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Introdução  

O texto apresenta a reprodução da identidade católica em uma escola pública na cidade de 

Maracajá, sul de Santa Catarina. A pesquisa evidenciou que o pároco Frei Eusébio Ferreto em 

1959 trouxe religiosas da Congregação de Santa Catarina, Petrópolis-RJ, para trabalhar na 

direção do educandário Manoel Gomes Baltazar e desse modo incutir o saber católico aos 

estudantes. Baseando-se no sociólogo da religião Peter Berger, que trabalha com a noção de 

mercado religioso
3
 e em Pierre Bourdieu, com a noção de campo religioso

4
, notou-se que houve 

preocupações de frei Eusébio ao perceber a chegada de outras agências religiosas na cidade. 

Como a Igreja Católica estava no campo de disputas no mercado e desejava sair-se vencedora, 

despertou o frei para que atuasse no campo da educação. Muitos materiais produzidos pelas 

religiosas, como o “Jogo do Concílio”, permite introjetar nos estudantes a visão de que não 

pertencer à Igreja Católica é estar à mercê de rejeições, punições, rótulos e outras conjunturas. 

Ao analisar tal prática pedagógica, ficam evidentes as disputas no campo da religião na cidade, 

que reforça a problemática quanto ao impedimento do trânsito de fiéis católicos e a busca da 

“conversão” dos fiéis que ainda não se afiliaram ao catolicismo.           

 

Frei Eusébio e incentivo à missa  

A problemática do incentivo à freqüência da missa e o fazer sinal da cruz no educandário 

Manoel Gomes Baltazar é algo muito significativo para ser analisado neste texto. Assim como o 

frei Eusébio vinha nas salas para o incentivar a freqüência às missa, a diretora irmã Leonis 
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Coimbra, com sua formação congregacional, imaginava que uma das melhores formas de tornar 

os estudantes dóceis, bons católicos e praticantes da religião era a presença deles nas missas.
5
 Por 

isso, ela pedia que as professoras incentivassem os estudantes a assistirem às missas, 

principalmente aos domingos pela manhã, em consagração.  

Estrategicamente, na aula de Religião a professora exigia a presença dos estudantes nas 

missas. O sr. Artur Ronch lembra que por volta de 1962 era coroinha na Igreja. Quem não fosse à 

missa “ganhava falta na aula de Religião, que ia para o boletim. E ainda tinha que justificar para 

as irmãs e para a professora porque não foi. Além disso, existiam as perguntas que a professora 

fazia na segunda-feira sobre o que o padre falou na missa, que valia nota. Então, não poderia 

faltar”.
6
    

A professora Augusta Martinello Scarduelli lembra que programa no Estado não existir a 

disciplina de Religião, era optativa e que foi acrescentada pela diretora para ajudar no trabalho da 

catequese.  

Eu dava aula de Português, Matemática, Ciências, Religião. Na aula de Religião 

ensinava sobre o Catecismo. Mas eu sempre relacionava com a natureza. Eu via 

a força de Deus na natureza, relacionava com o seu grande poder. As minhas 

orações, eu sempre admirava as grandezas de Deus. A religião era uma disciplina 

fora à parte, que acompanhava a aula de moral e cívica.
7
    

 

No histórico escolar referente ao ano 1970, percebe-se que as matérias eram divididas em 

quatro itens e cada qual possuía sua área de estudo. Na matéria de “Estudos Sociais” 

concentravam-se na área de estudo as disciplina de História, Geografia, OSPB, Educação Moral e 

Cívica e foi incluída aí a Religião. Quanto às notas, os estudantes eram avaliados na disciplina 

Religião com a Educação Moral e Cívica.
8
       

Além do material produzido pelas religiosas, dos livros que estavam incluídos no 

programa da educação, o Catecismo era também considerado um livro didático para ser utilizado 

principalmente pela professora de Religião e pela catequista. A rigor, a maioria dos professores 

conhecia e aplicava o catecismo, não de forma consistente em todas as aulas, mas freqüentemente 

reforçava o pensamento do catecismo, haja vista que esse era um dos instrumentos que norteava 

o frei Eusébio, os professores e de forma geral os fiéis católicos. Esse livro traz a explicação para 

questões teológicas, doutrinárias e administrativas (ordens do papado) do catolicismo como: 

salvação, céu, inferno, pecado (mortal, venial), purgatório, fé, infalibilidade papal, constituição 
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da “santa Igreja Católica”, a noção de que Igreja Católica é universal e a única que pode dar a 

salvação, mandamentos da Igreja, missa e outros. 

O item 114 do Catecismo possui a seguinte pergunta: “Quais sãos os sinais da verdadeira 

Igreja? Os sinais da verdadeira Igreja sãos os seguintes: ser ela: 1) una, 2) santa, 3) católica, 4) 

apostólica”.
9
 O item 115 coloca: “Qual a única Igreja que tem êstes (sic) sinais? A única Igreja 

que tem estes sinais é a Igreja Católica, Apostólica, Romana”. Quanto à afirmação sobre a Igreja 

verdadeira, o item 120 apresenta: “Qual é, portanto, a única verdadeira Igreja? A única 

verdadeira Igreja é a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana”.
10

 Ao justificar a concepção da 

Igreja Católica como sendo a única a oferecer salvação, no item 129 se lê: “Por que é a Igreja 

Católica a única em que podemos obter salvação? A Igreja Católica é a única em que podemos 

obter a salvação, porque ela só e nenhuma outra foi fundada por Jesus Cristo para levar os 

homens à salvação eterna”.
11

   

 

Figura 1- Catecismo Maior (1962).  

Fonte: Arquivo da Escola.  

 

Atividades escolar e Jogo do Concílio 

A respeito de tais questões teológicas, é visível no jornal O Estudante, um jogo que foi 

conteúdo escolar pelos professores e usado entre os estudantes para melhor apropriação do 

assunto. O “Jôgo do Concílio” revela de forma bastante nítida o pensamento dos fiéis da Igreja, 

que é baseado no Catecismo e que possibilita entender as relações conflituosas entre os 
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estudantes de fé católica e os evangélicos no educandário. As regras do jogo, de um modo geral, 

reproduz historicamente a superioridade da Igreja Católica, desmerece outras instituições 

religiosas e põe os estudantes do jogo em situação punitiva. Penso que esse documento merece 

ser descrito no todo para um melhor entendimento.   

O jogo é formado por números (casas) de um (início) a 50 (ponto final). Dependendo da 

quantidade de números das faces do dado, cada estudante deveria avançar, retroagir certa 

quantidade de casas ou até abandonar o jogo de acordo com as regras instituídas. Chama atenção 

que existem no jogo três ramos de instituições religiosas que pertenciam à Igreja de Cristo, 

Ortodoxos, Anglicanos e Protestantes. Os estudantes que estão no jogo se consideravam 

pertencentes à Igreja, mas se a sua vez de jogar caísse em alguma casa que pertencia a outras 

instituições, recebia a punição. Afinal, o objetivo do jogo era chegar ao ponto final, que seria 

pertencer à Igreja Católica. 

 

 

 

Figura 2- Jornal O Estudante, 1963. Jogo do Concílio.   

Fonte: Arquivo da Escola.  

 

Na casa de número “5” constava o seguinte dizeres: “Ortodoxos, podem avançar até o 

número 11, porque vocês conservaram integralmente o dogma até 1472”. Na de número “7” 

dizia: “Protestantes, podem avançar até o número 14 em vista do amor que vocês devotam às 

Sagradas Escrituras”. Na casa “10”: “Anglicanos, podem avançar até o número 16 porque vocês 

admitem o sacramento do batismo”. O número “12”: “Protestantes, não jogar duas vezes, porque 

não admitem a tradição Católica”. Na casa “15”: “Ortodoxos, Protestantes e Anglicanos recuem 
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ao 11, porque suas igrejas não possuem as notas da verdadeira Igreja, fundada por Cristo”. No 

número “17”: “Ortodoxos, não joguem duas vezes porque vocês não admitem os dogmas 

católicos proclamados a partir de 1472”. Na casa “22”: “Anglicanos, não joguem duas vezes 

porque vocês não admitem o sacramento da penitência”. Número “28”: “Ortodoxos, avancem até 

ao número 36 porque vocês admitem a instituição divina da Igreja infalível”. Casa “31”: 

“Ortodoxos, Protestantes e Anglicanos. Não joguem até que seus colegas os estiverem 

ultrapassado, porque vocês não obedecem o Papa”. Número “35”: “Ortodoxos, Protestantes e 

Anglicanos, avancem até o número 39 porque já estão à procura do caminho da Igreja Católica”. 

Casa “37”: Ortodoxos, Protestantes e Anglicanos, deverão abandonar o jogo, porque vocês 

persistem em rejeitar a supremacia do Papa”. Número “40”: “Anglicanos e Protestantes, recuem 

até o número 32, porque vocês não admitem a presença de Cristo na Eucaristia”. Casa “45”: 

“Protestantes, recuem até o número 38, porque vocês só admitem a Bíblia como única regra de 

Fé”.
12

  

É perceptível que o uso do jogo, enquanto tática de trabalho que contribui no processo da 

aprendizagem, permite introjetar nos estudantes, mesmo por meio de uma aula descontraída, a 

visão de que não pertencer à Igreja Católica é estar à mercê de rejeições, punições, rótulos e 

outras conjunturas. Ao analisar tal prática pedagógica, ficam evidentes as disputas no campo da 

religião na cidade, que reforça a problemática quanto ao impedimento do trânsito de fiéis 

católicos e a busca da “conversão” dos fiéis que ainda não se afiliaram ao catolicismo.  

 

Conclusão  

As religiosas da Congregação de Santa Catarina comungavam com o mesmo pensamento 

de frei Eusébio quanto a atrair mais adeptos para o seio da Igreja. Elas atuavam no educandário 

como legítimas porta-vozes de Cristo, missionárias para pregar as verdades que conduzem a alma 

à salvação e convertem fiéis para a “Religião Católica”.  

Os documentos escritos revelam que as religiosas possuíam desejo de impedir que fiéis 

católicos fossem para outra instituição religiosa ou que ficassem sem religião, como também 

trabalhavam para a conversão das crianças evangélicas do educandário e, por meio delas, seus 

pais.
13
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Figura 3- Relatório “Liga da Bondade” (1966) 

Imagem de uma pessoa mostrando a um menino o caminho para a igreja  

(1966) 

Fonte: Arquivo da escola. 

 

A imagem acima mostra-nos uma pessoa que está apontando a um menino o caminho 

de uma igreja. Essa pessoa que orienta o menino pode ser a catequista, sua irmã, mãe, tia, 

professora, enfim, qualquer pessoa que possa incentivar, orientar a criança para praticar e 

exercitar a fé.   

Giane Rabello, dialogando com Cunha quanto à função das imagens para a Igreja 

Católica, coloca que  

a imagem sempre ocupou um papel importante para a conversão dos católicos. 

Cabe lembrar que a Igreja Católica, há séculos, já se posicionou a respeito do 

uso de imagens em seus templos. Para a Igreja, as imagens deveriam estar a 

serviço do dogma e da propagação da fé católica. Além disso, deveriam 

produzir as histórias e mistérios da redenção e servir à instrução religiosa do 

povo.
14

      

Ainda nesse pensamento, embora as imagens às quais os estudantes tinham acesso eram 

produzidas manualmente, é possível fazer alusão às reflexões de Roger Chartier, quando  destaca 

a funcionalidade da imagem impressa, pois  

é pensada e manuseada como um instrumento maior do conhecimento, apta a 

fornecer uma representação adequada de verdade das coisas. Com isso é 

suposto conquistar necessariamente a adesão de quem a olha e mais ou melhor 

do que o texto ao qual está associada, produzir persuasão e crença.
15

   



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

7 

 

O carisma da padroeira e filosofia da Congregação de Santa Catarina refletiram 

especificamente em todo o processo pedagógico no educandário. Em virtude da história de vida 

que teve Santa Catarina
16

 e de madre Regina ter sido a fundadora da congregação de Santa 

Catarina, elas inspiram ou norteiam a filosofia das irmãs dessa congregação. Por isso, o trabalho 

dessas religiosas não se estendia apenas ao campo educacional, mas também a um projeto social 

extensivo à sociedade. Como Regina e outras mulheres se “dedicaram e doaram-se” à vida 

religiosa, desenvolvendo trabalhos missionários com enfermeiras, professoras, assistentes sociais, 

paroquiais, animadoras de comunidades, catequistas, costureiras, dietistas e outras, elas haviam 

se tornado um exemplo para as religiosas da congregação. 

Um panfleto publicado pelo convento Madre Regina em Petrópolis (RJ) possui a biografia 

de Regina, o que nos possibilita entender um pouco do pensamento norteador das religiosas que 

trabalharam em Maracajá. Regina Prothmann foi a fundadora da Congregação das Irmãs de Santa 

Catarina, na Polônia. Ao fundar a congregação, pôs o nome de Santa Catarina por ser a padroeira 

da cidade de Bransberg, na Polônia.  

Parafraseando esse panfleto, Regina é filha de Peter Protmann e Regina Tingels. Nasceu 

em 1552, em Braunsberg, hoje Braniewo e faleceu em 18 de janeiro de 1613.  

Nos seus 19 anos ao ser “tocada” por Jesus passou a rejeitar a luxúria e o escolheu como 

seu “esposo”. Deixou seu lar e com duas companheiras foi morar numa casa em ruínas, na 

pobreza. No passar do tempo outras jovens se associaram a elas.  Como coloca o panfleto: 

“viviam tudo em comum: juntas no levantar, na oração, no trabalho e no repouso”.
17

    

Nas ações sociais desenvolvidas por Regina destaca-se o preparo de remédios, chás, sopas 

que distribuía às pessoas doentes e pobres. Também recebia em sua casa meninas para ensinar a 

ler e escrever com fundo religioso cristão.  

O jogo do concílio estudado, como conteúdo trabalhado em sala de aula em uma escola 

pública, revela que mesmo a Constituinte dizer ser o Estado laico, na prática em algumas escolas 

a Igreja Católica era a predominante. Nesse sentido, as disputas no campo religioso e a 

intolerância religiosa eram visíveis na cidade de Maracajá e cidades vizinhas.   
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