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Introdução: o desafio do tema e da seleção de textos essenciais 

 

Convidada a assumir a escrita de um texto para este número da Pensar a Educação em 

Revista, vi-me diante de uma difícil tarefa. Por estar envolvida com o estudo de congregações 

e de institutos católicos e seu envolvimento com a educação no Brasil, foi-me proposto que o 

artigo trabalhasse sobre esse tema. Entretanto, a temática educação e congregações religiosas 

parece ainda pouco estudada. Juntamente com as editoras da revista, optei pelo título 

“Educação e Catolicismo”. Educação é um termo amplo o suficiente para não tratarmos 

apenas de escolas e escolarização. Já o catolicismo, como “conjunto de dogmas, instituições e 

preceitos da Igreja” ou como “modo pelo qual o fiel segue os ensinamentos e preceitos da 

religião; totalidade dos católicos” (GRANDE DICIONÁRIO HOUAISS, 2012), não só 

permite que se trate da instituição Igreja Católica, mas também dos sujeitos que compõem 

ordens, congregações e grupos católicos diversos, religiosos ou leigos.  

Ainda que correndo riscos ao tratar de um tema amplo e de alta complexidade, a 

escolha pelo título citado permite destacar que as relações entre uma determinada religião e a 

educação precisam ser estudadas com diferentes lentes (GINZBURG, 2007) ou níveis, de 

modo a atentar para a intrincada trama que envolve a constituição e a manutenção de uma 

Igreja ao longo do tempo, determinadas, em partes, pelas relações entre a ortodoxia e a 

ortopraxia (LAGROYE, 2006). A Igreja Católica, de onde emanam o sistema teológico e as 
                                                 
1 Agradeço a Agueda Bittencourt pela interlocução, por sua leitura e pelas críticas. 
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práticas rituais, não pode ser tomada como um bloco monolítico, já que a circulação dos 

religiosos pelas diferentes regiões do globo leva à adaptação de práticas que, em um 

movimento circular, contribuem para a mudança da ortodoxia. Trata-se de uma instituição 

atravessada por contradições e antagonismos que se fez também na relação com a constituição 

dos Estados Nacionais, processo lento que envolveu disputas em torno da educação escolar, 

espaço privilegiado de socialização das futuras gerações.  

Empreender um estudo das relações entre educação e catolicismo envolve 

compreender este último como um sistema de ação (LAGROYE, 2006) e articular esforços de 

investigação em três níveis: a Igreja como instituição internacional; a história das ordens, 

congregações e institutos; e os contextos nacionais e regionais em que atuam religiosos e 

religiosas. A amplitude do trabalho, contudo, requer que o estudo envolva uma equipe2.  

Neste artigo, proponho-me a apresentar e discutir dois conjuntos de estudos sobre a 

temática na atualidade. O primeiro deles tem como tema comum a laicidade e os embates pela 

educação nacional. No segundo, a linha que une as pesquisas é a da história das congregações 

e das práticas educativas/evangelizadoras de religiosos e de religiosas. Os textos indicados 

para leitura em um e outro conjunto constam na lista ao final deste artigo. A intenção é que 

esse agrupamento permita discutir o que fazem os católicos e as católicas no campo da 

educação, o que dizem sobre aquilo que fazem e como dizem. Busco fazer um exercício de 

olhar, nos textos selecionados, as relações entre as práticas, suas justificativas, as concepções 

de verdade e as formas de poder e autoridade (LAGROYE, 2006). Optei por não abordar os 

textos separadamente, mas, sim, dentro dessa discussão. Se, por um lado, a amplitude da 

temática permite essa abertura; por outro, corre-se o risco de deixar de fora tantos outros 

textos importantes. É o preço a pagar. É preciso destacar que esse é apenas um arranjo 

possível. Ao final do artigo, há um breve comentário sobre cada um dos textos selecionados. 

 

Laicidade e as disputas pela educação nacional 

 

Com uma longa história em nosso país, o catolicismo foi religião oficial do Estado 

Português. Ao final do Império, com a liberdade de crença estabelecida e com as antigas 

ordens desgastadas, impedidas de reproduzir seus quadros, o catolicismo mostrou sua 

capacidade de reinvenção com a vinda de congregações estrangeiras para o País, assumindo 
                                                 
2 Esta discussão é tributária dos debates em torno do projeto temático “Congregações religiosas, educação e 
estado nacional no Brasil”, processo FAPESP n. 2011/51829-0.  
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setores nos quais a presença do Estado ainda era incipiente, como na educação. Mas não só. 

As congregações desenvolveram suas ações na sociedade e na cultura de maneira capilar e nas 

mais diversas frentes: editoras, impressos, formação de um novo clero e do laicato que, por 

sua vez, espalharia valores católicos nos mais diversos campos de atuação, deixando suas 

marcas nas paisagens urbanas, nos espaços sociais e culturais e nas políticas públicas no 

Brasil. 

A diversidade atual da esfera religiosa coloca o catolicismo em concorrência com 

igrejas pentecostais, evangélicas e seitas, que foram ganhando visibilidade, seja nas cidades, 

com seus templos monumentais, seja na política, com sua bancada de senadores e deputados 

no Congresso Nacional, seja, ainda, com seus projetos de lei e propostas de reformas 

constitucionais que implicam na educação, na saúde, nas liberdades da pessoa humana. Em 

consonância com esses processos, está a perda de fiéis católicos, registradas nas estatísticas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Os dados do último Censo das Religiões, de 2010, confirmam diversas mudanças no 

campo religioso em curso desde a década de 1980 (MARIANO, 2013). Ainda que a 

população siga se identificando majoritariamente como católica, nos dois últimos censos, caiu 

o número de seus adeptos e cresceu o número de pentecostais e daqueles que se declaram sem 

religião. Mas, ainda assim, apesar da ampla variedade das pertenças, o caráter cristão da 

adesão religiosa no País se sobrepõe aos demais. Com o crescimento do individualismo, a 

escolha da religião torna-se, cada vez mais, assunto de foro privado: não mais se reporta à 

herança ou à tradição familiar, busca-se a autonomia em relação às autoridades religiosas e ao 

grupo comunitário. Como consequência, desmontam-se os coletivos sociais, e a procura se dá 

por religiões cujos laços não são fortes, nas quais a vigilância sobre as condutas é mais frouxa 

e se tem fácil acesso a bens de salvação.  

O intenso trânsito religioso no País vincula-se à crise de transmissão das tradições 

religiosas (MARIANO, 2013), fenômeno que parece não se restringir somente ao Brasil, 

relacionando-se com o esfacelamento da memória na modernidade e com a memória coletiva 

(BENJAMIN, 1994; HERVIEU-LÉGER, 1993). O fragmentário e o imediato são utilizados, 

por exemplo, por algumas igrejas pentecostais, por meio do tele-evangelismo e da oferta de 

serviços mágicos com promessas de prosperidade. Essas estratégias proselitistas circulam 

entre outras igrejas neopentecostais e, com alguma semelhança, são também utilizadas por 

setores da Igreja Católica (MARIANO, 2013).  
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Embora se constate a queda no número de pessoas autodeclaradas católicas, dois fatos 

contemporâneos indicam que a presença da Igreja Católica, na sociedade e na cultura 

brasileiras, está longe de se extinguir: a Concordata com o Vaticano assinada há pouco mais 

de cinco anos e a persistente presença da disciplina Ensino Religioso nas escolas públicas 

desde a década de 1930, reafirmada pela Concordata. O projeto da Igreja de evangelização no 

último século mostra a sua capacidade de reinvenção para realizar sua missão dentro dos 

processos culturais, científicos e tecnológicos que marcam a modernidade, disputando com 

outras religiões. 

Em maio de 2007, o papa Bento XVI fez uma visita ao Brasil. Em novembro de 2008, 

foi firmado acordo homologado pela Câmara dos Deputados e, com rápida tramitação, 

também foi aprovado pelo Senado3. Essa Concordata garante diversos privilégios à Igreja 

Católica: fiscais, trabalhistas e educacionais (FISCHMANN, 2012b). Além desses, pelo 

acordo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil transforma-se em uma representação do 

Vaticano/Santa Sé no Brasil, podendo, ela mesma, negociar diretamente acordos com o 

governo brasileiro. No que diz respeito à educação, as escolas públicas ficam obrigadas a ter 

ensino católico e de “outras religiões”. Fischmann (2012b) e Cunha (2009) consideram tais 

disposições como inconstitucionais, por desrespeitar seu caráter facultativo e o nível de ensino 

para o qual é prevista sua oferta, o ensino fundamental. Tramita, no Supremo Tribunal 

Federal, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o ensino religioso em escolas 

públicas e sobre o Art. 11 do acordo Brasil - Vaticano/Santa Sé. 

A presença do Ensino Religioso nas escolas públicas, ainda que sua situação varie de 

um estado a outro (FISCHMANN, 2012b), induz a inúmeros problemas, constrangimentos e 

discriminações no cotidiano escolar, em função das questões organizacionais e em torno do 

conteúdo dessa disciplina (SEPÚLVEDA; SEPÚLVEDA; FERNANDES, 2015; 

CARNEIRO, 2004). São diretoras e diretores que estabelecem “convênios” com pastores ou 

padres, decoram a escola com objetos religiosos de sua devoção e crenças pessoais – no mais 

das vezes cristãos, não necessariamente católicos – e discriminam alunas e alunos espíritas. 

Há ainda que mencionar a completa ausência da umbanda nas aulas de Ensino Religioso, em 

geral identificada como manifestação cultural e não como religião, e a discriminação de 

alunas e alunos homossexuais a partir de valores religiosos. Para estudiosos do assunto, a 

questão da laicidade do Estado é o pano de fundo da situação presente, pois o que parece 

                                                 
3 Decreto n. 7.107 de 2010, que promulgou a Concordata. 
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perene no discurso da Igreja Católica, nas negociações com o governo brasileiro ao longo dos 

anos, é a alegada herança do Brasil como país católico. O tema foi mobilizado inúmeras vezes 

ao longo da história. 

É inegável que a Igreja Católica teve a atuação mais duradoura ao longo da história em 

nosso país, e o catolicismo conta com mais de 500 anos por aqui. A ideia de cristandade 

vinculava Estado e Igreja em Portugal e, por meio do padroado (acordo firmado entre a Santa 

Sé e Portugal), o rei, na condição de patrono e protetor da Igreja, podia nomear bispos, enviar 

missionários, arrecadar dízimos e devia manter financeiramente a Igreja nos domínios 

portugueses. O acordo vigorou no Brasil Império. Após a proclamação da República (1889), o 

Decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890, firmou a separação Estado-Igreja e afirmou o 

caráter laico da República que se iniciava no Brasil. A liberdade de crença e de culto foi 

instaurada4, mas, nem por isso, a presença católica recuou ou se fez menos perceptível na 

sociedade e na cultura brasileiras.  

Sem o financiamento do Estado, a Igreja Católica logrou acompanhar a divisão 

federativa do País, instalando dioceses em vários estados, e envidou esforços para trazer ao 

País um clero reformado, fiel às determinações romanas e atuante em vários setores sociais. 

Em termos de legislação, em 1931 foi promulgado o Decreto 19.941, que previa a oferta 

facultativa de Instrução Religiosa nas escolas primárias públicas. Também na Constituição de 

1934, momento em que atuou fortemente a Liga Eleitoral Católica, presidida pelo leigo e 

intelectual católico Alceu Amoroso Lima, constava um artigo no qual o Ensino Religioso era 

obrigatório como matéria nos horários das aulas, mas a presença dos alunos era facultativa 

(CUNHA, 2014). Daí em diante, o Ensino Religioso sempre esteve presente na lei maior e, 

em específico, na legislação sobre a educação. 

Para alguns, os anos 1920 e 1930 assistiram ao retorno da Igreja Católica na cena 

pública e política, ou sua reconquista após os anos iniciais da República, tempos em que a 

laicidade teria sido uma marca, determinando as relações entre os poderes temporal e 

espiritual (FISCHMANN, 2012b; AZZI, 1977). Esse entendimento apoia-se em dois fatos. O 

primeiro deles é o sucesso na inserção de pontos de pauta da Igreja na Constituição (1934) e, 

posteriormente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1961), em um período em que a 

educação foi alçada à posição de solução para os problemas nacionais. A Carta Pastoral de D. 

                                                 
4 O Código Criminal do Império proibia pregação pública de outras religiões que não a religião oficial do 
Império, a Católica, e previa penas para a difusão oral ou escrita de doutrinas contrárias a ela. 
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Leme5 (1916), que destaca a importância do Ensino Religioso para o País, a criação da 

Associação Brasileira da Educação (1924) e a publicação do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (1932), em defesa da constituição de um sistema nacional de educação nas 

mãos do Estado – uma educação laica, gratuita e de qualidade –, atestam as disputas de dois 

grupos pela educação escolar naquelas décadas. O segundo aspecto é a visibilidade da Igreja 

no período, com os congressos católicos, a presença do arcebispo ao lado do presidente em 

cenas públicas, a construção do monumento ao Cristo Redentor, a organização da 

intelectualidade e do laicato católico em torno da Revista A Ordem e do Centro Dom Vital e a 

consagração do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus no centenário da Independência (AZZI, 

1977).  

Assim, nas décadas de 20 e 30, teve início o espetáculo da Igreja na cena pública, 

visando demonstrar que se encontrava no lugar do qual nunca se alijou: de religião dos 

brasileiros. É preciso destacar que nem a inserção de reinvindicações católicas na legislação 

nem a impressão das marcas católicas nos espaços simbólicos aconteceram sem conflitos. 

Disputas, por vezes acirradas, foram travadas nos jornais e em espaços do legislativo. 

Quando da construção do Cristo Redentor, artigos foram publicados em jornais de 

grande circulação e cartas foram encaminhadas diretamente ao presidente Arthur Bernardes 

(AZZI, 1977). Contra sua construção, o argumento era o privilégio dado a uma religião em 

detrimento das demais. Do outro lado, a Igreja levantava a bandeira do patrimônio espiritual 

do povo brasileiro, presumindo, como o fez D. Francisco de Aquino Correa, bispo de Cuiabá, 

durante o Congresso Eucarístico, que nossa pátria fora brindada com o “dom inestimável 

dessa homogeneidade de raça, de religião e de costumes” (AZZI, 1977, p. 79). Para os porta-

vozes da Igreja, encerrando-se o primeiro século de liberdade política, seria aberto o século de 

liberdade espiritual, sem as falsas liberdades, leia-se, outras religiões. Em artigo 

sugestivamente intitulado “Na visão dos nossos destinos: um gesto de D. Sebastião Leme e a 

defesa do patrimônio espiritual da raça”, publicado em 1925 no Jornal do Comércio (apud 

AZZI, 1977, p. 69), padre Heliodoro Pires destacava: “Quando o pessimismo anda em tantas 

almas, senhores jovens, fazeis apelo solene ao patrimônio moral da raça. Apoiais e quereis dar 

o calor de vosso entusiasmo ao formosíssimo projeto da colocação da estátua de Cristo no alto 

do Corcovado”.  

                                                 
5 D. Sebastião Leme foi arcebispo de Olinda, arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro (1921) e cardeal do Rio de 
Janeiro (1930). 
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Pátria e altar, ordem e autoridade eram o que enfatizavam livros e artigos católicos do 

período. Para Dom Leme, a crise da República era resultado da ausência da Igreja Católica na 

vida nacional (AZZI, 1977). Só ela poderia frear o avanço dos movimentos revolucionários e 

unir pátria e religião, religião católica. O maior foco estava na família, com a defesa da 

indissolubilidade do matrimônio, e na escola, com a defesa do ensino religioso.  

Os embates pela educação nacional foram os mais severos e implacáveis, opondo 

laicos e católicos nas Conferências Brasileiras de Educação, no Conselho Federal de 

Educação ou no Congresso Nacional, por ocasião das Constituintes de 1934, de 1946 e da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases de 1961. Há consenso a propósito dos nomes em torno dos 

quais se organizavam as posições: os defensores da escola laica, reunidos em torno de Anísio 

Teixeira; e os católicos, aliados a Alceu Amoroso Lima, Leonel Franca e Gustavo Capanema 

– este, católico e amigo pessoal de Alceu (BITTENCOURT, 2009; CUNHA; FERNANDES, 

2012). Pesquisas que analisam as trajetórias dos sujeitos envolvidos na contenda matizam 

suas posições e apontam para outras interpretações.  

Por ocasião dos debates em torno da Constituição de 1934 e dos rumos da educação 

nacional, os princípios científicos e técnicos aplicados na educação, na reforma empreendida 

por Anísio Teixeira e Pedro Ernesto no Distrito Federal, confrontavam-se com a defesa da fé, 

da moralidade e da liberdade por Alceu Amoroso Lima, então presidente da Liga Eleitoral 

Católica e grande nome do Centro Dom Vital, espaço da intelectualidade católica. Alceu não 

somente atacou Anísio em artigos, mas exigiu, em carta ao ministro Capanema, seu 

afastamento da pasta de Educação do Distrito Federal em 1935, quando se estruturava a 

Universidade do Distrito Federal (UDF). Ele foi atendido, e o Centro Dom Vital indicou a 

nova direção da UDF (BITTENCOURT, 2015). 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)6 foi momento de grande 

mobilização e intensas discussões em torno da educação: tramitou um longo tempo, ficou 

esquecida e foi depois retomada – os debates começaram em 1948, e a lei foi promulgada em 

1961. A contenda em torno do ensino religioso intensificou-se na segunda metade da década 

de 1950, tanto Anísio quanto o ex-ministro e então deputado federal por Minas Gerais, 

Gustavo Capanema, foram convidados para o debate (CUNHA; FERNANDES, 2012). De um 

lado, os defensores da escola pública, laica e de qualidade – Anísio Teixeira, a Associação 

Brasileira de Educação e o segundo Manifesto dos Pioneiros da Educação (1959), Florestan 

                                                 
6 Lei 4.024/61. O primeiro projeto de lei foi apresentado em 1948. A Lei foi promulgada em 1961. 
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Fernandes e entidades diversas, o IV Congresso dos Antigos Alunos da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, setores da maçonaria e a I 

Convenção Espírita em Defesa da Escola Pública (1960) (CUNHA; FERNANDES, 2012). De 

outro, se uniram Igreja, Associação das Escolas Católicas e setor privado, sob a bandeira da 

liberdade de ensino. Para este último grupo, os pais detinham o direito maior de escolher onde 

educar seus filhos, se em colégios públicos ou privados, leigos ou confessionais. Ao Estado 

caberia subsidiar essa escolha. Anísio Teixeira foi acusado pelo grupo católico de ataque ao 

patrimônio moral e espiritual católico e de vínculos com a campanha comunista. Os católicos 

lograram mobilizar um discurso de que aqueles que defendiam a escola pública, sem a 

presença da religião, aproximavam-se do comunismo e do centralismo burocrático e, em 

última instância, defendiam o monopólio da educação pelo Estado (CUNHA; FERNANDES, 

2012).  

Apesar dos duros embates ao longo de anos de disputa, reproduziu-se o que 

determinava a Constituição, com um acréscimo: o professor de ensino religioso deveria ter 

seu registro perante a autoridade religiosa. Para Cunha e Fernandes (2012), a aprovação foi 

resultado de um acordo político: admitiu-se o Ensino Religioso, desde que sem ônus para os 

cofres públicos. Destacam os autores que, na Lei 5.692/71, aprovada durante o regime militar, 

foi suprimida a cláusula restritiva, admitindo o financiamento pelo Estado. A abertura à 

subvenção do Estado a escolas particulares foi o resultado do apoio da Igreja ao golpe de 

1964. “A Igreja Católica ocupou o proscênio da política, posição confirmada, a posteriori, 

pelas marchas da família com Deus, pela liberdade, imediatamente antes e depois do golpe 

militar de março/abril de 1964.” (CUNHA; FERNANDES, 2012, p. 851, grifos dos autores). 

Cabe ressaltar, contudo, que a Igreja Católica esteve dividida durante todo o período 

que antecedeu o golpe de 1964. Se, por um lado, grupos conservadores criticavam as políticas 

públicas e os movimentos sociais que realizavam amplos projetos de educação para todos – 

CAPES, CBPE, MPC, MCP, MEB –, outros, chamados progressistas, integravam tais 

movimentos e assessoravam as próprias políticas. Anísio e Alceu estiveram em oposição nos 

anos 30, mas estiveram do mesmo lado nos anos 60. “A Igreja Católica foi o ponto de união e 

de distanciamento entre ambos” (BITTENCOURT, 2015, p. 2). 

Por essas razões, para Cunha (2014), a Lei de Diretrizes e Bases7 em vigor constitui 

um produto híbrido, no qual grupos diversos não lograram se unificar em torno da laicidade, 

                                                 
7 Lei n. 9.394/96. 
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apenas minimizar o confessionalismo, que beneficia cristãos, inserindo a 

interconfessionalidade. Isso só foi possível porque o poder da Igreja Católica era posto em 

xeque pelo crescimento das Igrejas Evangélicas, por sua bancada e pelos movimentos em prol 

da laicidade.  

Assim, percebem-se as dificuldades para estabelecer o debate sobre a laicidade em 

nosso país. Se compreendida como separação entre Estado e religião, a laicidade não existe no 

Brasil, dada a ausência de quatro características que definem o Estado laico (FISCHMANN, 

2012a): 1. Ele estabelece a esfera pública como essencialmente humana, apartada das 

divindades. 2. Separa vida política pública e vida religiosa. 3. Consegue garantir, de forma 

igualitária, três liberdades aos cidadãos: de consciência, de crença e de culto. Caso se 

considere educar para a autonomia e o livre pensar, a liberdade de consciência é fundamental, 

pois garante a liberdade de escolha de uma crença, de foro pessoal, ainda que tributária de seu 

tempo, da sociedade e da cultura em que se vive. É a partir destas duas que se garante a 

chegada ao coletivo, a liberdade de culto. 4. Sendo laico, com a separação das esferas 

religiosas e públicas, o Estado garantiria para si a possibilidade de mudança do poder 

autônomo, porque não gerido pela direção de consciência que a religião tende a impor. Esse 

sentido de laicidade como limitação afiançaria a pluralidade humana como base da 

democracia.  

Entretanto, quando disseminada como categoria, multiplicam-se os sentidos, os 

entendimentos e as configurações de laicidade. O estudo de Giumbelli (2013) sobre a 

produção de espaços ecumênicos ou “espirituais” em hospitais públicos, aeroportos e até 

mesmo em shopping center, ao analisar os argumentos mobilizados para a constituição desses 

lugares, mostra como as definições de laicidade estão em disputa e revela que os espaços 

públicos seguem envolvidos com a gestão do religioso. Questões sobre desigualdade, 

igualdade e diversidade entram no jogo por definições e limites. Um caminho profícuo das 

pesquisas sobre a temática, ao invés de tomá-la como objeto ou conceito, seria “identificar e 

caracterizar formas de presença da religião em espaços públicos e modalidades de relações 

definidas por posicionamentos e configurações específicos” (GIUMBELLI, 2013, p. 33). 

Tomá-la como conceito ou objeto implicaria em uma crença a priori.  

Nesse sentido, é possível indagar de qual laicidade falamos ao tratar dos primeiros 

anos de República e da reconquista católica nos anos 1920 e 1930. Os estudos sobre práticas 

educativas/evangelizadoras e socialização podem aportar contribuições significativas sobre 
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essa questão, permitindo compreender a base sobre a qual se deram os ganhos em torno da 

legislação e a permanência em espaços públicos de signos católicos em uma “invisibilidade 

ativa” (GIUMBELLI, 2011) após os anos 1930.  

 

História das congregações e suas práticas 

 

A separação oficial entre Igreja e Estado no Brasil não significou a saída de cena 

daquela instituição nos primeiros vinte anos de República porque mudanças sociais e ações da 

Igreja, no mundo e no Brasil, permitiram sua reestruturação em nosso país, alçando-a à cena 

pública ao lado das autoridades estatais nos anos 1920 e 1930. A hierarquia da Igreja a 

concebe como uma instituição universal e organiza suas estratégias em termos mundiais e 

seculares. No início do século XIX, enquanto perdia territórios e espaços físicos e simbólicos 

na Europa por conta das revoluções liberais, outras formas de organização, como as 

congregações, proliferavam, respondendo ao desejo de mulheres de entrar para a vida 

religiosa e, ao mesmo tempo, exercer uma ação social. Tornando as fundações de 

congregações um meio de retomada de espaços, porque especialmente desenhadas para a 

internacionalização, a Igreja abriu espaço para elas e estimulou-as a ter a América Latina 

como campo de missão, com a intenção de constituir na região verdadeiras “repúblicas 

católicas” (ROUX, 2008).  

Estudos na França, em Portugal e no Reino Unido indicam que o ápice no número de 

fundações de congregações ocorreu por volta de 1880 e que essas comunidades eram 

formadas majoritariamente por mulheres (LANGLOIS, 1984; MANGION, 2008; 

VILLARES, 2003). Com estrutura mais leve que as antigas ordens, as congregações 

direcionavam seus membros para uma ação direta no mundo por meio da educação, do 

cuidado de doentes, de atuação em presídios etc. É preciso destacar, contudo, que não só à 

Santa Sé interessava a América Latina, mas também aos Estados nacionais desejosos de 

difundir sua cultura e expandir seu alcance, como foi o caso do governo francês, que 

subvencionou algumas missões que levavam o modelo escolar francês para os países para os 

quais imigravam (CABANEL; DURAND, 2005; ROGERS, 2014). 

Em 1898, o papa Leão XIII convocou, após o apelo de bispos atentos à realidade local 

na América Latina, o I Concílio Plenário da região. O Concílio logrou colocar, sob a mesma 

legislação, tanto a América de colonização portuguesa quanto a espanhola, unificando as 
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diretrizes para toda a região, não sem antes realizar estudos locais (LEONARDI; 

BITTENCOURT, no prelo; ROUX, 2014). O documento resultante desse Concílio, Actas y 

Decretos del Concilio Plenario de America Latina (1906), apresenta 998 decretos que 

normatizaram as ações da Igreja no período e configura-se como importante fonte para o 

historiador do tema. Novas regulamentações sobre o sacerdócio, o culto, as ameaças contra a 

fé, as relações da Igreja com o Estado e com a sociedade e os bens da Igreja revogaram as 

orientações precedentes. Lê-se, à página 42, “El divino magistério que fué encomendado à la 

Iglesia por Jesus Cristo Nuestro Señor, pone sus decisiones acerca de la fe y las costumbres 

fuera del alcance de la censura y potestade de los que rigen el Estado” (ACTAS, 1906). 

Acima do Estado, portanto, a Igreja pretendia espraiar formas de evangelização e de 

doutrinação por meio de escolas, editoras e templos, organizando o laicato e inserindo seus 

valores de forma tentacular na cultura e na sociedade. 

No Brasil as congregações iniciaram o desembarque no século XIX, intensificado nas 

primeiras décadas do século XX (BITTENCOURT, 2015). Sua vinda respondia tanto a suas 

ambições de internacionalização, devidas à expansão local e aos impulsos da Santa Sé, quanto 

aos apelos da elite brasileira e dos bispos para sua instalação em determinada região, 

trabalhando na direção de colégios, hospitais, paróquias, santuários e pregando missões. Aqui 

elas substituiriam as antigas ordens e ocupariam setores ainda não suficientemente atendidos 

pelo Estado brasileiro, como a educação.  

As antigas ordens, ricas, associadas ao mundo escravagista, com padres pouco afeitos 

à doutrina, ocupando cargos políticos, eram herdeiras de um tipo de catolicismo tradicional, 

seja em sua vertente popular ou erudita (WERNET, 1997)8, e desagradavam ao Império, que 

tratou de impedir sua reprodução no País. Mais do que um processo de separação das esferas 

religiosas e político-civis, como queria Wernet, em uma leitura weberiana, os processos que 

visaram cercear o desenvolvimento das ordens estavam inseridos em uma disputa por 

hegemonia. Três medidas foram encetadas pelo Estado brasileiro nesse sentido: o Ato 

Adicional de 1834, que autorizava as províncias a legislarem sobre conventos e outras 

associações; o artigo 79 do código criminal (1830), que proibia aos superiores dos conventos 

                                                 
8 No primeiro caso, há pouca ênfase doutrinal e o foco são as confrarias, as irmandades e as ordens terceiras, 
dispensando os párocos na organização da vida religiosa. No segundo caso, trata-se do clero formado na 
Universidade de Coimbra após a reforma empreendida por Pombal em 1772, que altera as Faculdades de 
Teologia e de Direito Canônico. Herança desse período, o catolicismo tradicional erudito rompe com o Vaticano 
e subordina a Igreja ao Estado (regalismo), a autoridade civil controla a Igreja (padroado) e o governante pode 
censurar as decisões de papas e bispos (placet) (WERNET, 1987). 
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brasileiros “reconhecer [...] Superior fora do Império, prestando-lhe efetiva obediência, 

havendo penas de prisão por quatro a dezesseis meses”; e o Aviso Circular do Ministro da 

Justiça, de maio de 1855, que proibia a admissão de noviços nos conventos (WERNET, 1997, 

p. 122).  

Dom Pedro II intentava a extinção gradativa dos conventos, com o fechamento de 

noviciados, e apoiava a regeneração do clero, sustentando a nomeação de bispos vinculados à 

reforma empreendida pela Santa Sé. Tal reforma objetivava centralizar e unificar 

institucionalmente a Igreja, difundindo um catolicismo que se opusesse ao tradicional, 

aparentemente alheio ao mundo temporal, centralizado na figura do papa, com ênfase na 

doutrina, nos sacramentos e na hierarquia (WERNET, 1997).  

Com a proclamação da República e o fim do padroado, a hierarquia da Igreja no Brasil 

teve por estratégia a instalação de dioceses em quase todos os estados da nação, seguindo a 

organização federativa implantada com o novo regime (MICELI, 1988; ROUX, 2008). A 

descentralização administrativa do Estado favoreceu as alianças regionais para a instalação e a 

manutenção das congregações, que, atuando nas mais diversas áreas, conseguiam, em poucos 

anos, iniciar o recrutamento local (LEONARDI, 2010; MOTIN; ORLANDO, 2015).  

Contudo, é preciso destacar, mais uma vez, que as congregações não podem ser 

compreendidas como um bloco coeso e uniforme vinculado ao projeto de reforma católica 

iniciado em meados do século XIX. A importação de ideias, práticas e técnicas não se dá de 

forma mecânica, mas na circulação desses religiosos em contato com a realidade local. O 

sucesso de seus empreendimentos depende de suas posições em seu país de origem, no 

interior da Igreja e das condições encontradas regionalmente no Brasil, conseguindo ou não 

estabelecer alianças com as autoridades e elites locais. Estudos sobre a história das 

congregações e sobre as práticas de religiosos e religiosas no Brasil permitem observar esses 

aspectos ao atentar para os marcos de memória nas cidades, para a organização do clero e do 

laicato, para a fundação de escolas, para a produção de periódicos e para a instalação de 

editoras no País. A amplitude de ações da Igreja indica que o “divino magistério” se 

espalhava por toda a cultura. 

O caso dos capuchinhos italianos mostra como conviveram, de forma tensa, as várias 

manifestações do catolicismo no Brasil do século XIX e início do XX, e de que forma esse 

grupo de religiosos atuou subordinado simultaneamente ao Estado e à Igreja (KARSBURG, 

2015). Chamados pelo governo do segundo reinado para catequizar os indígenas, os 
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“barbudinhos” constituíam o grupo de religiosos mais atuante durante o século XIX, tendo 

sido treinados pela Congregatio Propaganda Fide9 para agir em diferentes países. Eram 

vigiados pelo Império para que não importassem ideias republicanas, mas, ainda assim, 

pregavam contra a escravatura, como atestam as reclamações dos padres das localidades por 

onde passavam. Essa era uma estratégia da Propaganda Fide contra o Império brasileiro. Nas 

cidades seu método era pregar missões que duravam dias e exortar os fiéis a engajarem-se em 

obras diversas.  

As missões tinham um forte apelo dramático e, pela capacidade que detinham de 

ordenar socialmente e mobilizar pela palavra, eram bem-vistas pelas autoridades locais. A 

eloquência das pregações, contudo, tinha desdobramentos imprevistos que fugiam ao controle 

dos próprios padres, da Igreja e do Estado, como foram os casos mais conhecidos e estudados 

de Canudos (1893-1897), no interior da Bahia, e do Movimento do Contestado (1912-1916), 

no planalto catarinense (KARSBURG, 2015).  

Entretanto, um novo clero era formado, seguindo os padrões da reforma da Santa Sé, e 

expandiam-se os seminários em consonância com o crescimento no número de dioceses 

(ROUX, 2014). De um universo de 126 padres formados em três seminários das dioceses de 

Paraíba do Norte (atual João Pessoa) e Aracaju, entre 1894 e 1933, 52 tornaram-se 

professores de seminários, de escolas diocesanas ou diretores (BARRETO, 2012). O estudo 

de Barreto (2012) indica a forte tendência ao trabalho educacional escolar dos intelectuais 

formados nesses seminários e sua atuação engajadora, mediadora. Esses “novos padres”, 

formados dentro das novas orientações romanas, centralizadora e unificadora, apresentavam 

um amplo interesse pela cultura e estavam à frente de Institutos Históricos e Geográficos, 

Academias de Letras, fundação de escolas e centros culturais, como Academias Literárias e 

Sociedade Franco-Brasileira. Mas, ainda que a Igreja intentasse a unificação institucional, é 

preciso lembrar que as experiências de instalação em diferentes realidades podiam conduzir as 

congregações à aproximação com o velho catolicismo popular, como demonstra outro estudo 

(NERIS; SEIDL, 2015). 

Para as congregações imigradas, a educação escolar era o espaço de atuação mais 

cobiçado. Competentes colégios forneceriam a base para as disputas legais entre católicos e 

                                                 
9 Congregatio Propaganda Fide ou Congregação para a Evangelização dos Povos, fundada em 1622, tinha como 
objetivo coordenar toda a atividade missionária da Igreja e propagar a fé católica em todo o mundo. Dentre 
suas atividades, estava a responsabilidade pela aprovação das congregações e a promoção da formação do 
clero. Disponível em: http://www.fides.org/por/congregazione/storia.html. Acesso em:12 ago. 2009, 21h45. 
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laicos, como vimos acontecer a partir da década de 1920. O movimento de criação desses 

colégios acompanhou os principais movimentos políticos no Brasil e no exterior, sendo a 

década de 1950 o ápice de fundações, com 250 novos colégios (BITTENCOURT; 

LEONARDI, 2011). À medida que o século XX avançou, eles passaram a ser dirigidos 

majoritariamente por congregações, embora alguns deles, conhecidos pela tradicional 

formação de quadros leigos da elite dirigente do País, estivessem nas mãos de jesuítas e 

beneditinos.  

O estudo das estratégias de socialização em colégios católicos permite compreender as 

novas configurações de poder da Igreja, nas décadas de 1950 e 1960, e a centralidade de 

valores e comportamentos católicos como base da liderança leiga que, ao disseminar-se de 

forma variada, permitem a conservação de sua presença na sociedade (CHAVES, 2012). 

Frequentemente com um público de classe média e alta, as escolas católicas no pós-guerra, 

tanto para meninos quanto para meninas, privilegiaram o internato a fim de fazer face aos 

apelos das diversões das metrópoles, em um momento em que a industrialização e o avanço 

da tecnologia se confrontavam com noções tradicionais de hierarquia e autoridade. A 

identidade de valores entre as famílias e os colégios foi ponto importante para o sucesso da 

empreitada e para a formação de redes de sociabilidades que acompanhariam os alunos e as 

alunas por toda a vida (CHAVES, 2012; XAVIER DE BRITO, no prelo). As diferentes 

atividades desenvolvidas nos colégios internos, como os retiros, as associações ou mesmo a 

confecção de uma revista, espaço de discussão de temas candentes como o divórcio ou a 

chegada do homem à lua, incitavam uma participação social permeada por valores católicos, 

transformando o ethos (sistemas de esquemas implícitos de ação e apreciação) em ética 

(conjunto sistematizado de normas explícitas), imprimindo uma marca distintiva entre os 

alunos. Embora pressupondo um só sistema de valores, os temas atuais estavam presentes ali 

e em debate a partir da ótica católica. 

Outras dentre as congregações imigradas dedicaram-se ao cuidado de igrejas, 

paróquias e santuários que se constituíam em verdadeiras marcas nas paisagens das cidades. 

Nesses espaços, mobilizavam práticas que visavam à organização do laicato. As associações, 

como Filhos e Filhas de Maria, a Cruzada Eucarística e o Apostolado de Oração, iniciaram 

sua implantação em princípios do século XX e proliferaram, sobretudo, na segunda década 

daquele século, tendo como objetivo disputar com as atrações das cidades o tempo livre de 

adultos e crianças (LEONARDI, 2015). Nas décadas de 1920 e 1930, além da organização da 
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intelectualidade católica em torno da revista A Ordem e do Centro Dom Vital, organizaram-se 

as Associações dos universitários católicos, a Conferência Nacional de Operários Católicos, a 

Conferência da Imprensa Católica e as Associações de Professores Católicos. É preciso 

lembrar a importante atuação da Liga Eleitoral Católica na Constituição de 1934 e da Liga do 

Professorado Católico de São Paulo, que lograram mobilizar militantes e responsáveis por 

políticas públicas que levavam seus habitus católicos para seus discursos e suas práticas 

sociais (PINHEIRO, 2015). 

A via de atuação por meio de editoras foi também empreendimento de vulto das 

congregações. As primeiras editoras católicas, Vozes e Ave Maria, foram fundadas ainda em 

1898, mantidas pelos franciscanos e claretianos, respectivamente (BITTENCOURT, 2014). À 

medida que se avança para o século XX, as casas editoriais mantidas por congregações se 

destacam. Contudo, não formavam um grupo coeso, pois disputavam espaços entre elas, e 

surgiam editoras de denominações evangélicas e pentecostais. Houve também o caso de 

congregações menos ricas e conhecidas no País que se empenharam na produção de 

periódicos populares difundidos pelo Brasil, visando à implantação de uma devoção 

importada, como foi o caso dos Saletinos e seus três santuários nas cidades de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Marcelino Ramos (LEONARDI; MAZOCHI, 2014).  

São os investimentos coletivos ou individuais que dão corpo a uma instituição, sendo 

ela mesma processo contínuo de produção de uma herança (LAGROYE, 2006). As escolas 

públicas foram, sem dúvida, um território de combate para a Igreja. Mas não há que esquecer 

que o suporte a essa luta foi dado, muitas vezes, por leigos e que o espraiamento das ações da 

Igreja no campo da cultura garantiu-lhe o apoio para muitas conquistas com as quais nos 

deparamos ainda hoje.  

 

Algumas palavras sobre os textos selecionados 

 

Definir um tema e escolher os textos implicam em justificar a partir de quais critérios 

foi feita tal seleção. O primeiro foi a publicação recente. Os artigos escolhidos foram 

publicados, nos últimos cinco anos, com somente uma exceção: um texto cujo autor se tornou 

clássico, e com o qual os estudiosos do campo da história do catolicismo e da educação 

travam diálogo. Segundo critério, todos os artigos selecionados pertencem a autores de 
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campos disciplinares vários – Antropologia, História, Sociologia, Pedagogia – que trazem 

para o debate temas, fontes e ferramentas de análises diversas, a meu ver, instigantes.  

Na primeira parte do texto, “Laicidade e as disputas pela educação nacional”, 

comparece o artigo do sociólogo Ricardo Mariano, “Mudanças no campo religioso brasileiro 

no Censo 2010”, que apresenta um quadro do movimento da pertença religiosa no Brasil com 

provocativa análise sobre o que dizem e o que ocultam os números. Aí também estão os 

importantes artigos de estudiosos do campo da educação que há muito dedicam-se ao estudo 

dos debates em torno da laicidade na educação brasileira. A produção de Roseli Fischmann e 

de Luiz Antônio Cunha, para além dos textos aqui selecionados, é passagem obrigatória para 

aqueles que desejam compreender como se deram os embates pela presença do ensino 

religioso na escola pública ao longo dos anos. A análise dos diferentes posicionamentos de 

grupos em disputa no momento das produções da primeira LDB e da segunda foi feita em 

“Hegemonia e confronto na produção da segunda LDB: o ensino religioso nas escolas 

públicas”, de autoria de Luiz Antônio Cunha, e em “Um acordo insólito: ensino religioso sem 

ônus para os poderes públicos na primeira LDB”, em coautoria com Vânia Fernandes. Os dois 

artigos tomam como fontes os Diários do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Dois 

artigos de Roseli Fischmann também foram selecionados para esta primeira parte: “Educação 

laica (nas escolas públicas): uma questão política, cultural e de direito” e “Inconstitucional: o 

ensino religioso em escolas públicas em questão”. O primeiro, a partir de conceitos de 

Adorno, Arendt, Coq e Foucault, discute a educação laica sobre três aspectos: político, de 

direito à liberdade de crença e de culto e dos direitos em geral. A discussão caminha pela 

compreensão de como se constituiu – com o colonialismo católico espanhol e português – 

uma identidade vinculada a preconceitos contra o índio, o negro e a mulher que parecem ser 

comuns a países da América Latina. O segundo artigo foi selecionado por apresentar um 

amplo projeto de pesquisa sobre o Ensino Religioso nas Escolas Públicas em seis estados 

brasileiros. Tanto este artigo quanto outros derivados do projeto são importantes fontes para 

os interessados na temática. O texto de Emerson Giumbelli, “O que é um ambiente laico?”, a 

partir de uma mirada antropológica, procura identificar os discursos e as características 

mobilizadas na definição desses lugares e na definição de laico. O estudo foi realizado na 

cidade de Porto Alegre em meio à polêmica de criação de espaços ecumênicos e inter-

religiosos nos hospitais, em um shopping e no aeroporto.  



Pensar a Educação em Revista, Curitiba/Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 3-23, out-dez/2016 
 

 19 

 Para a segunda parte do texto, “História das congregações e suas práticas”, foi 

selecionado o texto clássico do historiador Augustin Wernet, “Crise e definhamento das 

tradicionais ordens monásticas brasileiras durante o século XIX”, fundamental para a 

compreensão das barreiras institucionais colocadas pelo Império para a reprodução das ordens 

no país e para a chegada de congregações imigradas a partir da segunda metade do século 

XIX. O artigo de Alexandre Karsburg, “Os apóstolos dos sertões brasileiros: uma análise 

sobre o método e os resultados das missões religiosas dos capuchinhos italianos no século 

XIX”, demonstra como se incorporaram, no estudo das antigas ordens, dimensões do discurso 

e da prática. No texto, o pesquisador observa as práticas de pregação itinerante dos 

capuchinhos italianos e seus desdobramentos a partir de documentos de entrada de frades no 

Brasil, de declarações de vereadores, de abaixo-assinados e de relatórios do Ministério da 

Justiça. É interessante observar que os resultados dessas práticas algumas vezes fugiam ao 

controle institucional tanto do Estado quanto da Igreja. Já o texto de Raylane Barreto, no 

campo da Educação, constrói “Biografias coletivas” de padres formados em dois seminários 

da Diocese de Paraíba do Norte (João Pessoa) e perscruta a identidade cultural e educacional 

dessas instituições na última década do século XIX até a década de 1930. O artigo discute o 

método prosopográfico e suas limitações, apresentando como resultado indicações dos 

processos de seleção e recrutamento presentes nessas instituições, cuja identidade se construiu 

para além da eclesiástica, como instituições culturais e educacionais. A seleção é fechada com 

o texto de Miriam Waidenfeld Chaves, “O papel da Igreja na educação escolar masculina na 

década de 1950”, que indaga sobre as estratégias de socialização promovidas por um colégio 

católico para meninos, e como as práticas de educação religiosa procuravam formar 

determinado tipo de aluno, o qual teria o catolicismo impregnando sua vida. O estudo utiliza 

como principal fonte uma revista colegial. 

 Espero que esta seleção possa instigar novas buscas e caminhos de pesquisa. 
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