 

evangelizar. Então a Pastoral surgiu em Petrópolis com incentivo do Governo 

Episcopal de Dom Manoel Cintra, realizado por Monsenhor Paulo Daher com ajuda 

da professora Maria Nilva – coordenadora diocesana da Pastoral da Educação – e 

de várias professoras, para retomarem esse trabalho deixado pelo Frei Aniceto. 

Assim, a Pastoral realiza suas atividades em todas as escolas paróquias, 

atualmente com número de 29 escolas, e várias escolas seculares do Município, 

além de escolas católicas privadas, estando presente com os alunos no contra-

turno, realizando projetos de teatros, músicas, encontros nos fins de semanas com 

os alunos e os pais e organizando festas, principalmente aquelas festas ligadas à 

liturgia católica. Para além dessas atividades, a Pastoral da Educação ainda 

programa encontros com os professores dessas escolas, aberto também para 

professores das regiões vizinhas, com um número crescente de participantes desde 

sua criação. 

Desse modo, a Pastoral da Educação tenta implementar o que se apresenta 

em seu estatuto redigido por Dom Fillipo Santoro em 2006:  

 

A pastoral da educação é a presença evangelizadora da Igreja no 

mundo da educação (...) tem, também, uma função crítica; é uma 

reflexão-ação que questiona criticamente, à luz dos valores 

evangélicos, a educação em si, os processos educativos e as 

estruturas das instituições e movimentos de educação e os múltiplos 

meios impressos, visuais, audiovisuais e outros que influenciam 

direta e indiretamente a formação humana. (SANTORO, 2006, p.8) 
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A Pastoral se tornou um auxílio aos professores e funcionários católicos dessas 

instituições, pois leva para dentro das escolas de forma institucionalizada uma 

crença em especial, aceita e promovida pelo corpo pedagógico. Assim, para os 

cristãos – tanto católicos quanto evangélicos – que trabalham e estudam na escola 

tornam-se mais fácil e aceito suas manifestações religiosas tanto em atos morais 

como atos rituais.  

Portanto, a religiosidade cristã voltou a ser difundida, sobretudo, nas escolas 

paroquiais – posso afirmar mais especificamente quanto à Escola São Judas Tadeu 

– de maneira direta e indireta. Nessa escola pude perceber como a relação entre 

professor/aluno e aluno/ inspetor de disciplina são permeados pelas crenças, como, 

por exemplo, um diálogo que presenciei entre um aluno do 5º ano e sua professora: 

 

- Professora, o sinal do recreio está atrasado – questiona o aluno. 

- Não, não está. Ele toca junto com o sino da igreja, seu celular que deve 

está errado – responde a professora e o aluno aceita sua justificativa 

esperando o sinal tocar. 

 

Isto posto, podemos perceber que, levando em conta a história da escola e a 

ação da pastoral da educação, esta tem se empenhado para manter acesa a exígua 

chama de cristianismo no cotidiano escolar.  

 

 Escola São Judas Tadeu 

A Escola São Judas Tadeu, como dita anteriormente, fundada pelo Frei Aniceto 

no bairro da Mosela, se encontra hoje em funcionamento. A escola foi construída no 

terreno ao lado da igreja, com acesso a ela pela sua lateral, e funciona atendendo 

público de alunos do fundamental I e fundamental II. Esses alunos são de diversos 

bairros, classes sociais e etnias, pois a escola se situa em um bairro central para 

aquela região de Petrópolis. Conversando com os comerciantes locais, alguns me 

disseram que os moradores da Mosela – pessoas de classe média – por vezes se 
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incomodam com a circulação de crianças “faveladas” e “bagunceiras”, mas não 

percebi nenhuma manifestação direta contra a escola. 

 

 

(Imagem 3: Paróquia e escola São Judas Tadeu. Foto tirada no dia 30/05/2015) 

 

Ao entrar na escola, logo percebemos imagens e símbolos referentes à religião 

católica. Próximo à secretaria, tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima; no 

pátio interno, em um mural que comunica as festas da escola, vemos imagens que 

correspondem à festa do mês, como, por exemplo, no mês de maio tinham imagens 

sobre o dia das mães e, dentre elas, a maior era a de Maria, mãe de Jesus. Já no 

mês de junho, havia imagens sobre festa junina retratando os santos que seriam 

comemorados naquele mês, como Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. 

Além desse mural, mais próximo ao pátio externo da escola, tem um quadro de 

avisos sobre os projetos desenvolvidos pela Pastoral da Educação. Durante os 

meses que estive em campo – de abril a novembro de 2015– observei apenas um 

projeto, o “Projeto Amor”, que tinha como intuito demonstrar o amor dos alunos por 

alguém em imagens e pequenos relatos. 
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(Imagem 4: Mural do pátio interno. Foto tirada dia 12/06/2015) 

 

 

(Imagem 5: Parte do mural do Projeto Amor. Foto tirada dia 12/06/2015) 

 

No pátio externo, há pendurados no muro pequenos estandartes temáticos com 

imagens de santos que são comemorados a cada mês. A escola usa imagens de 

desenhos nos pequenos estandartes, que possivelmente tornam a visão igualmente 

lúdica para as crianças assimilarem mais facilmente a mensagem. Nas salas de 
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aula, encontramos duas imagens, logo acima do quadro negro tem uma pequena 

cópia da pintura Sermão da Montanha12 de Carl Heinrich Bloch e na parede do 

fundo, um crucifixo de madeira. Enfim, em toda a escola há símbolos católicos, nos 

corredores há mais imagens, fotos de santos, fotos do fundador – Frei Aniceto 

Kroker – entre outros materiais. 

 

 

(Imagem 6: Estandartes do muro da escola. Foto tirada dia 11/07/2015) 

 

A escola funciona em dois turnos, manhã e tarde, e nesses turnos são reunidas 

as séries de 1º ao 9º ano. No contra-turno há aulas complementares do Programa 

Mais Educação, que tem o intuito de expandir o horário escolar para integral com 

oficinas de educação ambiental, esporte e lazer, além de música e artes, entre 

outras atividades, sendo a maioria do público crianças até o 4º ano. 

O corpo docente é todo formado por funcionários concursados ou contratados 

da Secretaria Municipal de Educação, assim como todo o corpo administrativo e 

pedagógico. No entanto, como já dito, com o convênio Mitra-Município, feito pelo 

Frei Aniceto, a diocese de Petrópolis continua com a autonomia de escolher o diretor 

de cada escola paroquial. Nesta escola, em especial, a diretora se encontra 

presente no cargo há vinte e cinco anos. Em entrevista, a diretora me informou que  

foi convidada a assumir o posto pelo próprio Frei Aniceto. Ainda no que se refere à 

diretora, esta escola tem um caso especial, já que a coordenadora local da Pastoral 

                                            
12  Relação interessante entre a imagem de Jesus no sermão da montanha relatado no 

Evangelho de Mateus e a pedagogia dos primeiros séculos, pois tratavam esse relato como a 
característica pedagógica de Jesus em sua ação e via o conteúdo de sua fala como o centro do 
discurso pedagógico a ser empregado, a moral cristã. Ver História da Pedagogia de Franco Cambi, 
1999. 
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da Educação é a própria diretora, que cumpre dupla função. Por outro lado, a 

coordenadora pedagógica, escolhida exclusivamente por via de concurso municipal, 

tem por sua alçada prezar pelo planejamento pedagógico enviado pela secretaria de 

educação municipal a fim que este seja empregado de forma adequada em toda 

escola por todos os professores, inclusive o professor de Ensino Religioso.   

Mas na secretaria há outro vínculo, já que a coordenadora municipal do ensino 

religioso trabalha conjuntamente – alguns dias da semana – com a própria 

coordenadora diocesana da Pastoral da Educação nas instalações da Mitra 

diocesana de Petrópolis.  Por conseguinte, isso implica em um planejamento 

conjunto de encontros de professores e atividades nas escolas paróquias e escolas 

conveniadas do Município onde também a pastoral da educação exerce suas ações. 

Assim, a partir da reunião com os coordenadores locais da pastoral da 

educação, as atividades são postas em voga, assim como as reuniões anuais ou 

semestrais com os professores para comunicar e manter as especificidades da 

escola paroquial, por exemplo, como a transmissão dos valores cristãos ao longo 

das formações. Estes encontros reúnem em média 350 professores de Petrópolis e 

das regiões vizinhas.  

A nível local, a escola reúne os seus professores e alunos semanalmente para 

uma missa ministrada segunda-feira de manhã, realizada na paróquia da escola. A 

presença é facultativa, mas ainda assim é possível encontrar um número 

considerável de professores, alunos e pais durante as missas.   

Mesmo sendo naturalizado pelos frequentadores da escola, tanto funcionários 

quanto alunos, percebemos que há uma crença em especial sendo exaltada nesse 

local, que se torna cada vez mais evidente na observação do seu cotidiano, assunto 

a ser abordado no próximo capítulo. 
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3. O cotidiano da Escola São Judas Tadeu 

Ao observar o cotidiano da Escola São Judas Tadeu, a princípio é como 

qualquer outra escola de ensino básico. No entanto, todas têm sua singularidade; e, 

especificamente, a singularidade da Escola São Judas Tadeu é a religiosidade. 

Como descrito no capítulo anterior, todo o ambiente escolar tem representações 

materiais da religião que a rege, o catolicismo; como também, representações não 

materiais dessa religião, principalmente na fala dos professores e funcionários. Uma 

vez que o ambiente escolar já foi descrito, atentaremos, então, às relações que o 

consiste.  

Com o convênio de administração mista entre Município e Diocese, a própria 

relação de poder entre as duas se confunde, como pude notar principalmente 

quando adentrei no campo. Ao pedir permissão para fazer trabalho de campo em 

uma das escolas paroquiais, me dirigi diretamente à Mitra da diocese de Petrópolis, 

pois não tinha conhecimento que existia um convênio com as instâncias públicas. 

Demorei três meses e meio a partir do primeiro contato com a responsável na Mitra 

para conseguir, enfim, a permissão. Tive que entregar diversos documentos, como a 

comprovação da minha vinculação à Universidade Federal Fluminense, duas cartas 

diferentes de apresentação da pesquisa e uma comprovação de que a faculdade 

estava ciente da minha pesquisa.  

Depois que descobri sobre o convênio, me dei conta de que estava pedindo 

permissão de entrada na escola para a coordenadoria da Pastoral da Educação e 

não para a instância jurídica e administrativa responsável que é a Secretaria de 

Educação de Petrópolis. Mas de qualquer modo, consegui a permissão para 

frequentar a escola e desenvolver meu trabalho de campo, tendo permanecido 

nessa atividade de abril a novembro de 2015, indo às sextas-feiras, de 15 em 15 

dias, por conta do preço da passagem Rio de Janeiro-Petrópolis, fator que me 

impediu de estar lá com mais frequência. Além disso, também não escolhi a Escola 

São Judas Tadeu voluntariamente, uma vez que a coordenadora da Pastoral de 

Educação e a coordenadora de Ensino Religioso escolheram por mim após eu 

explicar-lhes meu objetivo de pesquisa.  
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Ao chegar à escola fui encaminhada pela diretora para acompanhar a turma 

901, durante o tempo que eu ficasse dentro da escola, isto é, de 9 horas até 12 

horas da manhã. Durante esse intervalo de tempo, eu consegui participar de três 

atividades com a turma: as aulas de ensino religioso, de história e de vôlei (aula 

vinculada ao Programa Viva vôlei, atividade utilizada pelo Município para suprir falta 

de professores, para os alunos não ficarem com “tempo vago”). Depois de algumas 

semanas percebi que as aulas de vôlei eram momentos ótimos e oportunos para 

conversar com os alunos, uma vez que eles se sentiam incomodados quando eu os 

procurava durante o intervalo (recreio), pois, possivelmente, tinham atividades mais 

interessantes para esse momento do que conversar comigo.  

Durante os intervalos, como os alunos evitavam contato comigo por conta de 

seu horário de lazer, eu tentava conversar com os funcionários e professores, mas, 

essa também era uma tarefa muito difícil, pois a maioria simplesmente me ignorava, 

e ficava me observando de longe, apesar de a escola estar sempre repleta de 

estagiários de diversas matérias para cumprir as horas obrigatórias da licenciatura, 

sendo eles provenientes das faculdades locais, principalmente da UCP 

(Universidade Católica de Petrópolis). Ainda assim, eu percebia um incômodo com 

minha presença. Consegui conversar apenas com duas estagiárias de história e com 

os professores de história e de ensino religioso. Como elas já tinham passado por 

outras escolas para cumprir a carga horária exigida, aproveitei para perguntar o que 

elas achavam das escolas paroquiais e a sua resposta foi que não viam diferença 

entre escolas paroquiais e as outras escolas, pois para elas era apenas um nome 

ligado à história das escolas. 

Então conversei com os professores, primeiro com o professor de história que 

disse que não havia diferença alguma entre a Escola São Judas Tadeu e a outra 

escola que ele também dava aula – que não tinha no nome o termo paroquial – e 

ainda afirmou que a questão da escola está no território paroquial da igreja não 

influenciava de forma religiosa os alunos. Depois conversei com a professora de 

ensino religioso e ela confirmou que não há diferença entre as escolas – paroquiais 

e laicas – e disse ainda que uma de suas comprovações era que os alunos da São 

Judas Tadeu eram muito mais agitados e “bagunceiros” que os alunos da outra 

escola na qual também dava aula e que não era uma escola paroquial. Sua opinião, 
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aqui, segue uma ideia de que a influência religiosa forneceria provas no caráter e no 

comportamento a partir de sua ascese (WEBER, 2000) 

Porém, com o passar das semanas, criei um ponto de vista diferente dos 

professores e das estagiárias. Apesar não ter encontrado nenhuma vez o pároco 

e/ou representantes da pastoral da educação na escola – sem contar com a diretora 

que também é coordenadora local da pastoral de educação – percebi fatores 

relevantes sobre a influência religiosa que ali acontecia na organização do espaço, 

na disposição de diversas imagens e símbolos católicos e nas aulas de ensino 

religioso, além da postura de alguns alunos.  

 

Aulas de Ensino Religioso 

As aulas de ensino religioso ministradas na turma 901 duravam apenas um 

tempo de aula (50 minutos). Durante esse tempo, em todas as aulas que participei, 

as aulas foram expositivas com textos no quadro para os alunos copiarem e uma 

breve explicação da professora, sem muita abertura para perguntas, nem debates. A 

postura dos alunos era despreocupada com a matéria, diferentemente das aulas de 

história, que eles aparentavam estar atentos e participavam mais das aulas. 

Durante a maioria das aulas de ensino religioso o tema foi o confronto entre fé 

e ciência, principalmente ligado à criação do Universo. Na primeira aula em que 

entrei na sala de aula e me apresentei aos alunos e à professora, após um dos 

alunos insistir em perguntar qual era a minha religião, eu respondi ser católica. A 

professora, por sua vez, logo após a minha resposta, veio se justificar quanto à 

matéria que estava no quadro, que contrapunha a teoria do criacionismo à teoria da 

evolução, dizendo que, com certeza, ela acreditava no criacionismo, mas tinha que 

dar a matéria para os alunos pensarem sobre o tema da ciência e religião. Depois, a 

professora afirmou que aqueles que se posicionavam como adeptos à teoria da 

evolução estavam confusos, pois ainda eram jovens e estavam passando por uma 

fase “rebelde”. Nota-se que o ensino religioso ainda é confundido com catequese,  

sendo visto como uma tentativa de instrução religiosa (PASSOS, 2006). 

Assim seguiram-se as aulas, semana após semana, e logo percebi que a 

professora nunca usava o livro didático da matéria indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação. Ocorreu-me, então, de pedi para ver o livro. O livro tinha 
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como título “O caminho para Deus” e era repleto de referências da moral católica, 

como por exemplo, o posicionamento que as pessoas deveriam tomar diante do 

aborto ou da homossexualidade. Ao perguntar à professora se ela ainda usava o 

livro, ela esclareceu que a Secretaria de Educação pediu para não usá-lo mais, 

porque ele tinha um viés muito religioso e para o ano de 2016 a própria Secretaria 

de Educação produziria um novo livro agora com um viés mais “plural”, mas admitiu 

que tinham partes do livro que eram muito interessantes e que, portanto, copiava 

para os alunos no quadro.  

Quando a professora estava quase terminando a matéria sobre fé e razão, um 

aluno a questionou dizendo que ela nunca abria a aula para debate e que seria 

muito legal se ela fizesse isso na próxima aula. A professora respondeu dizendo que 

não fazia debates com eles porque eles eram bagunceiros. Mas percebi certo 

incômodo da professora quanto ao questionamento: prontamente, ela se dirigiu a 

mim no canto da sala e comentou que não era possível realizar um debate com os 

alunos, pois eles não ouviriam outras opiniões.  

No referente à Secretaria de educação, pude conversar posteriormente com a 

coordenadora do ensino religioso do município e ela admitiu a necessidade de 

mudar o livro didático, tornando-o mais plural. Quando a questionei sobre qual seria 

a ideia de “plural” a ser trabalhada, a coordenadora respondeu que considera plural 

no ensino religioso as lições para a vida e para a convivência, sem usar uma religião 

como norteador moral, trabalhando com tópicos como: “o reconhecimento do eu”, “a 

espiritualidade”, “eu e o transcendente” e “o eu e o outro”.  

Ela também atentou em sua fala a questão da preparação dos professores 

para ministrar essa disciplina, uma vez que não há requisitos de profissionalização 

na área. Assim, a Secretaria Municipal de Educação começou um curso de 

preparação para esses professores de ensino religioso, equiparado a um curso de 

extensão ministrado pelos membros da própria Secretaria. Mas, disse que desde o 

começo do curso, apenas cinco professores no município foram capacitados para o 

cargo.  

Essa não capacitação cria uma lacuna do ensino religioso nas escolas, pois há 

uma autonomia curricular e metodológica exacerbada para os professores, e isso se 

dá principalmente por não se ter nenhum tipo de curso ou preparação. A disciplina 
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de ensino religioso fica entregue aos critérios e à visão de mundo de cada professor, 

tornando-a cada vez mais fechada e, por essa razão, confessional. 

Para o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (Fonaper), que tem 

como apoiadores pensadores atuais da Ciência da Religião como Faustino Teixeira, 

João Décio Passos, Mario Sérgio Cortella, Liliam Blanck de Oliveira, entre outros, a 

formação do docente de Ensino Religioso deveria passar pela graduação de Ciência 

de Religião, pois persistem na necessidade de haver nas escolas esta área de 

conhecimento, uma vez que para eles 

 

falar em religião – ou, com mais propriedade, falar em Religiosidade, isto é, 

em um sentimento que não necessariamente se integra a uma formalização 

coletiva, institucional ou formal – é falar em uma das forças mais profundas 

de movimentação do humano e intensa busca pelo sentido de tudo que nos 

cerca. (CORTELLA, 2006, p. 16) 

 

Esse posicionamento é muito semelhante ao posicionamento da Igreja Católica 

que já tratamos nos capítulos anteriores, ao dar ênfase em uma educação que não 

desprezaria a religiosidade do ser humano. Para esse grupo de pensadores, a 

questão do ensino religioso nas escolas passa por tantas polêmicas porque há uma 

confusão entre a ideia de laico e também a ideia de privado; dado que, 

teoricamente, não seria da propriedade do ensino religioso sugerir ou influenciar a 

uma religião, mas trabalhar questões latentes no ser humano (CORTELLA, 2006). 

No entanto, o ensino religioso foi utilizado de diversas formas pelos 

representantes políticos e eclesiásticos, sendo um exemplo disso a ação do 

Governo do Rio de Janeiro ao criar um ensino religioso confessional nas escolas 

públicas de todo o Estado com a lei 3459/00 durante a gestão de Anthony Garotinho 

(MAIA, 2011). 

Esse tipo de ação tira o foco da finalidade do ensino religioso, uma vez que 

 

O Ministério da Educação não conseguiu implantar uma política de ER que 

superasse a velha temática da separação Igreja–Estado, o que significou 

não conseguir sustentar uma proposta consistente de ER: do ponto de vista 

antropológico, como uma dimensão humana a ser educada; do ponto de 

vista epistemológico, como a área de conhecimento com estatuto próprio, 

conforme indica a Resolução 2/98 da Câmara de Educação Básica; e do 
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ponto de vista político, como uma tarefa de sistemas de ensino e não das 

confissões religiosas. (PASSOS, 2006, p. 22) 

 

Do ponto de vista dos alunos  

A partir dos alunos pude confrontar algumas informações que recebi sobre a 

dinâmica da escola. Por serem, em teoria, os alvos da transmissão do pensamento 

religioso tanto da escola paroquial como da Pastoral da Educação, tentei perceber 

se esses recebiam algum tipo de instrução religiosa mais explícita do que nas aulas 

de ensino religioso.  

Durante nossas conversas, os alunos não gostavam muito de responder sobre 

religião e nem de falar da escola, a não ser que fosse sobre o que consideravam 

como grandes acontecimentos na escola, como a briga de um menino contra outro, 

por exemplo. Mas, uma vez ou outra, eles falavam, sobretudo, as meninas. Um 

grupo de 4 meninas da turma 901 que eu conversava casualmente disse que elas 

estudam no colégio há 5 anos e que ainda não conheciam o padre da paróquia, pois 

este nunca foi fazer visita à escola. Segundo a diretora, o padre acompanhava 

alguns alunos, dentre eles, apenas um afirmou ser paroquiano da Igreja São Judas 

Tadeu. Acredito que esses alunos que o padre acompanha também sejam 

moradores da área e paroquianos da igreja, por isso tal acompanhamento. 

Quando conversamos sobre a pastoral da educação, as alunas falaram que 

não conhecem uma pessoa específica da pastoral que trabalha na escola, até 

desconhecem que a diretora seja responsável da pastoral na área. Porém, 

afirmaram que conheciam os projetos, citaram o “Projeto Amor”, algumas peças 

teatrais de final de ano, como o auto de Natal e a peça teatral que os alunos mais 

velhos faziam para alunos mais jovens. Entretanto, também lamentaram que esses 

projetos estavam cada vez mais escassos na escola, que no ano de 2014 não 

fizeram nenhuma comemoração de final de ano.  

No mês de junho começou uma movimentação na escola por conta dos alunos, 

que se uniram e estavam reivindicando um grêmio estudantil. Então, ao longo do 

mês, as duas chapas concorrentes passavam nas salas chamando alunos para 

debaterem e construírem uma ata com suas revindicações para o grêmio se 

organizar diante da escola. Uma das propostas das chapas era reorganizar o 

calendário de festas litúrgicas do colégio, com comemorações e apresentações, 
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como no Natal, na Páscoa e no dia do santo padroeiro da escola – São Judas 

Tadeu. Após a fala de uma das chapas, fui até eles e perguntei por que eles tinham 

essa pauta e qual era a importância dela, eles me responderam assim: “aqui é uma 

escola católica, não podemos deixar isso se perder”. Com essa fala, percebe-se, 

como apontou Bourdieu (2007), uma distinção, isto é, uma tentativa por parte dos 

alunos de resgatar a identidade da escola para se sentirem diferenciados dos 

demais alunos de outras escolas; da mesma forma que eles se orgulham de seu 

uniforme escolar, o qual é único, não sendo igual ao uniforme das outras escolas 

municipais.  

Os alunos com quem tive contato – turma 901 – apoiam o fato de a escola ser 

católica e realizar festas referentes à sua religiosidade, até alguns alunos de outras 

denominações religiosas também apoiam essa identidade religiosa da escola. E no 

caso da turma 901 apenas 7 alunos de 30 se declararam católicos.  

 

Festa Junina 

Durante o tempo que permaneci na escola só consegui participar de uma festa 

tradicional, que foi a festa junina, que na tradição católica brasileira exalta São João 

Batista como padroeiro, sendo normalmente comemorada em sua data de festa 

litúrgica 24 de junho.   

A festa junina da Escola São Judas Tadeu ocorreu no dia 12 de julho de 2015, 

das 14:00 às 18:00 horas. Foi uma festa pequena, no próprio pátio do colégio. A 

decoração era comum a essas festas: bandeirolas coloridas, barracas de madeira 

vendendo comidas ou para fazerem brincadeiras, bonecos caipiras e estandartes no 

muro com as imagens de São João, São Pedro e Santo Antônio.  

A presença maior era das famílias dos alunos pequenos, do Ensino Infantil e 

Ensino Fundamental I, mas também encontrei alguns alunos do Ensino Fundamental 

II. Os professores, funcionários e alguns alunos estavam caracterizados, com roupas 

ditas caipiras (vestido quadriculado, calça remendada e camisa quadriculada). Ao 

decorrer da festa, os alunos fizeram apresentações de dança, chamada “Quadrilha”, 

usando músicas populares de gênero musical sertanejo.  Após cada apresentação 

dos alunos de determinada turma, repetia-se a dança com a participação de seus 

pais e professores. A diretora chamava esse momento de “ato de integração”. 
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Os alunos da turma que eu acompanho além de estarem participando da festa 

também vendiam doces com o intuito de arrecadar dinheiro para formatura, além 

disso, não vi outro tipo de participação deles.  

Não vi na festa o pároco da Igreja São Judas, nem a participação da Pastoral 

da Educação. A partir das informações que alguns alunos e professores me deram, 

ali estava sendo realizada uma festa escolar “comum”, organizada apenas pela 

escola. O próprio corpo pedagógico preparou as pequenas representações 

religiosas da festa, como os estandartes no muro (Imagem 6), sendo diretriz da 

própria escola manter essa relação estreita com a religiosidade.  

 

 
(Imagem 7: Alunos dançando Quadrilha. Foto tirada dia 12/07/2015) 

 

 

Influência do religioso nos alunos 

Os alunos, apesar de não quererem falar sobre religião comigo, ou recusar de 

maneira implícita as aulas de ensino religioso, percebi que ainda sim evidenciam e 

colocam o caráter religioso da escola num patamar de valorização e preservação.  

Segundo Fredrik Barth, a transformação no pensamento ou na vida dos 

iniciantes – os alunos – não ocorre por meio do ensino e sim por meio da vivência e 

da experiência (2000, p. 149). Os alunos estavam tão naturalizados com os 

símbolos e com as festas que quando houve um declínio dessa religiosidade, os 

mais antigos sentiram como uma perda na identidade da escola.  

 



43 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa monografia visou analisar a transmissão do pensamento religioso na 

Escola Paroquial São Judas Tadeu em Petrópolis. Foi apresentado ao longo da 

monografia o desdobramento desse objetivo e o posicionamento da Igreja Católica 

quanto à educação e à escola, seus fatores e suas características.  

A Escola São Judas Tadeu, apesar de ter sofrido ao longo dos anos 

atualizações nos seus projetos pedagógicos, o referencial religioso da escola 

continua vivo através das imagens, da relação professor-aluno e no próprio 

pensamento identitário dos alunos em relação à escola. Essa manifestação religiosa 

que ainda persiste na escola não é um ato consciente de seus participantes, uma 

vez que todos os fatores – imagens, a paróquia, o padre, a pastoral da educação – 

são naturalizados. Por isso, torna-se evidente a cristalização do primeiro objetivo 

imposto à escola, formulado por Frei Aniceto, que era evangelizar, isto é, transmitir 

os valores e a moral católica ao longo do processo educacional. 

A própria história da escola remonta e explica muitas ações de seus agentes, já 

que ela se encontra dentro da classificação de sagrado para a Igreja, e dessa 

maneira, o sagrado dita as regras específicas de atuação dentro da escola. A própria 

maneira de pensar e agir dos alunos, professores e funcionários é rodeada pela 

esfera do extraordinário e da piedade, que torna o cotidiano da Escola São Judas 

Tadeu uma escola paroquial dentro dos parâmetros da Igreja Romana, uma vez que 

consegue trabalhar e evidenciar o aspecto espiritual do que entendem por “pessoa 

humana”. 

No entanto, o aspecto espiritual não é manifestado, muita das vezes, de 

maneira explícita, sendo a Pastoral da Educação e as aulas de Ensino Religioso as 

últimas formas diretas de transmissão do pensamento religioso católico, sendo 

também essas lócus de preocupação da Diocese de Petrópolis, ao vincular o 

trabalho da pastoral com a coordenação do ensino religioso, a fim de controlar e 

manter as diretrizes morais estabelecidas por esse sistema religioso.  

Para uma próxima oportunidade de pesquisa, ainda há lacunas a serem 

cobertas, pois a própria pluralidade que é proposta pela Igreja no Concílio Vaticano 
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II ainda está sendo formulada pelas diretrizes nacionais e continentais para serem 

adaptadas à cultura local, tornando-se, assim, mais próxima de seus interlocutores, 

sendo essa uma nova etapa para o Ensino Religioso e as escolas católicas que 

nesses próximos anos sofrerão atualizações. Um exemplo disso é que a própria 

coordenadoria do E.R e da Pastoral da Educação estão para lançar um novo livro de 

ER neste ano de 2016 dirigido às escolas do município de Petrópolis, com o objetivo 

de implantarem esse novo método plural sugerido nos anos 1960.  
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