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             A escolha por este trabalho se deve ao meu trajeto educacional, pois estudar religião sempre 

me encantou muito, e por ter sido aluna em uma escola confessional a minha vida toda, pude 

perceber que o ER dentro da escola tinha um papel e mudava ao passar dos anos. Sou católica, mas 

sempre tive curiosidade em saber como a religião aparece dentro das escolas de outras 

confessionalidades. Por isso, escolhi uma judaica e uma católica , até por ouvir alguns comentários 

a respeito de uma preocupação com a identidade religiosa da escola. 

  Minha base de estudo foi na UNESP , onde cursei Ciências Sociais e realizei minha 

monografia em Sociologia da Religião, estudando os Grupos de Oração Universitários na 

Universidade. Dei aulas de Ensino Religioso em duas escolas estaduais e em cada uma o ER  era 

trabalhado de uma forma, uma em horários normais e em outra não .O que me chamou muito a 

atenção foi o interesse dos alunos e como a disciplina no horário de aulas trazia dúvidas e 

discussões entre os alunos. 

        Após a graduação, decidi me especializar mais nesta área, na pós da PUC, e pude ter contato 

com os Parâmetros Curriculares do Ensino Religioso
1
, com textos de Viviane Cândido, Otto, 

Hannoun e Croatto que ajudaram bastante em meus estudos. Enfim, essas curiosidades e 

indagações, principalmente a partir do que foi visto no curso da especialização, me levaram a 

direcionar minha monografia neste estudo sobre religião e escola, envolvendo as escolas 

confessionais e os alunos não confessionais ali presentes, escolhendo a Nova Escola Judaica em 

Pinheiros e o Colégio Arautos do Evangelho na Granja Vianna. 

   Como ponto de partida do trabalho realizei leituras, como os textos de Junqueira e Leonel 

Franca
2
 com a obra ER e Ensino Leigo( base da minha discussão) sobre Laicidade, Ensino 

Religioso e seu histórico no Brasil.  Também na Universidade, e alguns sociólogos importantes 

fizeram parte deste contexto para um melhor entendimento sobre religião: Berger e Luckman com o 

livro A construção social da realidade
3
, para compreender o espaço empírico da minha pesquisa.  
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Também o estudo de Weber com a obra Economia e sociedade. Leituras de João Décio Passos e sua 

discussão sobre os modelos de ER. 

         Alguns livros utilizados na especialização me chamaram a atenção como de Croatto e seus 

estudos sobre a fenômeno religioso na obra As linguagens da experiência religiosa
4
, Hannoun e 

seus pressupostos educacionais no livro sobre Educação: certezas e apostas
5
 e Viviane Cândido e 

seus estudos sobre o Ensino Religioso. 

 O objeto do presente projeto serão as aulas de Ensino Religioso no Colégio Arautos do 

Evangelho na Granja Vianna  e Estudos Judaicos na Nova Escola Judaica  em Pinheiros, São Paulo.  

Será feita uma análise comparativa de como se dão as relações de alunos não confessionais ( que 

não possuem a mesma denominação religiosa da escola ou não tem religião) com a realidade 

escolar e as aulas voltadas a doutrina religiosa. Buscando entender e comparar como os alunos de 

diferentes denominações religiosas ou sem religião lidam com a realidade escolar  e como estes se 

relacionam neste espaço. Pensando principalmente nas diferenças que, através da religião e crenças  

ali possam existir, e na forma como o conhecimento religioso é transmitido, pois o espaço da sala de 

aula é uma ambiente de  socialização e de convivência. 

 Sendo assim, as discussões e os problemas colocados no trabalho se colocam a partir de 

como os  alunos  não confessionais lidam com a realidade escolar nos dois colégios. Como as 

disciplinas de Ensino Religioso e Estudos Judaicos nestas escolas lidam com os alunos que não são 

da mesma confissão religiosa da escola? Qual as diferentes propostas do Ensino Religioso nestas 

duas escolas? Como é a atuação dos pais destes alunos não confessionais nestas escolas? Estes são 

alguns pontos essenciais e que vão nortear o presente trabalho. 

 O objetivo para tanto é um trabalho que visa contribuir para que as escolas confessionais não 

sejam vistas de uma maneira preconceituosa no contexto educacional, ou seja, preconceitos de que 

não consigam conviver com o diferente, que busquem somente evangelizar, dentre outras coisas. 

Também comparar e mostrar como estas escolas utilizam o Ensino Religioso e/ ou disciplinas 

voltadas a doutrina religiosa( como a disciplina de Estudos Judaicos) , como trabalham com alunos 

que não professem da mesma confessionalidade da escola, seus objetivos e saber como isto se 

reflete aos educandos. Compreender e elencar o que estes alunos e, principalmente, os  pais buscam 

ingressando seu filho nestas escolas confessionais estudadas. Pois é muito interessante observar a 

presença de judeus no Colégio Arautos do Evangelho e de evangélicos na Nova Escola Judaica. 

Como seria lidar na escola com uma realidade confessional diferente daquilo que se aprende em 

casa, daquilo em que se acredita? O uso do Novo Testamento para um judeu não faz muito sentido 

como para um católico... 
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 A pesquisa será qualitativa e os procedimentos utilizados serão uma pesquisa bibliográfica, 

com a leitura e análise de textos: documentos da CNBB, Parâmetros curriculares, textos de 

Junqueira, Leonel Franca, dentre outros para compreender historicamente e atualmente o ER e suas 

características nas escolas estudadas.   Depois deste quadro do ensino, para compreensão da relação 

de alunos não confessionais nestas aulas, suas famílias e transmissão religiosa educacional, é 

necessário um aprofundamento sobre o histórico destas escolas e aspectos doutrinais ali 

trabalhados, observando então o plano de ensino, o projeto pedagógico, entrevistando professores e 

diretores, além de leituras sobre Judaísmo de Bernardo Sorj. Para assim na pesquisa de campo, com 

a utilização de questionários para os alunos, conseguir relacionar, perceber e analisar como se dá a 

percepção e o recebimento dos alunos não pertencentes a mesma confissão religiosa da escola em 

momentos de estudo de doutrina e valores religiosos , assistindo as aulas de ER e Estudos Judaicos. 

 Os conceitos que norteiam  o trabalho para atender a problemática, passarão pela discussão 

do Ensino Religioso em um primeiro momento. Abordaremos as formas de ER propostas aqui no 

Brasil ao longo da história, seus problemas e contradições. Conhecer esta disciplina, seus “valores”, 

como se  embasa e direciona o ato pedagógico dentro das diferentes propostas nos ajuda a 

compreender os debates acerca do ER e analisar seu funcionamento. E através destas diferentes 

formas  compreender como as escolas escolhidas – Colégio Arautos do Evangelho e Nova Escola 

Judaica- trabalham com as disciplinas de Ensino Religioso e Estudos Judaicos, ambas obrigatórias e 

doutrinais, preocupando-se com a formação moral do aluno.  

 Sabe-se que dentro do quadro educacional brasileiro, encontra-se várias modificações na 

disciplina do Ensino Religioso e na forma de ser colocado nos parâmetros educacionais brasileiros 

pelas legislações e organizações voltadas à esta disciplina. Estas modificações tinham como âmago 

a relação Igreja e Estado, pois sua união ou desunião causavam alterações na parcela da 

participação católica nas escolas públicas. Num primeiro momento- 1500 a 1800-  havia uma união 

destas , onde o objetivo básico era a evangelização, a integração dos alunos aos valores da 

sociedade e o ensino da religião oficial católica. A partir de uma separação entre Estado e Igreja, 

com a República em 1890, o ensino se torna leigo nos estabelecimentos oficiais de ensino, de forma 

que a Igreja católica perde espaço na educação pública do país. Com a perda de presença no espaço 

público, buscando continuar presente na educação dos jovens, a Igreja encontrou uma alternativa na 

expansão para o espaço privado. Assim, o número de escolas particulares aumenta no Brasil, 

inclusive as de não confessionalidade católica, como as adventistas, para preservar então uma 

educação religiosa que permitisse ao aluno continuar em contato com sua religião na escola.  

 A questão da laicidade do Estado historicamente engendrou muita discussão, no que se 
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refere ao ER, de um lado, encontra-se autores que apoiam a ideia de que o ER não deva ser 

confessional devido à pluralidade religiosa existente no Brasil, enquanto que, por outro lado, outros 

acreditam que a formação do cidadão não pode deixar de lado a religião, pois esta faria parte da 

formação do indivíduo. Neste sentido, trabalhar com autores que façam a defesa da educação 

religiosa como a proposta por Leonel Franca (1931)
6
 é primordial, na qual  se acredita que a escola, 

enquanto um complemento do lar, deve prolongar-lhe a obra educadora e, desta forma, proporcionar 

também uma educação moral que não pode dar resultado se não estiver fundada na religião. Franca 

se coloca averso à laicização, pois pensa que a laicização do ensino não contribui para a dita 

“elevação moral” da sociedade, não proporcionando “a formação das almas da juventude” e “os 

valores morais do homem”, sendo a escola laica então incapaz de educar  o indivíduo integralmente. 

Diferentemente de Franca, autores
 
do “ grupo do não”, como utilizado por Cândido (2008), isto é, 

aqueles que são contrários à implantação do ER confessional nas escolas, especificamente em São 

Paulo, argumentam que há grande dificuldade de ensinar valores religiosos sem proselitismo, há 

também a indefinição de valores a serem apresentados, bem como de formação e conteúdos, além 

de privilegiar os indivíduos religiosos, discriminando os demais. Com isso, a presença de um ER 

confessional nas escolas seria um erro, sendo o Estado laico, então, consequentemente satisfatório. 

Pensando nisso, falar dos próprios Parâmetros Curriculares do ER (2009)
7
 se torna importante, haja 

visto que  estes  salientam  este espaço de construção de conhecimento, e mais do que isso no 

espaço de  socialização de conhecimentos  historicamente produzidos e acumulados , o 

conhecimento é considerado universal e ajuda a construir um tipo de sociedade, portanto, todos 

devem ter acesso, incluindo  também o conhecimento religioso. Então, sendo conhecimento, como 

este ensino da religião pode ser feito na escola ? 

 
Essa pergunta pode ser respondida através das pluralidades de modelos e propostas de ER 

existentes aqui  no Brasil, como os analisados por Viviane Cândido (2009)
8
 : o FONAPER, LDB, 

CNBB, de grupos a favor da laicidade, chamado grupo do não,  e os outros por Passos como o 

modelo catequético, o teológico e o das Ciências da Religião. Além de propostas pedagógicas como 

a interdisciplinaridade por exemplo.  

 O que deve-se lembrar também é que, apesar das diversas formas de ER, sua  definição de 

conteúdos  e sistematização é necessária, pois pode contribuir e levar a construção de valores 

universais que ajudem na convivência entre as pessoas. Esta discussão também leva em conta a 

legislação e a laicidade do Estado ( e que será discutido no trabalho). Neste sentido, pensar também 

na convivência entre as diversas religiões, pois estas tem valores que contribuem para uma vida 

saudável em sociedade, e em sua própria essência. A cidadania aqui se encontra, pois faz parte da  
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educação geral do cidadão, como diz Passos ( 2007)
9
 a educação civil e leiga para a cidadania não 

pode ignorar as religiões, pela sua forte presença e função social, busca educar para a convivência 

social das diversidades confessionais, por isso é relevante estudar as representações e práticas 

religiosas. O Estado laico deve então levar em conta que o ER é importante dentro do currículo 

educacional. Esta discussão será realizada na primeira parte do trabalho. 

 Desta forma, em um segundo momento, levar essas primeiras observações ao cotidiano das 

escolas escolhidas, como os valores e a doutrina religiosa são transmitidos, especialmente para os 

alunos não confessionais dentro destas. A família possui um caráter importantíssimo no Colégio 

Arautos do Evangelho e é valorizada pela escola, assim como na Nova Escola Judaica. A 

observação do histórico destas escolas será realizada no trabalho, e vale lembrar aqui que muito da 

história destes grupos religiosos no Brasil também se mostra no aspecto educacional. A vinda de 

judeus para o Brasil, por exemplo,  e como estes judeus preservaram ou não suas tradições 

religiosas, como isto se refletiu nas escolas confessionais judias e seus diferenciais é de extrema 

curiosidade. 

 A Nova Escola Judaica está em um processo de mudança de nome, pois esta é ligada ao 

Colégio Bialik, também em São Paulo, por alguns problemas em relação ao entendimento do que 

seria “ novo” na educação judaica, além de questões administrativas. Há propostas e a votação será 

realizada no ano de 2010 para mudança em 2011. A escola foi fundada após a 2ª Guerra Mundial, 

tem-se aproximadamente 67 anos de escola. Não tem uma única pessoa que decida, a direção 

trabalha juntamente com coordenação, funcionários e pais que pertençam a comunidade. É uma 

escola que preserva a tradição das festas e segue o calendário judaico assiduamente. Os professores 

em sua maioria não são judeus apesar disto. Disciplinas e cursos que trabalham a doutrina judaica 

estão presentes. Como essa identidade judia poderia ser assegurada? Quem é o judeu atual? A 

educação judaica tem elementos diferenciados para se reafirmar essa identidade?  

 A análise dos projetos e propostas da escolas serão feitas através de informações disponíveis 

no próprio site. Entender o grande desafio da escola, colocado em seu próprio site se mostra 

interessante, que : “ é o convívio com a diversidade diante da globalização em que estamos imersos. 

Reconhecemos que a diversidade é uma questão histórica, cultural e social das diferenças, marcadas 

pelas relações de poder.”
10

 O judeu desta escola busca se inserir e se adaptar aos novos contextos 

culturais, e muitas vezes até confrontando com o judaísmo tradicional no aspecto educacional? Isto 

é algo a ser investigado pelo trabalho. 

 O Colégio Arautos do Evangelho tem um aspecto histórico interessante, haja vista que é 

mais recente do que a Nova Escola Judaica, possui 5 anos de existência e foi fundada pela 
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Congregação dos Arautos, da Associação da Zona Norte de São Paulo. O grupo de arautos, que são 

6, possui poder de decisão conjunto com a diretora, que não é uma arauto, estes se reúnem toda 

semana e discutem sobre inúmeras questões. A escola é um diferencial por não ser uma escola 

formadora de arautos, mas sim uma escola que segue os valores cristãos dos arautos junto com a 

formação educacional das crianças. Há missas todo fim de semana, as crianças rezam todo dia, 

comemora-se as festividades cristãs, lembra-se dos santos mais significativos e preserva-se o 

carisma da estética- beleza- e a valorização da família. 

 A estética e a beleza pela estrutura do próprio Colégio que é muito bonita, espaçosa, de 

estilo medieval, assim como as roupas utilizadas pelos arautos. A família é sempre convidada a 

participar das festas, das propostas da escola, além de estar ciente sobre o que acontece e como seu 

filho está sendo educado. A família é um valor a ser sempre lembrado e respeitado ali, tendo uma 

filosofia de vida que possivelmente agradam muitos pais de alunos. 

 Dos fatores humanos a serem buscados ali , analisando neste momento  o que está colocado 

no Plano Escolar – 2010 da escola, se encontram a integração do corpo docente ao carisma e 

filosofia do  Arautos do Evangelho, estimular a participação do docente em projetos de pesquisa, o 

que é um ponto importante a nível de aprimorar o conhecimento e a favorecer os alunos através 

destes conhecimentos apreendidos, de forma que, enquanto escola, haja a preocupação em ter um 

ensino de qualidade, o que hoje é um diferencial. Muito do que se espera é preparar os alunos para 

um nível Universitário e como cidadãos. A parte do Plano que se refere aos alunos também é o 

desenvolvimento do seu “ espírito de trabalho, um bom rendimento intelectual” e entender o 

carisma e filosofia dos Arautos . 

 Quanto a análise das propostas pedagógicas que vão ser realizadas no trabalho, o item nº 5, 

que  condiz a formação religiosa, diz o seguinte: “ Falta o jovem falar de Deus e suas obras. Falta 

ouvir falar de Jesus e sua Santa Mãe intercedendo pelo gênero humano(...)Porém mais importante é 

a possibilidade para resgatar as convicções religiosas, a prática da fé, o reconhecimento da graça 

divina”
11

 .Aqui podemos nos inferir ao que se pode dizer da importância dos valores ligados a 

religião e ideais que alguns pais podem estar buscando nas escolas confessionais na atualidade, 

fazendo um paralelo aqui com o que Franca, já presente na primeira discussão do trabalho, coloca 

como objetivos  do ER na escola, desta formação moral do jovem e a necessidade de “ 

aprimoramento” da espiritualidade na escola. 

 Pensar nas necessidades do jovem atual é pensar no modo como trabalhar com ele em sala 

de aula, especialmente no que fere a religião. Conversando com  o arauto que ministrou aulas de ER 

para o Ensino Fundamental na escola, ele disse trabalhar o Novo Testamento de forma que o jovem 
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relacione o que está escrito com a sua vida , lhe permitindo compreender melhor as dificuldades da 

vida e como lidar com elas. Ele diz se mostrar preocupado no modo como realizar as aulas mais do 

que com os conteúdos. Alguns procuram ajuda e buscam conversar com o arauto sobre suas 

dificuldades. Mais como atender estas necessidades? Em algumas escolas confessionais a proposta 

de ER é a história das religiões, especialmente em escolas confessionais católicas. No Colégio 

Arautos ainda não há essa proposta e há uma preocupação naquilo que tange ao cumprimento dos 

valores e seguimento da proposta do Arautos, até para a própria seguridade de identidade. 

 Observar a realidade cotidiana destas escolas em um terceiro momento, conversar com 

professores, com os alunos, especialmente aqueles que não professem a mesma religião que a 

Instituição educacional será uma forma de perceber melhor estas questões e testar as hipóteses 

através de entrevistas gravadas, com perguntas anteriormente bem pensadas e elaboradas para que 

os entrevistados se sintam a vontade para expressar o que pensa e o que sente em relação a sua 

participação neste contexto educacional.  

 . Neste sentido, haverá a possibilidade de mudanças conforme a pesquisa for sendo feita, de 

em vez de realização de entrevistas,  um trabalho com grupos focais, onde  grupos são formados 

com participantes que têm características em comum e são incentivados pelo moderador a 

conversarem entre si, trocando experiências e interagindo sobre suas idéias, sentimentos, valores, 

dificuldades, etc. Porém ainda não foi tomada como algo a ser feito concretamente. 

 Em um último momento a análise das entrevistas, das observações serão realizadas, e assim 

testaremos as hipóteses que  surgiram a partir de autores da Sociologia da Religião como Berger e 

Luckman com a obra  A construção social da realidade
12

, onde a questão da interiorização da 

realidade e da socialização aparecem. De forma que a criança, dentro do processo de socialização, 

que seria essa junção entre sociedade, identidade e realidade, pode trazer uma identificação com os 

dois mundos religiosos diferentes, de forma que escolhem alguns aspectos deste conforme a 

estrutura social demanda, e não vê problemas porque ali construiu uma realidade cheia de amigos, 

participa da sociedade e vê sentido naquilo 

 Porque é dentro da sociedade, como resultado de processos sociais, que o indivíduo se torna 

uma pessoa, que ele atinge uma personalidade e se aferra a ela, como coloca Berger em seu livro 

Dossel Sagrado. Se ele convive e constrói seu habitat com os outros ali na escola, pode ter um tipo 

de socialização bem sucedida e não ver problemas em ser um judeu no Colégio Arautos por 

exemplo. Mas ele não reconhece aquela escola como uma realidade e não conecte alguns elementos 

que permitam a sua formação identitária ali, pode não ter um processo de socialização bem 

sucedido e sim mal sucedido. 
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 A biografia de cada um, de seu lugar no mundo e na sociedade, é que vai escolher aspectos 

que vão fundamentar a sua realidade. Uma hipótese então é que dentro deste processo de 

socialização, a criança pode ou não ter sucesso, ou seja, pode conviver e se relacionar com dois 

mundos religiosos diferentes porque se vê como parte daquela estrutura social e cria vínculos de 

amizade ali sem crises pessoais ou não. 

 Outra hipótese, que vem do que foi proposto por Regina Novaes no livro Fiéis e Cidadãos de 

Pierre Sanchis
13

, é a realidade da juventude e sua relação com a religião atualmente. Essa juventude 

se diferencia muito, ao se levar em conta os aspectos sociais, como classe, raça, gênero, e em 

relação a crenças e religião. Regina coloca que a busca da juventude pela religião é algo imediatista, 

e que as conquistas tecnológicas mudaram muito as formas de se relacionar e socializar. 

  Um mundo que se mostra diferente daquele em que seus pais eram jovens, como a 

importância do filho seguir a mesma religião do pai e da mãe, que hoje já não tem muita 

necessidade. Se o jovem escolhe outro tipo de religião, não é tão conflituoso como nas gerações 

passadas. Muitas opções de religião, e o próprio afrouxamento da adesão religiosa, como coloca 

Regina Novaes
14

, mostra que há muita mudança em nosso cenário religioso atual. 

  Por isso, nas escolas estudadas, em hipótese, esses jovens convivem com o diferente de 

forma mais tranquila  e tolerante, pois não é um problema para ele estudar em uma escola judia, se é 

uma boa escola e se ele não é um católico convicto como seus pais. Ele já tem tantas relações com 

pessoas de diferentes confessionalidades, que encara de forma natural a realidade da escola 

confessional. Vamos levar mais a fundo essas questões no trabalho. 

 Também a localização das escolas, a proximidade, a qualidade do ensino podem ser 

justificativas para explicar a realidade apresentada no trabalho.  
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