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"O estudo da gramática não faz poetas. 
O estudo da harmonia não faz compositores. 

O estudo da psicologia não faz pessoas equilibradas. 
O estudo das "ciências da educação" não faz educadores. 

Educadores não podem ser produzidos. Educadores nascem. 
O que se pode fazer é ajudá-los a nascer. 

Para isso eu falo e escrevo: 
para que eles tenham coragem de nascer. 

 
Quero educar os educadores. E isso me dá grande prazer 

porque não existe coisa mais importante que educar. 
Pela educação o indivíduo se torna mais apto para viver: 

aprende a pensar e a resolver os problemas práticos da vida. 
Pela educação ele se torna mais sensível e mais rico interiormente, 

o que faz dele uma pessoa mais bonita, mais feliz 
e mais capaz de conviver com os outros”. 

 
 

Rubem Alves. 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

Este trabalho fez parte da pesquisa “guarda-chuva” intitulada "As Narrativas 
de Vida das(os) Professoras(es) do Ensino Religioso: as Aprendizagens Experienciais 
no Círculo Reflexivo Biográfico, coordenada pela professora doutora Ercília Maria 
Braga de Olinda. Envolvemos 08 professores do Ensino Religioso (ER) lotados nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza localizadas nas diferentes regionais. O objetivo 
geral da pesquisa consistiu em compreender, a partir das narrativas de vida dos 
professores, como se deu/ se dá seu processo de espiritualização e como este foi/ é 
influenciado pelo trato com os conteúdos do ER. Em relação aos objetivos específicos, 
procuramos: explicitar o conceito de espiritualidade e processo de espiritualização; 
identificar as concepções dos professores sobre religião, espiritualidade e Ensino 
Religioso, problematizando as relações entre estes conceitos; analisar em que medida o 
trabalho com os conteúdos do ER aprofunda a busca de espiritualização; mapear os 
sujeitos, eventos, espaços, instituições e processos significativos na busca de 
espiritualidade; apontar as aprendizagens experienciais feitas ao longo da trajetória de 
vida do professor do ER. Para tanto privilegiamos a pesquisa (auto)biográfica, 
trabalhando com o seguinte dispositivo de pesquisa e de formação: o Círculo Reflexivo 
Biográfico (CRB) desenvolvido ao longo de oito encontros, em que, utilizamos uma 
diversidade de linguagens e de atividades que proporcionaram um processo de 
biografização, levando à feitura de uma "biografia educativa". Todo o trabalho empírico 
foi realizado com os professores de forma colaborativa, propiciando a reflexividade 
crítica sobre o significado dos eventos, sujeitos, espações, instituições e processos 
significativos na trajetória de vida. Durante o processo nos deparamos com os desafios 
da busca de articulação entre o singular e o plural, uma vez que as narrativas abrangiam 
aspectos pessoais, comunitários, profissionais, familiares e religiosos. Em relação aos 
conceitos centrais, destacamos: espiritualidade, experiência e experiência formadora, a 
partir das elaborações advindas de vários autores, com destaque para Leonardo Boff, 
Paulo Freire, John Dewey, Marie- Christine Josso e Ercília Maria Braga de Olinda. 
Concluímos, estabelecendo elos entre as categorias teóricas e as falas dos sujeitos que 
eles têm plena consciência do seu processo de espiritualização em que aparecem as 
quatro dimensões: transcendência, caminho, serviço ao próximo e compromisso ético-
político. As instituições que mais se destacaram e propiciaram experiências formadoras 
foram família e igreja. A pertença religiosa é tida como importante caminho para o 
processo de espiritualização, desde que seja vivido em toda sua plenitude e 
engajamento. Por fim, destacamos a importância da pesquisa na formação desses 
sujeitos, através do reconhecimento de si, de suas práticas, dos conteúdos que 
trabalham, com a responsabilidade que atuam para contemplar dimensões do humano, 
tão complexas e significativas, de forma a entender seu verdadeiro papel social e como 
essa dimensão espiritual encontra-se vinculada não apenas em uma dimensão 
transcendente e pessoal, mas principalmente, com o outro e no contexto social. 

PALAVRAS-CHAVE: espiritualidade - experiência formadora - biografia educativa 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work was part of the research "umbrella" entitled "The Narratives of Life 
from Religious Education teacher(s): Experiential Learning in the Biographical Reflective 
Circle – coordinated by Professor Dr. Ercilia Maria Braga de Olinda. The study had 08 
Religious Education teachers (RE) involved, all of them employed in public schools in 
Fortaleza located in different regionals. The aim of this research was /is  to understand from the 
life narratives of teachers, as it happened / happens its process of spirituality and how it was / is 
influenced by dealing with the contents of the RE. In relation to specific goals it was sought to 
explain the concept of spirituality and the spirituality process as well as identifying the teachers' 
conceptions about religion, spirituality and religious teaching, questioning the relationship 
between these concepts. It was also intended to analyze in which way the work with the 
contents of the RE deepens the search for spirituality; and to map the subjects, events, places, 
institutions and significant processes in the search for spirituality, pointing out the experiential 
learning made throughout the life trajectory of the teacher in the RE. For such purpose it was 
favored the (auto) biographical research  which works works with the following research and 
training device: the Biographical Reflective Circle (BRC) developed over eight meetings. In 
those meetings it was used a variety of languages and activities that provided a process of 
biographization, leading to the production of an "educational biography." All empirical work 
was done with teachers in a collaborative manner providing the critical reflexivity about the 
meaning of events, subjects, spaces, institutions and significant  processes in the life course. 
During the process it was faced the challenge of searching for links between the singular and the 
plural, since the narrative covered: personal, community, professional, family and religious 
aspects. Regarding the central concepts including spirituality, experience and formative 
experience, as elaborations resulting from a variety of authors, especially Leonardo Boff, Paulo 
Freire, John Dewey, Marie-Christine Josso and Ercilia Maria Braga de Olinda. To conclude, it 
was possible to establish links between the theoretical categories and the statements of the 
subjects who were fully aware of their process of spirituality which appears in four dimensions: 
transcendence, path, service and political- ethical. The institutions that stood out and provided 
formative experiences were the family and the church. The religious affiliation is considered an 
important way for the process of spiritualization since it is experienced in complete engagement. 
Finally this paper features the importance of research in the training of those individuals, 
through the  recognition of  themselves, their practices and their work contents. Acting with 
responsibility to contemplate the human dimensions which are so complex and meaningful, in 
order to understand its true role as social and spiritual dimension that is linked not only in a 
transcendent and personal dimension, but mainly with each other and  the social context. 
 
KEY WORDS: spirituality - formative experience - educational biography 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - Delimitação do objeto de estudo e objetivos da pesquisa 

 

 
Os deuses criam-nos muitas surpresas: o esperado não se 
cumpre, e ao inesperado um deus abre o caminho. 

Eurípedes 

 

Iniciei a pesquisa aqui apresentada com inúmeros desafios, dentre eles, a própria 

definição do objeto de estudo e dos sujeitos pesquisados, passando por várias mudanças e 

incertezas. Aos poucos, com muita disciplina e dedicação, a pesquisa começou a criar forma 

até concretizar-se, pelo trabalho coletivo empreendido juntamente com outros pesquisadores, 

uma vez que a investigação fez parte de uma pesquisa “guarda-chuva” intitulada As 

Narrativas de Vida das(os) Professoras(es) do Ensino Religioso: as Aprendizagens 

Experienciais no Círculo Reflexivo Biográfico, que foi coordenada pela professora Ercília 

Maria Braga de Olinda, contando, além de mim com a participação de mais outro mestrando. 

Esta pesquisa faz parte do projeto de extensão Rede de Educadores em Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – REEDUCA, fazendo parte do eixo temático do Direito a Livre 

Expressão Religiosa. Os sujeitos da pesquisa foram oito professores do Ensino Religioso (ER) 

– quatro homens e quatro mulheres, da Rede Municipal de Fortaleza das diferentes regionais.  

 As questões orientadoras do projeto guarda-chuva foram: que fatores concorrem e 

se articulam para gerar e manter as dificuldades e resistências à efetivação das orientações 

curriculares para o ER? A prática pedagógica no ER colabora no processo de espiritualização 

das(os) docentes,  aproximando-os da perspectiva do diálogo inter-religioso? Cada um dos 

pesquisadores envolvidos desenvolveu um projeto específico, articulado em torno destas 

questões. A professora Ercília Braga tratou da temática do diálogo inter-religioso e o 

mestrando Jaefson Rodrigues investigou sobre a dimensão curricular no processo de 

escolarização do Ensino Religioso.  

Para desenvolver a temática proposta no projeto “guarda-chuva” dialogou-se com 

as produções acadêmicas sobre: natureza das aprendizagens docentes, biografização, 

formação e identidade docentes, concentrando-se nas aprendizagens experienciais. O estudo 

fez uma interface entre os seguintes campos: ensino religioso, formação de professores, 

identidade docente, desenvolvimento curricular e estudos da religião. De acordo com Olinda 
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(2009), estes últimos compreendem tanto a Ciência da Religião, como disciplina autônoma, 

quanto as diferentes Ciências da(s) Religião(ões) – Antropologia, Sociologia e História da 

Religião, além da Teologia, com destaque para a Teologia das Religiões ou do pluralismo 

religioso. 

O objeto de estudo específico da pesquisa aqui desenvolvida tratou do 

desenvolvimento da espiritualidade por parte de professores do ER, em decorrência dos 

processos formativos ao longo da trajetória de suas vidas. A questão norteadora central foi: 

em que medida a atuação no Ensino Religioso colabora no processo de espiritualização dos 

professores? Ou ainda, dito de outro modo: qual a relação entre processo de espiritualização e 

atuação docente no ER? Tal questão desdobrou-se em outras, indicadas a seguir. 

 

• O que é espiritualidade para o professor do ER?  

 

• Que eventos, sujeitos, espaços, instituições e processos foram e são importantes na 

busca de espiritualidade? 

 

• Como sua pertença religiosa colabora ou não com seu processo de espiritualização? 

 

• A prática pedagógica no Ensino Religioso é uma experiência formadora? 

 

• Em que medida o trabalho com os conteúdos do ER aprofunda a busca de 

espiritualização?  

 

• Que aprendizagens experienciais foram feitas ao longo da trajetória de vida dos 

professores? 

 

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa trata-se em: compreender, a partir das 

narrativas de vida dos professores, como ocorre seu processo de espiritualização e como este 

se aprofunda pelo trato com os conteúdos do ER em sua prática pedagógica. Para atingir tal 

intento, considerou-se indispensável perseguir os seguintes objetivos específicos: 

 

• explicitar o conceito de espiritualidade e processo de espiritualização; 
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• identificar as concepções dos professores sobre religião, espiritualidade e Ensino 

Religioso, problematizando as relações entre estes conceitos; 

 

• analisar em que medida o trabalho com os conteúdos do ER aprofunda a busca de 

espiritualização; 

 

• mapear os eventos, sujeitos, espaços, instituições e processos significativos na busca 

de espiritualidade; 

 

• apontar as aprendizagens experienciais feitas ao longo da trajetória de vida do 

professor do ER. 

 

A partir destes objetivos, apresenta-se a seguir, as motivações para a escolha do 

objeto de estudo, considerando os mais diferentes aspectos como pessoais, profissionais, 

acadêmicos e sociais. 

 

1.2 - As motivações para a escolha do objeto de estudo 

 

 

Ao deparar com o ambiente escolar, observa-se um espaço de diversidade cultural, 

curricular e social, percebendo-se que estes elementos interagem entre si, podendo contribuir 

na transformação da realidade daqueles que a compõe, a depender da orientação político-

ideológica e da visão de sujeito que está na base da cosmovisão de seus agentes. Como alertou 

Freire (2007) é preciso indagar a favor de quem e de que trabalhamos.  

A partir da análise deste espaço tão dinâmico, houve os seguintes 

questionamentos: como a espiritualidade poderia estar presente dentro desse universo 

marcado por mudanças, preconceitos e até mesmo, por violências? Em que medida a 

preocupação com a dimensão da espiritualidade está presente no projeto político pedagógico 

dessa instituição eivada de contradições? Atuar no ER engendra um maior investimento no 

processo de espiritualização? Quais as dificuldades de tornar-se um professor do ER? E foi 

assim que começou a investigação. 

Antes de qualquer consideração adicional, cabe explicitar o que se entende por 

espiritualidade, categoria central do presente trabalho. Inicia-se dizendo que este conceito é 
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polissêmico e que ainda exige maiores aprofundamentos. Ao longo das disciplinas cursadas 

no mestrado houve a preocupação com a relação entre educação e espiritualidade, através de 

estudos que aproximassem de uma elaboração mais clara sobre o significado deste conceito. 

Adotou-se uma definição dada por Olinda (2010, p. 82-83), por identificar-me com sua 

abrangência. Para a autora, espiritualidade é: 

 
 
[...] um chamamento ao aperfeiçoamento do ser humano, que se realiza em quatro 
direções interligadas: como transcendência – marca a possibilidade de abertura 
para uma relação cada vez mais próxima a Deus; como caminho – indica o 
processo de autoconhecimento e reforma íntima; como serviço ao próximo - 
aprendizado de relacionar-se amorosamente com todos os seres vivos, respeitando-
os na sua diversidade e de abraçar generosamente a alegria de servir; e como 
compromisso ético-político – aponta para o engajamento nas lutas sociais que 
garantam a dignidade humana e o respeito à vida. 
 

 

Dando continuidade às reflexões sobre o espaço escolar e a potencialidade do 

mesmo para colaborar nos processos de espiritualização dos seres humanos, procurou-se 

identificar na estrutura curricular da educação básica quais disciplinas e atividades poderiam 

possibilitar uma visão mais ampla sobre a vida e a formação humana, favorecendo, assim, o 

desenvolvimento da espiritualidade. Foi então, que começou a observação e o 

acompanhamento, tanto na produção teórica, quanto na prática cotidiana, do trabalho 

pedagógico realizado pelos docentes do Ensino Religioso.  

Inicialmente, interagiu-se com duas professoras de escolas municipais de 

Fortaleza. A partir daí, pôde-se perceber a importância e o potencial do Ensino Religioso no 

âmbito escolar, por sua possível contribuição significativa na construção de conhecimentos 

que levariam ao respeito à diversidade e, em conseqüência, a uma visão mais ampla sobre o 

“outro”, e pela busca por um saber que contribua para o desenvolvimento de uma sociedade 

mais justa e humana, onde os valores que dignificam a vida possam ser respeitados.  

O estudo sobre as relações entre educação e espiritualidade no contexto de uma 

pedagogia da esperança, foi fascinante e significativo. Nos últimos dois anos, ocorreu o 

aprofundamento nas leituras acerca da formação humana, com o intuito de compreender, 

como os seres humanos desenvolvem seus potenciais, reconhecendo-se como seres integrais. 

Dessa forma, pensar, discutir e estudar sobre escola, currículo, ensino e prática pedagógica 

como espaços e dinâmicas importantes na formação de novos homens e de novas mulheres 

sujeitos na consolidação de formas de organização solidárias e justas da sociedade, tem sido 

fundamental para este trabalho.  
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Na tentativa de captar as motivações mais profundas para a escolha do 

desenvolvimento da espiritualidade como tema da pesquisa, tendo como sujeitos professores 

do Ensino Religioso, apresenta-se a seguir, memórias, que proporcionaram uma viagem no 

tempo.  

 

1.2.1 - Autoformação: recordando, refletindo, construindo e “metamorfoseando” 

 
 
Eu prefiro ser essa metamorfose 
ambulante, do que ter aquela velha 
opinião formada sobre tudo. 

Raul Seixas 
 

Ao embarcar nesta aventura biográfica1, logo sou remetida à infância e 

adolescência, marcada por inúmeras mudanças, tanto de moradias, escolas, comportamentos, 

amizades e, principalmente, de experiências formadoras. Iniciar esta viagem, ao contrário do 

que percebo na maioria das pessoas, é algo bastante prazeroso para mim, tendo em vista as 

inúmeras recordações que guardo da infância, inclusive, muitas delas sendo caracterizadas por 

uma riqueza de detalhes, que envolvem cheiros, gostos e gestos. Apesar de boas recordações, 

também lembro-me de algumas situações desagradáveis, até mesmo constrangedoras.  

Para entender melhor uma sequência de fatos ocorridos no decorrer dessa viagem, 

abordar uma dessas recordações em especial, faz-se necessário: desde muito cedo sempre 

busquei agir com autonomia, sendo bastante independente nas atividades que realizava, nas 

tarefas de casa, nos deveres escolares, sobretudo, nas minhas ideias. Isso acontecia, 

principalmente, para despertar a atenção do meu pai, pois seu desejo sempre foi ter um filho 

homem, e para satisfazê-lo, procurava agir como tal.  

Penso ser fundamental retomar minhas experiências com riqueza de detalhes, pois 

ao me reconhecer, vejo-me com mais autonomia, ao mesmo tempo em que tomo consciência 

do meu processo formativo, destacando as principais aprendizagens.  

Neste contexto familiar, diante da situação financeira do meu pai na época, mais 

uma vez tivemos que nos mudar, só que esta não era apenas uma mudança de bairro ou de 

casa, mas de cultura, rotina e de vizinhos, o que nos causou, a mim e a meus irmãos, bastante 

estranheza, pois era algo totalmente distinto da nossa realidade. Mudamo-nos para a periferia 

                                                           

1 O texto aqui apresentado é parte da biografia educativa produzida no Círculo Reflexivo Biográfico realizado na 
disciplina “Estudos Orientados III”, em 2010.1 no Curso de Mestrado da UFC, sob coordenação da professora 
Ercília Braga.  



14 

 

de Fortaleza, cidade onde nasci. Naquele momento, como integrante das classes menos 

favorecidas, financeira e culturalmente, um grande desafio para mim, sempre foi encontrar 

meios e espaços para não me corromper, nem me deixar marginalizar, naquele cenário 

caracterizado pela violência e pelo tráfico de drogas. Nesse contexto, a escola passou a ser o 

meu local de realizações e ao mesmo tempo de refúgio. 

Mesmo morando em um ambiente desfavorecido pelas condições 

socioeconômicas, tive o privilégio de estudar em escolas particulares, através de bolsas de 

estudo, o que agradeço a minha mãe, pois com todo seu esforço e apenas com o primário 

incompleto, sempre acreditou que esse era o melhor caminho para seguirmos, fazendo questão 

de garantir um melhor nível, possibilitando a diferença em relação às pessoas daquele local. 

Como eram escolas religiosas, conventos e seminários, por ser disciplinada, era muito querida 

por freiras e padres. Fiz catecismo e ajudava nas missas como coroinha, pois gostava de 

participar das atividades na Igreja. Desta forma, diante de toda a dificuldade enfrentada por 

todos ali, comecei a observar o mundo a minha volta e as dificuldades que todos nós 

enfrentávamos e a reconhecer que precisava fazer algo diferente.  

Neste período, estudava pela manhã e no turno da tarde, desenvolvi um “projeto” 

para alfabetizar e acompanhar as tarefas da escola das crianças da rua onde morava, na 

calçada de minha casa, já que não tinha local, nem estrutura física para ensiná-los. Nesse 

sentido, um grupo de aproximadamente 15 crianças, frequentava as aulas diariamente. Todas 

tinham um baixo rendimento escolar e muitas delas sem ao menos saber ler, traziam suas 

tarefas escolares para que eu pudesse ensiná-las e esclarecê-las. Com o tempo, as aulas 

passaram a ser ministradas na garagem da minha casa. Foi então, que pude observar a 

necessidade que elas possuíam de terem oportunidades diferentes das que seus pais possuíram 

para serem reconhecidas pela sociedade, embora não tivessem consciência completa disso.  

Em meados de 1993, quando cursava o 1º ano do ensino médio, participei de uma 

seleção oferecida pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, sendo contemplada com 

uma bolsa para um curso de capacitação de professores, o que levou ao aumento do meu 

interesse pela área de educação. Também nesse mesmo período, a diretora de uma escola 

particular do bairro onde morava, tomou conhecimento das aulas que eu ministrava em casa e 

do curso de aperfeiçoamento que eu havia participado, me convidando para lecionar em sua 

escola. Aos 15 anos, essa foi minha primeira experiência em sala de aula, com alunos do pré-

escolar e com a antiga alfabetização. 

Aos 16 anos, continuava ligada à Igreja Católica onde me crismei e fazia parte da 

evangelização infantil, como catequista, mas acabei rompendo com a mesma, por questionar 
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parte de seus dogmas. Embora me afastando da Igreja, a espiritualidade sempre esteve 

presente na formação da minha identidade de maneira bem peculiar. Mesmo sem influência 

de outras pessoas, desenvolvi um interesse único por assuntos e objetos ligados ao 

misticismo, o que me levou à leitura de livros do Paulo Coelho e ao fascínio por cartas de tarô 

e astrologia. 

Nesse período, tive as primeiras experiências mediúnicas, e sem poder falar para 

ninguém, a não ser para minha mãe que sempre pedia que aquilo não fosse comentado com os 

outros, mudando de assunto logo em seguida, comecei a tentar entender o que acontecia 

comigo, o que havia de “errado”. Questionava-me se estaria ficando louca, por ver e ouvir o 

que ninguém conseguia. Como solução, comprei escondido o Livro dos Médiuns, de Allan 

Kardec, dando início aos meus primeiros estudos sobre a Doutrina Espírita.  

Posteriormente, quando comecei a estudar para o vestibular, minhas experiências 

de vida me fizeram pensar sobre a importância das ações coletivas para o desenvolvimento 

pessoal e social. Em minha vida profissional e acadêmica galguei alguns passos que geraram 

minha aproximação com uma perspectiva educativa emancipatória, cujo centro era a 

preocupação política, sem desvinculação do desenvolvimento humano.  

Aos 19 anos, passei no vestibular da UECE e da UNIFOR, para os cursos de 

Geografia/Licenciatura e Ciências Sociais, respectivamente, mas ao tentar conciliar os dois, 

não foi possível. Sendo assim, optei pelo curso de Geografia, tendo em vista ser uma 

licenciatura em universidade pública. Além disso, a Geografia sempre me proporcionou 

conhecer um pouco mais da natureza, me aproximando da beleza das rochas, dos astros e das 

mais diversas formas encontradas no planeta e fora dele, assim como, do movimento das 

águas e das estrelas, conseguindo me transportar para outros “espaços-temporais”, me 

conectando com esse todo tão esquecido atualmente. 

No primeiro semestre, participei da seleção do Centro Acadêmico com a chapa 

“Pro que der e vier”. Éramos um grupo bastante coeso e idealista, com ideias revolucionárias 

e uma vontade de mudar o mundo. Desta forma, desejando não ficar apenas no campo das 

ideias, ao assumirmos nossa gestão, resolvemos criar um projeto social, aos moldes do PNV – 

Projeto Novo Vestibular da UFC, também criado por alunos, só que, naquele caso, do curso 

de História. O objetivo do projeto era possibilitar a pessoas carentes, alunos da escola pública, 

sem condições financeiras para pagar um curso preparatório, a oportunidade de ingresso nas 

universidades públicas.  

Tivemos êxito, pois o curso cresceu, levando o reitor a fazer uma proposta para 

repassarmos o projeto para toda a universidade. No entanto, decidimos deixar o espaço físico 
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da UECE, justamente para manter o objetivo do projeto, seguindo de forma autônoma, nos 

tornando uma associação. Infelizmente, a visão da maioria dos associados, no caso os 

professores, era algo bem capitalista, sem qualquer interesse social o que acarretou no fim do 

projeto. Mesmo assim, essa experiência foi bastante gratificante e significativa na minha 

formação como educadora. 

Ao sair do projeto, cursava Secretariado Executivo, na UFC e, paralelamente 

mantive-me no curso de Geografia. Isso me possibilitou conseguir estágio na área, em 

diversas empresas, dentre elas na EMBRAPA. A partir daí, adquiri experiência como 

Secretária Executiva, sendo contratada logo em seguida, por uma empresa de grande porte 

que se instalara há pouco tempo em Fortaleza.  

Em meio a tantas atividades, senti falta do apoio religioso que havia abandonado 

ainda adolescente, o que me levou a frequentar o Centro Espírita Francisco de Assis, 

conhecendo na prática, a Doutrina Espírita e voltando a me interessar por seu estudo. A partir 

do Espiritismo, mudei algumas concepções que trazia ao longo da minha trajetória e descobri 

que os fenômenos que pareciam “loucura”, na verdade, tinham explicações plausíveis. 

No inicio de 2004, conheci a professora Ercília Braga, minha futura orientadora. 

Éramos colegas em um curso regular de inglês.  Foi muito companheira, pois com toda sua 

energia, procurava me dar conselhos e me animar em relação às mudanças que vivia naquele 

período. Foi no mínimo interessante sua presença em minha vida, pois sequer imaginávamos 

que nossos caminhos ainda iriam se cruzar tantas vezes, como ela mesma escreveu numa 

dedicatória de um livro que me presenteou. 

Ainda em 2004, ano em que me formei em Secretariado Executivo, já era uma 

profissional reconhecida no meio jurídico, área que assessorava. Trabalhava muito. 

Financeiramente vivia de forma confortável, mas sentia um vazio muito forte em relação à 

profissão. Sentia falta da sala de aula e dos projetos comunitários, da convivência com muitas 

pessoas, de adquirir novos conhecimentos, poder interagir com outros saberes e de pesquisar. 

Gostava do que fazia, mas não era o suficiente.  Algum tempo depois, em 2008, decidi 

abandonar as empresas, após dez anos nesse meio, para recomeçar minha vida profissional na 

educação. 

Retornei à Geografia, curso que havia trancado e participei da seleção para 

professor temporário da Rede Pública Estadual, começando a lecionar. Passei por várias 

experiências engrandecedoras, como: ensinar para alunos do ensino médio e fundamental; 

para índios; para pessoas da comunidade de praia e nas escolas particulares. Mas o que 

considero principal foi ensinar alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, pela 
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possibilidade que me foi dada de poder aprender educando, a partir das experiências de 

pessoas mais maduras e experientes do que eu, porém consolidando uma relação de troca de 

saberes, havendo uma dialogicidade com esses educandos. Interessante, porque vivi essa 

relação sem conhecer Paulo Freire, aquele que me ofereceria referencial teórico para 

fundamentar minha prática na educação popular. 

Esse retorno me possibilitou acreditar que, embora o Secretariado Executivo 

tivesse uma importância considerável na minha experiência profissional, apenas na educação 

poderia me sentir plenamente realizada. E foi com essa certeza que resolvi dar um passo 

maior: tentar o mestrado. A partir da constatação de que minha busca por espiritualidade e 

minha inserção em espaços educativos, foram relevantes para a formação da minha identidade 

como educadora, procurei me aprofundar sobre esses saberes, de forma mais acadêmica. Até 

então, estudava o ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, participando das 

atividades que ocorriam no Centro Espírita. Por ter um amigo mestrando no programa de 

Educação Brasileira, da Universidade Federal do Ceará (UFC), fui informada acerca do edital 

para seleção do mestrado, e percebi que havia um eixo ligado à espiritualidade. Como já 

estava lecionando na escola pública, procurei relacionar a espiritualidade, a educação e a 

escola, elaborando um primeiro projeto de pesquisa, participando da seleção de 2008. Tirei 

ótimas notas, mas não passei, imagino, pelo currículo, já que havia poucas atividades na 

educação. Não desisti, continuei dando aula, e a convite desse meu amigo, Raimundo Nonato 

Júnior, juntamente com a professora Kelma Matos, publiquei meu primeiro artigo sobre 

Cultura de Paz, intitulado “Espiritualidade na Educação Religiosa: Por uma Cultura de Paz no 

Ensino Fundamental de Escolas Municipais em Fortaleza”.  

No ano seguinte, em 2009, participei novamente da seleção do mestrado na 

mesma Linha de Pesquisa de Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola, no mesmo 

eixo temático de Educação Ambiental, Juventude, Arte e Espiritualidade, sendo aprovada. 

Desde então, venho trabalhando na pesquisa, exatamente como desejei. Em relação à pesquisa 

(auto) biográfica, abordagem teórico-metodológica por mim adotada, posso afirmar que 

sempre foi algo significante para mim, porque comecei a estudá-la em 2008, antes mesmo de 

ingressar no mestrado, participando no Grupo de Pesquisa Dialogicidade, Formação Humana 

e Narrativa (DIAFHNA) coordenado pela professora Ercília Maria Braga de Olinda.  

Todas essas experiências, pessoais e profissionais, instigaram minha “curiosidade 

epistemológica”, impulsionando-me a um aprofundamento na problemática do 

desenvolvimento da espiritualidade de um modo geral e na trajetória de vida de professores, 

de modo particular.  
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1.3 – Problematizando o objeto de estudo  

 

A partir da visão positivista que propõe a superação dos estágios teológico e 

metafísico, ingressando a ocidentalidade no estágio positivo, onde a evolução se caracteriza 

pela linearidade e progressos constantes, percebe-se que a ciência passou a ter um papel de 

“verdade absoluta”, colocando-se como capaz de solucionar todos os problemas da 

humanidade, tornando obsoleto o debate sobre a espiritualidade. Esta visão merece destaque, 

tendo em vista a sociedade moderna que nos impõe um ritmo acelerado para tudo, baseando-

se em valores que excluem o “ser”, prevalecendo o “ter”, onde as pessoas tornam-se cada vez 

mais individualistas, sempre em busca de melhorias para si, esquecendo-se dos valores 

coletivos, expulsando a dimensão espiritual da formação humana. Segundo Baumann (1998, 

p. 119),  

 
 
A civilização ocidental formulou sua luta pela dominação como uma guerra santa da 
humanidade contra a barbárie, da razão contra a ignorância, da objetividade contra o 
preconceito, do progresso contra a decadência, da verdade contra a superstição, da 
ciência contra a magia, da racionalidade contra a paixão. Interpretou a história da 
sua ascendência como a substituição gradual e inexorável do domínio da natureza 
sobre o homem pelo domínio do homem sobre a natureza [...].  
 
 

O cientificismo, amparado numa razão ostensivamente instrumental (LARA, 

1988), não conseguiu trabalhar outras dimensões além da cognitiva, como a sensação, a 

emoção, a intuição, etc. A linguagem científica não estabeleceu diretrizes satisfatórias para 

dialogar com o conhecimento religioso, não esclareceu os grandes mistérios da existência, e 

nem tão pouco conseguiu provar a não existência de Deus. Apesar disto, reforçou a 

perspectiva materialista, afastando a dimensão espiritual dos seres.  

Ao analisar a sociedade moderna, percebe-se que a ciência desempenha um papel 

hegemônico na busca de respostas para todas as dúvidas, e com isso, não haveria mais 

necessidade de se recorrer aos aspectos subjetivos, próprios da espiritualidade. Porém, mesmo 

com o advento da globalização e a despeito dos avanços tecnológicos, o homem ainda busca 

conforto nas explicações religiosas, porque a dimensão espiritual faz parte da existência 

humana. De acordo com o pensamento de Boff (2009, p.37), 

 
 
Agora, estabelecida a globalização material, a globalização humana deve se 
reapropriar de seus ganhos num quadro maior e mais includente e buscar a 
hegemonia. Ela se processa, simultaneamente, em várias frentes, na antropológica, 
na política, na ética e na espiritual. Estas são as outras formas de globalização. 
Agora elas não possuem a hegemonia. Mas o preço de nossa sobrevivência terrestre 
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depende de fazermos essas outras globalizações determinarem o curso de nossa 
história e garantirem o futuro comum da Terra e da Humanidade. 
 
 
 

Ao falar de espiritualidade, imediatamente remete-se a uma ideia de algo 

intimamente relacionado à religião ou religiosidade. De certa forma, não é fácil realizar no 

dia-a-dia uma definição precisa, tendo em vista as inúmeras contradições que ocorrem dentro 

dessa temática, porém, acredita-se que para trabalhar com esse conceito, seja necessária uma 

abordagem clara com o intuito de possibilitar uma facilidade na leitura da pesquisa.  

Embora já tenha sido mencionado de forma breve sobre a perspectiva de 

conceituação de espiritualidade abordada nesta pesquisa, procurou-se também, dialogar com 

outros autores, pois tratar a espiritualidade nos remete a uma intersubjetividade sedimentada 

no diálogo e na busca de compreensão do todo. De acordo com Wash (2001, p. 04), 

 
 
O objetivo final das práticas espirituais é o despertar; quer dizer conhecer nosso Ser 
verdadeiro e nossa relação com o sagrado. Contudo, as práticas espirituais também 
oferecem outros numerosos benefícios pelo caminho. Por milhares de anos, sábios 
homens e mulheres de todas as tradições cantaram a exaltação dos muitos benefícios 
que fluem nas vidas dos praticantes à medida que avançam no caminho espiritual. 
Gradualmente, o coração se abre, o temor e a ira desaparecem, a cobiça e o ciúme 
diminuem, a felicidade e a alegria aumentam, o amor pelas flores, a paz substitui a 
agitação, a preocupação com terceiros floresce, a sabedoria amadurece, e as saúdes 
psicológica e física apresentam melhora. Virtualmente todos os aspectos de nossas 
vidas são tocados e transformados de alguma forma. 
 
 

Depreende-se desta fala que espiritualidade não se restringe à pertença religiosa, 

mas que tal pertença pode ser um caminho para a espiritualização. Vejamos a seguir, como 

espiritualidade, religião e religiosidade se encontram. 

No caso da religiosidade, pode-se caracterizá-la por uma predisposição para 

buscar Deus e, às vezes seguir determinada religião. Religiosidade seria, ainda, sentimento, 

inclinação para a vivência espiritual. As comunidades primitivas cristãs, vivendo 

coletivamente e sem o peso da hierarquia, entendiam religiosidade e religião como a prática 

do bem. Vejamos as palavras de Crawford a este respeito (2005, p. 213): 

 

[...] Os primeiros cristãos entendiam a religião como caridade e autodomínio (Tg 1, 
27), o que pode ser uma reação a uma religião cúltica. Insiste-se também que se 
pode ter piedade ou religiosidade sem nenhum poder. Thrêskeia relaciona-se com 
eusebeia ou piedade ou reverência para com os deuses e a ordem na sociedade que 
eles sustentam. 
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No entanto, ao abordar a temática religião, principalmente no Ensino Religioso, 

tem-se, quase automaticamente, a ideia de uma ligação direta com o catolicismo ou com as 

religiões cristãs, pois é quase instantânea a associação que é feita entre o ER e a doutrinação, 

através de dogmas das Igrejas, sejam Católicas ou Evangélicas. Esta associação tem sua 

justificativa devido à História da educação ser fortemente marcada pela influência das 

instituições religiosas.  

De qualquer forma, estudar sobre determinado aspecto do Ensino Religioso hoje, 

em um ambiente plural como a escola, requer não apenas o conhecimento das religiões, mas 

também a sensibilidade e a abertura para realizar em sala, uma conexão com os diferentes 

saberes, ritos, disciplinas, além de um aprofundamento em relação à cultura, com o propósito 

de que haja uma compreensão mais coerente das relações entre pessoas e destas com o todo.  

Problematizando o conceito de religião, Crawford (2005, p. 15) assim se expressa: 

 
Algumas das definições referem-se à função, enunciando o que a religião faz, mas 
outras referem-se  à substância ou essência, enunciando o que a religião é. Se 
dizemos que a religião une ou separa as pessoas ou consola os que sofrem e assim 
por diante, estamos pensando nela em termos de funcionalidade. O funcionalismo é 
uma perspectiva teórica em sociologia, mas a função refere-se mais ao papel de uma 
instituição na sociedade. Uma definição substantiva procura destacar traços 
fundamentais de uma religião, como a crença em Deus. Durkheim parece fornecer 
tanto uma definição funcional quanto uma definição substantiva, mas seu ponto de 
vista não inclui aquilo que os defensores de uma definição substantiva consideram 
decisivo, a dimensão sobrenatural. A religião diz respeito apenas ao humano: uma 
criação da sociedade. A opinião de Durkheim foi seguida por muitos estudiosos 
modernos. 

 

 
A partir da explicitação desses conceitos fundamentais para compreender o 

Ensino Religioso como ferramenta para o desenvolvimento da espiritualidade humana, da 

ética e da compreensão integral do homem, tornando a escola cumpridora do seu papel de 

garantir reflexões e diálogos, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária, 

aprofundou-se a percepção de que, existe sim, a necessidade de se trabalhar a temática 

espiritualidade no contexto educacional. 
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1. 4 - Abordagem Metodológica 

 
Conhecer o humano é, antes de mais 
nada, situá-lo no universo, e não separá-lo 
dele.     

Edgar Morin 
 

 

A Pesquisa Qualitativa possibilita uma interação direta com a visão de mundo de 

todos os sujeitos atuantes na pesquisa, requerendo uma teoria apropriada para o embasamento 

do trabalho em questão, de conhecimento para desenvolver as técnicas necessárias, além de 

algo fundamental, que se trata da criatividade em saber conciliar experiências e sensibilidade 

para conduzir o processo investigativo. Segundo Minayo (2009, p.15), “Na verdade a 

metodologia é muito mais que técnicas. Ela inclui as concepções teóricas da abordagem, 

articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os pensamentos sobre a 

realidade”. 

Para proceder no desenvolvimento da pesquisa, optou-se pela abordagem 

investigativa da pesquisa (auto) biográfica. Tal escolha tem como principal objetivo, propiciar 

uma relação intersubjetiva entre pesquisadores e docentes do Ensino Religioso. Esta 

abordagem, pertencente ao âmbito da metodologia qualitativa, permitiu o desenvolvimento de 

uma pesquisa embasada na integração e participação de todos os membros envolvidos, 

reconhecendo-os como sujeitos atuantes, reflexivos e produtores de conhecimento.  

Retomando a discussão sobre o porquê de ser fundamental para a formação 

humana e também para a formação docente, o resgate do ato de narrar, que se encontra cada 

vez mais distante nos agrupamentos modernos, incluindo a escola. A discussão sobre a 

relação entre viver experiências significativas e a capacidade narrativa encontra-se em O 

Narrador de Walter Benjamin (1994, p.198): “A experiência que passa de pessoa a pessoa é a 

fonte a que recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as 

que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”.  

Justamente para recuperar a narrativa de vivências, tornando-as formadoras pela 

reflexão, fortalece-se a perspectiva da pesquisa (auto)biográfica, já que esta possibilita o 

resgate do vivido através das narrativas de sujeitos, valorizando assim, a aprendizagem 

experiencial, a memória e a tradição oral. Segundo Josso (2004, p. 48): 

 
 
Falar das próprias experiências formadoras é, pois de certa maneira, contar a si 
mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se 
atribui ao que é “vivido” na continuidade temporal do nosso ser psicossomático. 
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Contudo, é também um modo de dizermos que, neste continuum temporal, algumas 
vivências, têm uma intensidade particular que se impõe à nossa consciência e delas 
extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco próprios e/ou com o 
nosso ambiente humano e natural. 
 

Por sua vez, a Pesquisa (auto)biográfica caracteriza-se por tratar a trajetória de 

vida como sendo fundamental para a construção e aprendizado através das experiências 

vividas, com o intuito de resgatar através da narrativa, fatos e acontecimentos marcantes e 

fundamentais na formação de identidades e subjetividades. Sendo assim, esta metodologia 

possibilita ao participante da pesquisa mergulhar em si mesmo, tendo a possibilidade e 

oportunidade de vivenciar um processo de valorização da sua própria identidade, até então 

“esquecida” e/ou desconsiderada, não problematizada, ressaltando sua singularidade. De 

acordo com Delory-Momberger (2006, p. 363), 

 
 
[...] É a narrativa que constrói entre as circunstâncias, os acontecimentos, as ações, 
relações de causa, de meio, de fim; que polariza as linhas de nossos argumentos 
entre um começo e um fim e os atrai para sua conclusão; que transforma a relação de 
sucessão dos acontecimentos nos encadeamentos acabados; que compõe uma 
totalidade significante em que cada acontecimento encontra seu lugar de acordo com 
sua contribuição à realização da história contada. É a narrativa que faz de nós o 
próprio personagem de nossa vida, é ela enfim que dá uma história à nossa vida: nós 
não fazemos a narrativa de nossa vida porque nós temos uma história; nós temos 
uma história porque nós fazemos a narrativa de nossa vida. 
 

Com o intuito de abordar esta metodologia de forma satisfatória, utilizou-se os 

seguintes procedimentos: observação participante; diário de itinerância e círculo reflexivo 

biográfico. Tais técnicas/dispositivos e instrumentos possibilitaram a realização de um 

trabalho com narrativas de vida, formação e experiência. De acordo com Josso (2004, p. 121), 

“ [...] Este trabalho gera uma criatividade intelectual que eu imputo, a título de hipótese, ao 

fato de colocarmos o sujeito da narrativa em contato consigo mesmo, com esse “si mesmo” 

que tomou e continua a tomar as formas múltiplas e que se transforma por meio delas”. 

Todo o trabalho empírico foi realizado com os professores de forma colaborativa 

(OLINDA, 2010), propiciando a reflexividade crítica sobre eventos significativos na trajetória 

de vida. Durante o processo nos deparamos com os desafios da busca de articulação entre o 

singular e o plural, uma vez que as narrativas abrangiam aspectos pessoais, comunitários, 

profissionais, familiares e religiosos. 

 

O grupo investigado/investigador constituiu-se inicialmente de cinco professores, 

sendo três mulheres e dois homens, aumentando já no segundo encontro para cinco mulheres 
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e quatro homens, encerrando-se com um total de oito docentes, dividido igualmente entre 

mulheres e homens, tendo em vista que uma das professoras não pôde participar do momento 

das narrativas, encerrando assim, sua participação no CRB.  

Quanto à formação inicial dos professores, dos oito que participaram de todo o 

processo de pesquisa, três são graduadas em Pedagogia, três em Ciências da Religião, um em 

Teologia e Filosofia e outro em Pedagogia e Teologia, ou seja, existem três professores que 

não possuem formação na área. Além disso, cinco possuem especialização em Ciências da 

Religião. Apenas uma professora ensina no Fundamental I, enquanto os demais são 

professores no Fundamental II. Destes seis encontram-se lotados na regional V, e apenas um, 

nas regionais I e III.  

Em relação à pertença religiosa, o grupo constituiu-se em sua maioria de 

católicos, representados por seis docentes e um pesquisador, uma docente da Igreja 

Messiânica e outro da Assembleia de Deus do Templo Central e as duas pesquisadoras 

Espíritas. 

Os critérios levados em consideração para escolha dos docentes foram os perfis 

diferenciados, mas integrados com sua atividade escolar, que tenham formações distintas, 

porém, com abertura para aprender e conhecer, além da predisposição para compartilhar suas 

experiências. Outro fator levado em consideração, de fundamental importância para essas 

trocas, trata-se do interesse em ter um grupo bastante heterogêneo em relação a trabalhar com 

representantes de diversas religiões, com o intuito de dialogar e enriquecer o conhecimento 

acerca do ensino em questão, compartilhando saberes e fazeres, embora tenha sido bastante 

complicado encontrar tal diversidade. 

Considerando a valorização de um ensino voltado para formação humana, no 

incentivo das relações com o multicultural, a partir de um movimento único de poder perceber 

a si mesmo através da narrativa, em contato com os demais, se autoconhecendo ao mesmo 

tempo em que se reconhece e contribui na formação do outro, podendo participar diretamente 

do narrar das experiências dos demais, aos poucos, percebeu-se um “entrelaçamento” nas 

relações dos participantes. Um verdadeiro movimento de troca de saberes, onde o temor de se 

revelar é vencido pelo desejo de aprimoramento, de entrega ao vivido e de libertar-se das 

amarras do socialmente construído. Sendo assim, comunga-se com Freire (2005, p. 28), ao 

afirmar que, 

 
O radical, comprometido com a libertação dos homens, não se deixa prender em 
“círculos de segurança”, nos quais aprisione também a realidade. Tão mais radical, 
quanto mais se inscreve nesta realidade para, conhecendo-a melhor, melhor poder 
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transformá-la. Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desvelamento do 
mundo [...].  
 

 

O diário de itinerância (BARBIER, 2007), foi utilizado para registro das 

informações observadas, discutidas e vivenciadas pelo pesquisador, contribuindo de forma 

significativa para posterior reflexão e utilização na pesquisa, embora considerado apenas 

como um instrumento, este tipo de diário difere-se dos demais, por possibilitar ao pesquisador 

uma participação mais efetiva e pessoal, um envolvimento direto com a pesquisa. Segundo 

Barbier (2007, p. 133), 

 
Trata-se de um instrumento de investigação sobre si mesmo em relação ao grupo e 
em que se emprega a tríplice escuta/palavra – clínica, filosófica e poética – da 
abordagem transversal. Bloco de apontamentos no qual cada um anota o que sente, o 
que pensa, o que medita, o que poetiza, o que retém de uma teoria, de uma conversa, 
o que constrói para dar sentido à sua vida.  

 

 

Porém, o principal dispositivo de pesquisa se deu através do Círculo Reflexivo 

Biográfico (CRB), proposto por Olinda (2009, 2010 e 2010a). O mesmo foi criado a partir da 

tradição dos Círculos de Cultura de Paulo Freire, da proposta de projetos no ateliê biográfico 

de Cristine Delory-Momberger, e do trabalho com experiências de Histórias de Vida e 

Formação, de Marie-Christine Josso, além da contribuição de Paul Ricoeur na compreensão 

das narrativas da formação, apresentando-se como preponderante para criação e 

desenvolvimento desta etapa na pesquisa. De acordo com OLINDA (2010, p.81), além de 

dispositivo de pesquisa, o CRB é um dispositivo de formação, por sua diversidade de 

linguagens e mecanismos que proporcionam aprofundamento nas mais distintas áreas, 

temáticas e sujeitos. 

  

No CRB utilizamos diferentes linguagens, pois nem todo conhecimento é redutível 
ao verbal (oral e escrito). A arte (desenhos, colagens, pinturas, dança e música) e a 
confecção de mandalas ajudaram na construção/ articulação do sentido, que não é 
algo dado, mas elaborado na interação/transação, especialmente quando há mediação 
da criatividade e dos afetos. 

 

 O dispositivo criado a partir das fontes anteriormente apresentadas, foi utilizado 

originalmente no estágio pós-doutoral da professora Ercília Maria Braga de Olinda, intitulado 

“Os Significados da Experiência Religiosa para Jovens Espíritas”. Aqui a proposta foi 

adaptada para o trabalho com adultos e para atingir os objetivos visados. 
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Uma das principais características do CRB se refere ao seu potencial heurístico e 

formador, utilizando-se de várias linguagens em diferentes atividades, conforme mencionado. 

De acordo com Olinda (2010, p.81), “[...] o CRB constitui-se em dispositivo fecundo na 

pesquisa qualitativa, podendo ser trabalhado com sujeitos de todas as faixas etárias e no 

desenvolvimento de qualquer temática”. Além dessas características, o CRB pauta-se em seis 

princípios, que interligados, possibilitam o diálogo, a reflexão, a autonomia e a 

conscientização das experiências vividas e compartilhadas. Tais princípios englobam as 

seguintes dimensões: formativa; dialógica; sócio-política; antropológica; potência Narrativa e  

integração. 

A pesquisa se dividiu em duas fases: no primeiro momento ocorreu a elaboração 

das biografias educativas2 resultantes das narrativas de vida (processo de tessitura biográfica); 

no segundo momento realizou-se Círculos Reflexivos Temáticos (CRT), como 

aprofundamento de temas significativos para os objetivos da pesquisa. Apresenta-se a seguir, 

as fases da pesquisa de forma detalhada. 

 

 

1.4.1 – As narrativas no Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) 

 

 

Como referido anteriormente, o desenvolvimento das narrativas biográficas foram 

realizadas de acordo com o dispositivo de pesquisa denominado Círculo Reflexivo Biográfico 

(CRB), caracterizando-se por momentos de apresentação, conhecimento do grupo, interação e 

comunhão, partilhados através da leitura, escrita, oralidade, escuta, desenhos e colagens, 

possibilitando a troca de experiências do saber docente, dos conteúdos abordados em sala de 

aula e dos temas trabalhados. 

O objetivo foi trabalhar a partir das narrativas os temas da espiritualidade e do 

diálogo Inter-religioso, este último sendo considerado importante indicador de espiritualidade, 

por implicar em abertura ao enriquecimento mútuo e à alteridade As atividades pautaram-se 

pelas questões norteadoras desta pesquisa, distribuídas em oito encontros presenciais, no 

decorrer do semestre 2011.1, com a preocupação de diversificá-los a cada tema abordado, 

porém, sem esquecer os objetivos apresentados. 

                                                           

2 De acordo com Olinda (2011, p.63) biografia educativa é “o produto, sempre inacabado, de um trabalho 
reflexivo sobre a própria vida, com ênfase no processo de formação, conhecimento e aprendizagem, realizado 
por fases interligadas, em grupos de até 16 pessoas, com a mediação de um pesquisador/formador”.  
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Um fator preponderante para a integração inicial do grupo, além da formação e da 

amizade já existente entre alguns deles, ocorreu devido ao interesse e determinação na busca 

por melhores condições e necessidade de reconhecimento da disciplina do Ensino Religioso 

no ambiente escolar. Sendo assim, como uma forma de motivação e reconhecimento do 

trabalho realizado, o CRB ocorreu como curso de extensão, dando continuidade a um esforço 

de aproximação da UFC, através da Faculdade de Educação, com a Secretaria Municipal de 

Educação de Fortaleza, para a formação continuada dos professores do Ensino Religioso3. 

Depois de algum tempo tentando contatar os professores diretamente nas escolas e Secretarias 

Executivas Regionais (SER) da Prefeitura de Fortaleza, obteve-se uma relação de docentes 

envolvidos na discussão de Diretrizes Curriculares da Prefeitura de Fortaleza, facilitando o 

agendamento da primeira reunião, através de contato telefônico e e-mail informando de forma 

direta o objetivo dos nossos encontros.  

A primeira reunião ocorreu na Faculdade de Educação da UFC (FACED), com a 

finalidade de conhecer os professores, apresentar a pesquisa “guarda-chuva” com seus 

respectivos pesquisadores, propondo a realização do CRB a partir de um curso de extensão. 

Foi um momento de negociação dos encontros, definição da carga horária, além do 

estabelecimento de algumas regras para o “contrato”, com o objetivo de criar um pacto quanto 

ao que fosse discutido e narrado nas atividades desenvolvidas. Além disso, houve também, o 

comprometimento de cada professor para trazer no encontro seguinte, pelo menos outro 

colega docente do ER para aumentar o grupo, além da definição da data do encontro seguinte 

e local, permanecendo a FACED como escolha unânime pela localização e facilidade de 

acesso a todos. Para finalizar, entregou-se um questionário com informações acerca dos dados 

pessoais, acadêmicos e profissionais, para análise do perfil dos professores participantes, e 

logo em seguida, ocorreu a realização de uma atividade de colagem e desenho como forma de 

interação entre os participantes e para identificar seu nível de abertura e envolvimento com o 

trabalho proposto, possibilitando conhecer um pouco a realidade de cada um. 

No segundo encontro, o grupo apareceu de forma mais descontraída e engajada, 

inclusive com mais quatro novos participantes, totalizando nove professores. Este encontro 

dividiu-se em dois momentos. No primeiro, ocorreu a apresentação dos slides acerca da 

pesquisa “guarda-chuva”, sendo que de forma detalhada, mostrando cada projeto 

                                                           

3   Em 2008, numa parceria entre o Departamento de Teoria e Prática do Ensino e a coordenadoria do Ensino 
Religioso da Secretaria de Educação e Assistência Social (SEDAS), foi realizado o Projeto de Extensão “Ciclo 
de Debates: O Ensino Religioso em Questão, coordenado pela professora Ercília Braga e pelo professor Jaefson 
Rodrigues. 
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separadamente. No segundo momento, após a saída dos participantes do encontro anterior, 

explicou-se aos novatos todas as informações acerca do CRB, além de realizar a atividade de 

colagem e desenho feita com os demais. Essa atividade de colagem e desenhos, além da 

importância fundamental em conhecer a realidade dos professores, possibilitou identificar 

através das imagens apresentadas, mensagens fundamentais para o entendimento de cada tema 

proposto, enriquecendo a comunicação entre todos os participantes do grupo. Para Joly 

(2010), a imagem possui uma riqueza pelo seu aspecto inesperado, criativo e até cognitivo. A 

partir deste encontro, o pesquisador Jaefson Rodrigues não participou das demais etapas da 

formação, exceto o último encontro, tendo em vista que, tal metodologia não abrangia sua 

pesquisa. 

Nos terceiro e quarto encontros, marcados para mais de um mês depois do 

segundo, tendo em vista a disponibilidade de tempo para os participantes, acabou acarretando 

num receio de dispersão por parte de todos, mas felizmente, o grupo se mostrou bastante 

coeso e motivado para dar continuidade às atividades propostas. Foi um momento de 

discussão para definição das datas dos encontros restantes, justamente para que não houvesse 

uma lacuna que pudesse distanciar o grupo. Resolvida essa questão, explicou-se passo a passo 

como ocorreria a narrativa oral, o tempo de trinta minutos para a fala de cada um, sem 

intervenção, começando o ato de narrar a partir de uma pergunta geradora, caracterizando-se 

pelo nosso momento de escuta, já que exatamente aqui a narrativa de um, desperta o outro. No 

caso deste grupo a pergunta geradora foi: Na sua trajetória de vida como você vem 

buscando se espiritualizar? 

O momento seguinte, que não foi presencial, a partir de um acordo coletivo, 

ocorreu com a transcrição da narrativa oral de cada um, realizado em casa, com bastante 

tempo para que houvesse um momento de reflexão e de encontro com a própria fala, além da 

“surpresa” com as próprias lembranças e resgate de experiências. 

No quinto encontro, o grupo ficou dividido em subgrupos de três professores, 

onde cada um fez a leitura aos demais da transcrição da própria narrativa, e estes poderiam 

intervir com sugestões ou esclarecimento de dúvidas que porventura não tenham ficado claras 

no momento da oralidade. Esse processo caracteriza-se como “pressões narrativas”, de acordo 

com Delory-Momberger (2006, p.367). No final deste encontro, houve uma pequena 

explanação de como cada um se sentiu em relação a ouvir a própria voz, o estranhamento 

deste processo de ouvir a si mesmo e de se surpreender com acontecimentos que até então, 

eram considerados como “esquecidos”.  
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                 Figura 1: Foto no momento de “Pressão Narrativa” Grupo 1 

                

 

 

 

                   

                     Figura 2: Foto no momento de “Pressão Narrativa” Grupo 2   
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                        Figura 3: Foto no momento de “Pressão Narrativa” Grupo 3 

 

 

O sexto encontro, último realizado na FACED, caracterizou-se por ser o primeiro 

Círculo Reflexivo Temático (CRT), com o tema Espiritualidade, conceito central desta 

pesquisa. Juntamente com a orientadora, dividiu-se este encontro em três momentos: no 

primeiro, com o intuito de elaborar o conceito de espiritualidade de cada professor envolvido, 

a partir de suas experiências e conhecimento da disciplina de ER, trabalhando com a 

“Dinâmica dos Objetos”, onde utilizou-se os mais diversos objetos e figuras, não 

necessariamente relacionados à religião, mas que de alguma forma eles pudessem representar 

este conceito, cada um escolhia o mais representativo para si, e conceituava de forma 

espontânea. Caracterizou-se essa fase como uma associação de ideias, motivada pelos objetos.  

No segundo momento, realizou-se a leitura de um texto do Leonardo Boff, intitulado 

Espiritualidade: uma mudança interior, e logo após, houve abertura para comentários, como 

momento de compartilhamento de ideias e conceitos. Na terceira fase, realizada com duas das 

questões norteadoras desta pesquisa, com o intuito de identificar quais eventos, sujeitos, 

espaços, instituições e processos foram significativos para sua busca de espiritualidade e 

como sua pertença religiosa colabora neste processo. Esta fase foi realizada em duas rodadas 

de comentários e explicações, sem interrupções dos demais participantes. Ao final, apontou-se 

as considerações deste primeiro CRT, agendando os últimos encontros que diferentemente de 

todos, se realizou em apenas um dia, em um sítio no município de Aquiraz/CE, para que 

houvesse uma maior interação. 

O último encontro, que conciliou o sétimo e oitavo, destinou-se ao CRT 2 e 3 

intitulados Diálogo Inter-religioso e Prática Pedagógica no ER e Processo de Espiritualização, 
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respectivamente. De todos os participantes, apenas um docente esteve ausente, porém, os três 

pesquisadores da pesquisa “guarda-chuva” estavam presentes. 

As atividades destes encontros dividiram-se em quatro atividades. As três 

primeiras referiram-se ao CRT 2, e apenas a última ao CRT 3. A primeira atividade era para 

narrar pequenos “causos” relacionados ao diálogo inter-religioso, ocorridos em sala de aula, 

para em seguida, mostrar o que aprendeu com o episódio. Na segunda, denominada de 

“Buscando a verdade interior”, entregou-se um questionário com perguntas a serem 

respondidas em dupla e outra parte individualmente, com discussão e comentários posteriores. 

Terminadas estas fases, realizou-se um almoço de confraternização para celebrar e festejar a 

união do grupo. No período da tarde, deu-se inicio a terceira atividade, com uma ficha 

constituída de dez questões que deveriam ser respondidas a partir das reflexões e comentários 

realizados nas atividades anteriores. A quarta e última atividade, se deu através de um debate 

para compreender como o trabalho com os conteúdos do ER aprofunda a busca de 

espiritualização. Finalmente, o CRB foi encerrado com uma dinâmica, realizada por uma das 

professoras. Houve distribuição das lembranças confeccionadas pelas pesquisadoras, uma 

breve avaliação acerca do processo e despedida. Vale ressaltar a solicitação de todos para que 

o grupo não se desfaça, inclusive, assumindo o compromisso de posteriores encontros, com o 

intuito de visitar a instituição religiosa ali representada, incluindo a Umbanda e Candomblé, 

além do agendamento da entrega da narrativa final. 

 

 

 

1.4.2 – Procedimento de análise do Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) 

 

 

Concluída a etapa que marcou os encontros presenciais com os docentes, chegou 

o momento em que foi preciso voltar para análise dos dados contidos nos questionários, 

transcrição dos encontros e leitura das narrativas. Este momento, apesar do curto espaço de 

tempo para sua realização, possibilitou um contato mais aprofundado com a trajetória de vida 

e experiências formadoras destes professores, identificando com maior cautela toda a riqueza 

de informações e detalhes contidos no material construído. 

Acreditando que este processo de análise e releitura de suas anotações no diário de 

itinerância, favorece ao pesquisador um olhar crítico e um contato direto com seus autores, 
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possibilitando a conciliação entre a teoria até então estudada e além da abertura destes sujeitos 

na construção de um conhecimento que não ignore a prática realizada. 

Essa metodologia adotada engrandeceu a identidade da pesquisadora por poder 

ouvir, falar, escrever, tornando-se sujeito também da realidade pesquisada, compartilhando 

experiências, trocando saberes, debruçando-se numa causa educacional, além do acolhimento 

pelo universo destes docentes do ER. Através da pesquisa, estes professores tiveram vez e 

voz, não se constituindo apenas como objetos, mas como sujeitos que se formam e são 

formadores, que lutam pela causa de defender seu espaço no âmbito escolar.  Segundo Josso 

(2004, p.153), 

 
 
Na metodologia evocada aqui, a circulação entre estes três papéis num 
dispositivo que alterna momentos de trabalho em grupo com momentos de 
trabalho individual dá oportunidades suplementares para a emergência de 
uma transformação. Com efeito, ao jogar com as confrontações dos atores, 
autores e leitores, cria-se um espaço tempo novo que introduz o 
distanciamento indispensável para a emergência de uma posição limite. É 
extremamente raro na nossa vida estarmos em posição de fazer, de viver, de 
dizer o que fazemos ou vivemos e de refletir, quer sobre o que fazemos ou 
vivemos, quer sobre o que dizemos a parceiros dispostos a partilhar conosco 
ao mesmo tempo uma mesma procura. 
 
 

Todo este processo de troca e partilhas causou em alguns momentos insegurança e 

receio, pela responsabilidade em atuar como pesquisadora, mas algo prazeroso que fez crescer 

e entender que ao estar aberto para o aprendizado, os processos acabam se constituindo de 

forma natural e satisfatória.  

Optou-se por realizar recortes na fala desses sujeitos que participaram de forma 

direta no decorrer dos capítulos, com a utilização de pseudônimos escolhidos por cada um 

deles, para preservar suas identidades, sendo que no final, apresenta-se a narrativa completa 

de cada um. 

No Capítulo 2, a seguir, intitulado “Espiritualidade: significados e relações com o 

conceito de religião e religiosidade” serão apresentados os conceitos teóricos que 

fundamentam essa pesquisa. Primeiramente, apresentando as definições que constituem a 

espiritualidade, religião e religiosidade, fazendo a relação e diferenciação entre eles, com a 

preocupação de vincular aos teóricos de momentos e contexto histórico distinto, além da 

relação com as definições dos sujeitos participantes da pesquisa. 

No Capítulo 3, “Ser professor do Ensino Religioso, um caminho de 

espiritualização?”, titulo que serve como questionamento exatamente para compreender se a 

partir dos conceitos apresentados no capítulo anterior, vinculados as narrativas dos 
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professores, considerando eventos, sujeitos, espaços, instituições e processos, destacando a 

pertença religiosa, consegue-se perceber como ocorre o processo de espiritualização. O 

objetivo principal é partir da trajetória de vida dos docentes, com o cuidado de considerar a 

singularidade de cada um, analisando cuidadosamente suas experiências formadoras, 

considerando ainda, como o trabalho com os conteúdos do Ensino Religioso colaboram neste 

processo.  

Por fim, no último capítulo, apresentando as Considerações Finais, partindo da 

análise e da reflexão acerca dos objetivos da pesquisa, destacando os principais aprendizados, 

as dificuldades encontradas, além da fala dos sujeitos sobre a participação neste processo, 

ressaltando ainda o que a pesquisa desencadeou para projetos futuros. 
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2 - ESPIRITUALIDADE: SIGNIFICADOS E RELAÇÕES COM O CONCEITO DE 
RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE  
 
 
2.1. Conceituando espiritualidade, religião e religiosidade. 

 

Ao tratar do tema espiritualidade deparando-se com várias possibilidades 

conceituais, onde debates atuais nos mais diversos ambientes acadêmicos, sobretudo, 

educacionais formam opiniões e buscam uma definição que embora não tenha uma tendência 

a ser uniforme, possua coesão para distinguir o tema das vertentes que outrora remetiam a 

espiritualidade exclusivamente a temas como religião e religiosidade. 

Nas páginas subsequentes buscou-se não ignorar essas vertentes, mas pelo 

contrário, mostrarei a sua importância conceituando-as e relacionando-as de acordo com os 

autores mencionados ao tema espiritualidade. Sendo assim, o objetivo central deste capítulo é 

explicitar o conceito de espiritualidade e a compreensão que se tem sobre o processo de 

espiritualização vivenciado por sujeitos concretos na contemporaneidade, indicando suas 

ligações com o conceito de religião e religiosidade. 

Iniciou-se esta tarefa fazendo uma reflexão sobre os limites da razão instrumental 

e do cientificismo, apoiando-se em autores que fazem críticas à Modernidade, sem 

desconsiderar as conquistas feitas neste período que, para uns, já se esgotou, mas para outros 

a Modernidade está no seu ápice. A modernidade caracterizou-se entre outros aspectos, pelo 

discurso que defendia uma “razão” pragmática, denominada racionalidade instrumental, com 

a proposta de comprovar aquilo que propõe, apresentando certeza nos resultados, com o papel 

na realidade atual de proporcionar ao humano uma liberdade no seu pensar e viver, como 

mostra Oliveira (1990, p. 184),  

A razão emergiu na modernidade, acima de tudo, como razão instrumental, ou seja, 
como a capacidade de poder intervir na natureza de acordo com fins previamente 
estabelecidos. O fim fundamental desta intervenção é, em princípio, a “necessidade 
natural”, que marca a espécie humana: a necessidade de sua reprodução material. A 
espécie precisa adquirir as condições materiais de sua existência, daí a intervenção 
nas coisas materiais para se apropriar delas. A razão emerge, nesta perspectiva, 
como um poder de dominação, que confere ao homem a capacidade de manipular o 
mundo material de sua ação. Não está aqui em sua originalidade o grande projeto 
da modernidade; a manipulação radical do mundo pelo homem de tal maneira que 
razão se faz sinônimo de capacidade de manipulação.   
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Sendo assim, questiona-se porque diante de tanta busca de “controle” em relação 

aos resultados, continuamos enfrentando incertezas? Por que a racionalidade sozinha não nos 

proporciona bem estar e segurança? Que outras dimensões do humano precisam ser 

consideradas para a conquista de uma vida mais integrada? 

Talvez as respostas para estas perguntas só sejam possíveis se compreende a 

amplitude da razão, não restringindo-a à dimensão da instrumentalidade, mas avançando para 

um sentido de razão que pense na comunicação e nas dimensões mais profundas do ser 

humano, ou seja, numa razão emancipatória, que busque o diálogo entre as diferentes fontes 

do conhecimento humano. 

Refletindo sobre os caminhos da razão no Ocidente Tiago Adão Lara (1988) traz 

uma interessante trajetória no campo das idéias, que vale a pena ser trazido para este espaço, 

pois ajuda a entender a influência da Igreja Católica na sociedade, na educação, na cultura, 

sobretudo, na visão de que Deus estabelecia, enquanto entidade suprema e incontestável, 

como deveriam ser as relações do homem, sendo assim, uma época marcada pelo 

teocentrismo, baseando-se no valor da fé acima da razão. A religião impunha-se através de 

seus dogmas e tribunais, cerceando o direito ao livre-arbítrio, de forma que todos agissem de 

acordo com os interesses da minoria dirigente. 

Lara lembra que a Idade Média, caracterizada pelo sistema feudal, era dividida em 

extratos sociais bem definidos, em relação às condições socioeconômicas, tendo como 

expoente, o senhor feudal, possuidor das terras e, consequentemente, da produção. A camada 

menos favorecida era composta pelos servos e pequenos artesãos, quase totalmente privados 

do universo das letras. No campo religioso, predominava nesta sociedade, o Cristianismo, e 

seu representante maior, o Papa, possuía seu próprio feudo, além da enorme influência 

política na época, não restringindo seu papel apenas ao de líder religioso, como nos mostra 

Lara (1988, p.24), 

 

O papa era chefe de um pedaço de terra que ocupava boa parte da Itália. Esse 
pedaço de terra era o seu Estado, o seu feudo. Além disso, ele tinha uma autoridade 
real e política sobre toda a Europa, enquanto essa era cristã, e se organizava, 
politicamente, como cristã, formando a cristandade. Ele convocou exércitos para as 
cruzadas, depôs reis, erigiu tribunais, fundou boa parte das universidades 
medievais. Na Idade Média, o papa não era apenas um chefe religioso. Era a 
autoridade política suprema da Europa. Os bispos, em geral, eram também senhores 
feudais.  
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No período de transição entre o modo de produção feudal e o capitalista, com a 

ascensão da burguesia ao poder, surgiram movimentos como o humanismo, o 

antropocentrismo e o naturalismo, valorizando a razão e o homem como verdadeiro 

responsável pelos acontecimentos ocorridos na sociedade, acarretando enfraquecimento da fé, 

consequentemente, na queda da Igreja enquanto instituição detentora absoluta do poder e do 

controle. Nesse momento de revoluções e de reformas tudo passa a ser questionado, havendo 

uma excessiva valorização da Ciência, redundando no cientificismo que transmitia a idéia de 

que tudo podia ser provado ou explicado pela ciência, com o anúncio da morte de Deus e, 

consequentemente, das religiões. O homem e a ciência substituem Deus na fundamentação da 

nova ordem, de acordo com Lara, (1988, p. 30). 

É no século XVII, contudo, que começam a se estruturar os sistemas filosóficos 
modernos. O grande desafio, para eles, é encontrar, no próprio homem, o 
fundamento para a nova ordem planejada e em vias de criação, apesar do 
retardamento operado. Tudo é questionado. O homem tem de questionar também a 
si mesmo, a fim de conhecer suas possibilidades e seus limites. Destacam-se, aos 
poucos, as várias tendências e, então, empirismo e racionalismo apontam para duas 
perspectivas diversas de encarar as riquezas e limitações do ser humano [...].  

 

Neste momento, eis que surgem o empirismo e o racionalismo, questionando, 

inclusive, o próprio homem, o próprio pensamento, prevalecendo assim, a experiência, 

representada pela ciência que lida com fenômenos e acontecimentos a partir de uma 

racionalidade instrumental. Na Idade Moderna, o homem se sobrepõe à natureza, por isso o 

despertar desta consciência nesse período. 

Em suma, a modernidade fez coincidir razão com racionalidade científica, 

expulsando do racional as dimensões da afetividade e da fé. O avanço científico e 

tecnológico, na contemporaneidade, convivem com desigualdades e flagelos sociais graves, 

mostrando os limites da crença na ciência e a necessidade de integração do humano. Trata-se, 

nessa conjuntura, de discutir as possibilidades de diálogo entre as diferentes fontes de 

conhecimento, conforme propõe Barbour (2004, p. 14). 

[...] O conflito surge apenas quando as pessoas ignoram essas distinções – isto é, 
quando os religiosos fazem afirmações científicas, ou quando os cientistas 
extrapolam sua área de especialização e promovem filosofias naturalistas. Podemos 
aceitar tanto a ciência quanto a religião se as mantivermos em compartimentos 
estanques de nossa vida. A compartimentalização evita o conflito, mas ao preço de 
impedir qualquer interação construtiva.  
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O ideal de homem moderno, todo poderoso, desprovido de necessidades no 

campo do sagrado e do espiritual, numa postura totalmente voltada para o centro de si mesmo 

através da razão instrumental desfaz-se a cada momento. Hoje é notório o despreparo e a 

angústia humana no auge da solidão em meio à busca desenfreada de ter e dominar, 

esquecendo-se de outras esferas que compõe o humano, vinculando-o ao ser e ao conviver. De 

acordo com Rouanet (2004, p.15), 

A razão dominadora e reificante, que Adorno e Foucault criticam com toda justiça, 
é uma razão monológica, que se evadiu, no início da modernidade, da matriz mais 
completa da ação comunicativa e que tende a submeter a totalidade da vida a 
apenas um dos aspectos da razão comunicativa – a relação cognitiva e instrumental 
com as coisas – esquecendo-se de que existem outras esferas, a das normas e das 
vivências subjetivas, que não podem ser avaliadas no âmbito dessa relação. [...] É 
uma razão parcial e usurpadora, que precisa efetivamente ser criticada, se 
quisermos evitar o paradoxo e o irracionalismo, por outra razão, mais rica, 
incrustada nas estruturas da intersubjetividade comunicativa. 

 

Grande parte da humanidade, hoje, busca recompor o que a Modernidade 

fragmentou. Ciência, Filosofia, Religião e Arte compõem a base que nos aproxima do todo, 

configurando-se como saberes complementares, nenhuma é mais importante do que a outra. 

Para ilustrar esta discussão, apresenta-se dois autores que viveram em momentos históricos e 

espaços geográficos diferentes. A primeira, Teresa de Jesus, também conhecida como Teresa 

D’ávila que viveu no século XVI na Europa e o segundo Carlos Rodrigues Brandão, 

antropólogo brasileiro contemporâneo:  

A ciência é grande vantagem para tudo esclarecer. É possível achar virtudes e ao 
mesmo tempo cultura em algumas pessoas. Quanto maiores graças espirituais vos 
fizer o Senhor, maior necessidade haverá de sólidos fundamentos para vossas obras 
e vossas orações. (TERESA DE JESUS, 2008, p. 43). 

 

Vivemos afortunadamente tempos em que em todos os campos de criação do saber, 
há um crescente reconhecimento de que uma reintegração entre as ciências e, até 
mesmo, entre elas e outras esferas humanas de razão e de sensibilidade, parece ser a 
única saída em direção à descoberta do novo. Da astrofísica à psicologia estamos 
cada vez mais mergulhados no desafio de buscar pensamentos, pesquisas e teorias 
mais e mais interdisciplinares. Mais ousadamente transdisciplinares, dirão alguns, 
com o aval da própria UNESCO. (BRANDÃO, 2002, p.137). 

 

Nas relações sociais estabelecidas no sistema capitalista sedimenta-se um grande 

campo que impedem a busca de totalidade sugerida nas citações anteriores. Apesar de 

criadores da vida em sociedade e dos diversos tipos de relações, divisões de trabalho e 
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sistemas que a compõem a sociedade, não pode o homem, controlar de forma integral todo 

esse processo. 

[...] A era moderna trouxe consigo a glorificação teórica do trabalho, e resultou na 
transformação efetiva de toda a sociedade em uma sociedade operária. Assim, a 
realização do desejo, como sucede nos contos de fada, chega num instante em que só 
pode ser contraproducente. A sociedade que está para ser libertada dos grilhões do 
trabalho é uma sociedade de trabalhadores, uma sociedade que já não conhece 
aquelas outras atividades superiores e mais importantes em benefício das quais 
valeria a pena conquistar essa liberdade. Dentro desta sociedade, que é igualitária 
porque é próprio do trabalho nivelar os homens, já não existem classes nem uma 
aristocracia de natureza política ou espiritual da qual pudesse ressurgir a restauração 
das outras capacidades do homem. (HANNAH ARENDT, 2009, p. 12 e 13). 

 

O industrialismo e o desenvolvimento tecnológico não apenas interferem na rotina 

do trabalho, na divisão social de classes, mas principalmente, no que tange ao cultural, como 

o comportamento, as relações, no contato com o outro, no respeito às diferenças, 

principalmente diante dos novos modelos de comunicação, transformando os 

relacionamentos, que foram afetados dentro da sua complexidade, do seu contato mais íntimo 

e direto, tornando-os um tanto quanto superficiais. De acordo com pensamento de Bauman 

(2003, p.21 e 22). 

E assim é numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto pronto 
para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não 
exijam esforços prolongados, receitas testadas, garantias de seguro total e 
devolução do dinheiro. A promessa de aprender a arte de amar é a oferta (falsa, 
enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja verdadeira) de construir a 
“experiência amorosa” à semelhança de outras mercadorias, que fascinam e 
seduzem exibindo todas essas características e prometem desejo sem ansiedade, 
esforço sem suor e resultados sem esforço.  

 

Na sociedade atual depara-se com pessoas desprovidas de um sentimento de 

“despertar”, da amorosidade, da curiosidade e do desejo de serem mais, de se comprometerem 

consigo mesmas em relação às mais diversas possibilidades e dimensões que podem conduzi-

las a uma condição humana necessária para não se escravizarem diante das condições 

impostas pela exploração social, decorrente do sistema que vivemos. Comunga-se com Freire 

(2009, p.32), quando afirma: 

A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada, 
mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da 
vocação do ser mais. É distorção possível na história, mas não vocação histórica. Na 
verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos homens, 
nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total 
desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela 
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afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, não teria significação. Esta 
somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na 
história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera 
a violência dos opressores e esta, o ser menos.  

 

Vivendo desta forma, volta-se para uma existência marcada apenas pela 

importância do trabalho, mas não um trabalho criativo, feito com prazer, dentro de uma 

perspectiva que se integre às mais diversas necessidades e aptidões do humano como ser 

individual, mas de forma imposta e apenas no sentido exploratório, para justificar o lucro e a 

“coisificação” do humano, conforme esclarecem Marx e Engels (2008, p. 19 e 20). 

Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o 
proletariado, a classe dos trabalhadores modernos, que só sobrevivem se encontram 
trabalho, e só encontram trabalho se este incrementa o capital. Esses trabalhadores, 
que são forçados a se vender diariamente, constituem uma mercadoria como outra 
qualquer, por isso exposta a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as 
turbulências do mercado.  

 

As relações no sistema capitalista conduzem a um caminho em que a definição da 

singularidade na construção da própria identidade, torna-se algo bastante complicado dentro 

do processo complexo de globalização. Este entrave impossibilita as pessoas de buscarem ser 

e se conhecerem melhor, além de afetar a relação com o outro. Precisa-se entender que apesar 

da necessidade de preservar uma individualidade, seres humanos caracterizam-se pela 

sociabilidade, e mesmo em tempos de globalização, onde o indivíduo se resguarda o direito de 

viver seu próprio “eu”, não devendo esquecer que para adentrar neste “eu”, recorre-se a 

interação, a relação, ao contato com o outro. Analisando a dinâmica social na “modernidade 

líquida” Bauman (BAUMAN, 2005, p. 74) oferece elementos para aprofundar esta discussão. 

 

[...] Precisamos de relacionamentos, e de relacionamentos em que possamos servir 
para alguma coisa, relacionamentos aos quais possamos referir-nos no intuito de 
definirmos a nós mesmos. Mas em função dos comprometimentos de longo prazo 
que eles sabidamente inspiram ou inadvertidamente geram, os relacionamentos 
podem ser, num ambiente líquido moderno, carregados de perigos. Mas de qualquer 
forma precisamos deles, precisamos muito, e não apenas pela preocupação moral 
com o bem-estar dos outros, mas para o nosso próprio bem, pelo benefício da 
coesão e da lógica de nosso próprio ser.  

 

Contrariamente aos que anunciaram o fim da religião e de qualquer busca 

espiritual, é exatamente nesses contextos incertos que o ser humano se faz perguntas 
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fundamentais e recompõem suas busca no plano espiritual, como apontado pelo teólogo 

Leonardo Boff (2001, p. 10): 

Em momentos assim dramáticos, o ser humano mergulha na profundidade do Ser e 
se coloca questões básicas: O que estamos fazendo neste mundo? Qual é o nosso 
lugar no conjunto dos seres? Como agir para garantirmos um futuro que seja 
esperançador para todos os seres humanos e para nossa casa comum? O que 
podemos esperar para além desta vida?  

 

Em períodos que apresentam mudanças bruscas ou momentos que definem e 

exigem novas atitudes e comportamentos, percebe-se com maior nitidez, o quanto é 

fundamental a busca de um equilíbrio dentro de si, para lidar melhor com tais circunstâncias.  

A espiritualidade apresenta-se como forma de busca em si, como fonte de 

esperança e conquista, sobretudo, em tempos marcados por inseguranças e incertezas como a 

que vivenciamos na atualidade. Tempos em que o amanhã e o “plantar para colher depois” 

perdeu a vez e a espera tornou-se uma verdadeira tortura em tempos modernos, já que somos 

“convidados” pela sociedade de consumo a nos concentrar apenas no imediatismo,  ou seja, 

na satisfação imediata dos próprios desejos, dificultando assim, o pensar nas ações voltadas 

para o outro e no bem estar daqueles que dependem do tempo, onde pessoas acabam 

tornando-se meramente objetos nas mãos uns dos outros. 

Pensando a partir das características do nosso tempo e diferenciando-o como 

“modernidade líquida”, Bauman discute sobre este aspecto de imediaticidade e pressa com 

suas consequências éticas. 

Num mundo em que o futuro é, na melhor das hipóteses, sombrio e nebuloso, porém 
mais provavelmente cheio de riscos e perigos, colocar-se objetivos distantes, 
abandonar o interesse privado para aumentar o poder do grupo e sacrificar o presente 
em nome de uma felicidade futura não parecem uma proposição atraente, ou mesmo 
razoável. Qualquer oportunidade que não for aproveitada aqui e agora é uma 
oportunidade perdida: não a aproveitar é assim imperdoável e não há desculpa fácil 
para isso e nem justificativa. [...]. (BAUMAN, 2000, p. 186 e 187). 

 

E assim, vive-se numa correria frenética contra o tempo ou qualquer pessoa que 

atrapalhe na eterna busca por algo que preencha o vazio criado por nós mesmos. Num tempo 

com tais características como pensar o conceito de espiritualidade recuperando o sentido de 

totalidade da experiência humana? Voltando a registrar que considerou-se como base para 

trabalho reflexivo ou ponto de partida no diálogo com outros autores, a definição elaborada 
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por Olinda (2010), que contempla as seguintes dimensões: da transcendência; do caminho; 

como serviço ao próximo e como compromisso ético-político.  

A dimensão de transcendência encaminha para uma discussão sobre o aspecto 

religioso ou da busca permanente de uma vinculação com o Divino. Sem dúvida existe uma 

ligação íntima entre espiritualidade e religiosidade, mas isto não significa que 

necessariamente, exista a partir da religião um caminho direto e acessível para espiritualidade, 

tendo em vista os mais diversos interesses e sentimentos que envolvem as práticas religiosas. 

Muitos autores acreditam ser a religião uma forma de alienação e até mesmo de perigo e risco, 

como afirma Giddens (1991) e Solomon (2003). Vejamos algumas formulações destes 

autores: 

 
[...] Crenças religiosas podem ser fonte de extrema ansiedade ou desespero – tanto 
que elas devem ser incluídas como um dos principais parâmetros de risco e perigo 
(vivenciados) em muitos cenários pré-modernos. Mas em outros aspectos as 
cosmologias religiosas proporcionam interpretações morais e práticas da vida 
pessoal e social, bem como do mundo natural, o que representa um ambiente de 
segurança para o crente. (1991, p. 105). 
 
 
[...] Provavelmente aquelas formas de crença e prática religiosas que Weber chamou 
de “religiões de salvação” são as mais propensas a contaminar a vida cotidiana com 
temores existenciais, invocando, como elas fazem, uma tensão entre pecado e a 
promessa de salvação num além-mundo. (1991, p. 109). 
 
 
[...] Ainda assim, não é necessário ser religioso – muito menos pertencer a uma 
religião organizada – para ser espiritual. Todos conhecemos pessoas que se afirmam 
e se acreditam devotas, mas são tão desprovidas de espiritualidade quanto um copo 
vazio. Milhões de pessoas, dez milhões de budistas, por exemplo, são intensamente 
espirituais sem a ajuda de um Jeová judaico-cristão, ou de um Alá islâmico, e, aliás, 
nem de uma igreja ou de um comitê de ação política ou grupo de lobby. [...] (2003, 
p.19). 

 
 

Röhr (2010) comungando com o mesmo pensamento de que a religião muitas 

vezes além de afastar as pessoas de si, afastam também do outro, acredita que a religião pode 

atuar como um canal para a exclusão da espiritualidade no processo formador do humano, 

conforme observa-se a seguir, 

Espiritualidade não exclui, em princípio, nenhuma fé religiosa como forma 
específica de vivenciar a espiritualidade. Por outro lado, nem tudo que se apresenta 
como religião também inclui a espiritualidade. As formas que a própria religião às 
vezes assume podem até ser contrárias à própria espiritualidade. Isso acontece, 
principalmente, quando a religião se fixa em dogmas, em regras de conduta bem 
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determinadas, em inflexibilidade, em exclusão, em intolerância contra confissões de 
fé distintas, na imposição de crenças aos outros, na luta pelo domínio, pelo poder 
através de forças divinas e na crença da própria superioridade, diante dos outros 
homens, que pode até resultar na suspensão de normas éticas de relacionamento 
com os membros por dentro ou fora da comunidade religiosa. (Röhr, 2010, p. 20 e 
21). 
 

 

Porém, Giddens (1991) observa que o lado positivo da religião também pode ser 

expresso de forma completamente diferente, desenvolvendo o sentimento de confiança e 

segurança tão perdidos em tempos modernos.  

 
[...] Embora a maioria das religiões não seja monoteísta, a ideia de confiança 
em seres ou forças sobrenaturais é um traço característico de muitas crenças 
religiosas diferentes quanto a outros aspectos. A religião é um meio 
organizador de confiança de mais de uma maneira. Não só as deidades e 
forças religiosas fornecem apoio providencial seguro: funcionários religiosos 
também o fazem. E o que é mais importante, as crenças religiosas 
tipicamente injetam fidedignidade na vivência de eventos e situações e 
formam uma estrutura em termos da qual eles podem ser explicados e 
respondidos. (p. 105). 
 
 

Embora o conceito de secularização seja uma questão complexa, que mostra ser 

desnecessário buscar apoio em algo que remete ao transcendente, ainda é na religião, que a 

maioria encontra seu “conforto” e amparo espiritual.  

 
[...] A secularização é sem dúvida uma questão complexa e não parece resultar no 
desaparecimento completo do pensamento e atividade religiosos - provavelmente 
por causa do poder da religião sobre algumas das questões existenciais [...]. No 
entanto, a maior parte das situações da vida social moderna é manifestamente 
incompatível com a religião como uma influência penetrante sobre a vida cotidiana. 
A cosmologia religiosa é suplantada pelo conhecimento reflexivamente organizado, 
governado pela observação empírica e pelo pensamento lógico, e focado sobre 
tecnologia material e códigos aplicados socialmente. (Giddens, 1991, p. 111). 
 
 

 
Com todas as mudanças ocorridas na estrutura da sociedade moderna, incluindo 

comportamentos, não apenas nas relações entre homens e destes com a natureza, mas também 

na relação do homem com o divino, com o transcendente, que acarretou em transformações, 

segundo o Giddens (1991, p. 112), com a disseminação do saber científico já não há mais 

espaço para uma via teocêntrica, tornando inadequadas as visões que atribuíam todas as 

transformações naturais, sobretudo, as catástrofes às influências divinas, que teriam um 

caráter primitivo em relação às ações pecaminosas dos seres humanos. Nas suas palavras: 
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“Um mundo estruturado principalmente por riscos humanamente criados tem muito pouco 

lugar para influências divinas, ou de fato para as propiciações mágicas de forças ou espíritos 

cósmicos”.  

Desta forma, observam-se tais mudanças como fatores que afetam os diversos 

movimentos do homem dentro da sociedade, movimentos estes que transmitem seus anseios, 

sua curiosidade, seu tentar fazer, sua criação, sua arte, o ensino e a aprendizagem 

demonstrados e representados a partir da cultura, com todas as suas falas, suas cores, seus 

sabores e saberes.  

Aqui a religião não pode mais ser encarada na perspectiva negativa do 

afastamento das coisas do mundo para uma concentração na busca da salvação. Religião é 

entendida como espaço, ou lugar que pode favorecer novas formas de estar no mundo. Daí 

vem as outras direções apontadas por Olinda, a indicação de caminho que se faz no mundo e 

com o mundo, no jogo simbólico da cultura. 

Ao falar de cultura, realiza-se uma tentativa de comunicação com o todo, com o 

cosmo, com a natureza, pois ela também é um canal de troca e interação com todo esse 

universo que nos cerca. Comunga-se então, com Brandão (2002, p.22) quando afirma que, 

 

A Vida e a consciência da vida são o que ela própria ou um deus nos ofertaram. A 
cultura e o que fazemos dela, nela e, em e entre nós, através dela, Vida. A cultura é 
o que devolvemos a Deus ou à Vida como a nossa parte no mistério de uma criação 
de quem somos bem mais ou persistentes inventores do que aqueles que vieram 
assistir ao que fizeram antes de havermos chegado. [...] Tudo aquilo que criamos a 
partir do que nos é dado, quando tomamos as coisas da natureza e as recriamos 
como os objetos e os utensílios da vida social representa uma das múltiplas 
dimensões daquilo que, em uma outra, chamamos de: cultura. O que fazemos 
quando inventamos os mundos em que vivemos: a família, o parentesco, o poder de 
estado, a religião, a arte, a educação e a ciência, pode ser pensado e vivido como 
uma outra dimensão.  

 

 

Desta reflexão emerge a noção de que a espiritualidade dever ser vista como parte 

de um todo na formação humana, por isso a importância de se trabalhar este conceito no 

ambiente plural que é a escola, para que se tenha a possibilidade de compreender e vivenciar o 

todo, defendido através de uma visão holística, mencionada por Rafael Yus (2002, p. 22), 
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associando uma educação que interaja com a espiritualidade e o holismo no ambiente escolar, 

como afirma o autor,  

 

Espiritualidade. Talvez o traço mais característico e diferenciador da tradição 
holística tenha sido, e ainda é, a ênfase dada as dimensões espirituais dos alunos, um 
elemento desprezado pelos sistemas educacionais atuais, ou mesmo reduzido a um 
determinado dogma. O holismo valoriza e desenvolve a espiritualidade como estado 
de conexão de toda a vida, de experiência do ser, de sensibilidade e compaixão, de 
diversão e esperança, de sentido de reverência e de contemplação diante dos 
mistérios do universo, assim como do significado e do sentido da vida. Esse 
sentimento de harmonia e espiritualidade é considerado essencial para a construção 
da paz no planeta. [...].  

 

Constata-se desta forma que, para o holismo o que de fato interessa é a 

possibilidade de poder abordar a espiritualidade de forma clara, entendo-a como algo que 

satisfaça e liberte o pensamento e as atitudes sem dogmatizá-las, não se preocupando com 

nenhuma explicação religiosa de forma particular. 

Neste rumo tenta-se buscar seguir uma definição de religião que mostre a 

possibilidade de vinculá-la ao conceito de espiritualidade aqui discutido. Num sentindo 

amplo, utilizado a partir da etimologia da própria palavra, no latim, religio, que significa 

religare, religar, unir, juntar. No dicionário de filosofia, Japiassú (2001, p. 234) define como 

sendo, 

Em seu sentido geral e sociocultural, a religião é um conjunto cultural suscetível de 
articular todo um sistema de crenças em deus ou num sobrenatural e um código de 
gestos, de práticas e de celebrações rituais; admite uma dissociação entre a “ordem 
natural” e a “ordem sacral” ou sobrenatural. Toda religião acredita possuir a verdade 
sobre as questões fundamentais do homem, mas apoiando-se sempre numa fé ou 
crença. Sendo assim, ela se distingue da filosofia, pois esta pretende fundar suas 
“verdades” ou tudo o que diz nas demonstrações racionais. Aquilo que a religião 
aceita como verdade de fé, a filosofia pretende demonstrar racionalmente. Ex.: as 
provas da existência de Deus dadas pela escolástica, por Descartes, por Kant etc. 
Hoje em dia, há toda uma corrente filosófica que, em nome das luzes da razão, 
considera isso um fenômeno que deve ser analisado pelas ciências sociais (análise 
das ideologias) ou pela psicanálise (análise das ilusões).  

 

A partir desta definição onde observa-se a distinção entre religião e filosofia, 

conferindo a esta relação um significado complementar a partir da visão de Buber (2007, p. 32 

e 33). 

A relação religiosa, por mais configurada e organizada que seja, no fundo não é 
outra coisa senão o desdobramento da existência que nos foi dada; a atitude 
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filosófica é obra da consciência que se faz autônoma, que se apreende e que se quer 
autônoma. Nela, na filosofia, o espírito do homem se concentra na obra espiritual; 
pode-se mesmo dizer que só aqui, só sobre a crista elevada do pensamento dirigido, 
a espiritualidade, como que difundida sobre a pessoa, passa a ser espírito; mas na 
religião, onde esta nada mais é que o mero desdobramento da existência como um 
todo confrontando-se com o Eterno, toda espiritualidade se insere, também, como 
parte da integralidade pessoal do indivíduo.  

 

Para outros autores, a religião apresenta-se como uma ideia de transcendência, de 

totalidade, voltada para socialização do homem, conforme ilustração nos trechos a seguir: 

Julgo que religião esteja relacionada com a crença no direito à salvação pregada por 
qualquer tradição de fé, crença esta que tem como um de seus principais aspectos a 
aceitação de alguma forma de realidade metafísica ou sobrenatural, incluindo 
possivelmente uma ideia de paraíso ou nirvana. (BOFF, 2001, p. 20). 

 

Pode-se dizer, portanto, que a religião desempenhou uma parte estratégica no 
empreendimento humano da construção do mundo. A religião representa o ponto 
máximo da auto-exteriorização do homem pela infusão, dos seus próprios sentidos 
sobre a realidade. A religião supõe que a ordem humana é projetada na totalidade 
do ser. Ou por outra, a religião é a ousada tentativa de conceber o universo inteiro 
como humanamente significativo. (BERGER, 1985, p.41). 

 

Religião é uma crença em Deus, que é o fundamento incondicionado de todas as 
coisas, e em seres espirituais, resultando em experiência pessoal de salvação ou 
iluminação, comunidades, escrituras, rituais e um estilo de vida. (CRAWFORD, 
2005, p. 220). 

 

Sendo assim, a religião aqui passa a ser definida como uma crença em Deus, que é 

algo sobrenatural, associada diretamente a um processo cultural, portanto, social através de 

símbolos e rituais que se configuram como uma representação de valores que integram e 

interagem consigo e com o outro. 

Partindo da definição de religião, considerada como um dos principais caminhos 

para se chegar à espiritualidade, destaca-se a seguir, alguns conceitos de espiritualidade 

provenientes de estudiosos no assunto para que possamos dialogar com cada um, favorecendo 

assim, uma melhor interpretação deste conceito tão complexo. 

Para mim espiritualidade significa as paixões nobres e reflexivas da vida e uma 
vida vivida em conformidade com essas paixões e reflexões nobres. A 
espiritualidade abarca o amar, a confiança, a reverência e a sabedoria, bem como os 
aspectos mais terríveis da vida, a tragédia e a morte. (SOLOMON, 2003, p. 33). 
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A lei do darma apresenta três componentes. O primeiro é o de que estamos aqui 
para encontrar nosso verdadeiro Eu, para descobrir que nosso verdadeiro Eu é 
espiritual, que somos essencialmente seres espirituais expressos numa forma física. 
Não somos seres humanos que de vez em quando tem experiências espirituais. Ao 
contrário, somos seres espirituais que de vez em quando tem experiências humanas. 
(CHOPRA, 2007, p. 86 e 87). 

 

Para Boff (2001), o conceito de espiritualidade envolve, necessariamente, a 

dimensão do sentimento e das virtudes, que engloba as relações humanas de forma 

harmoniosa e fraterna. Para ele, espiritualidade está “relacionada com aquelas qualidades do 

espírito humano – tais como amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de 

perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia – que trazem 

felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. (BOFF, 2001, p. 21). 

No entanto, não foi objetivo desta pesquisa, abordar apenas o conceito de 

espiritualidade e religião proveniente de teóricos renomados nestes assuntos. Importa, 

sobretudo, trazer a voz dos professores do Ensino Religioso, sujeitos desta pesquisa, que no 

Círculo Reflexivo Biográfico (CRB), narraram sobre suas trajetórias de vida, explicitando 

seus conceitos de espiritualidade e os modos concretos e singulares como suas 

espiritualidades foram/continuam se desenvolvendo. Sendo assim, procurou-se destacar a 

importância de reconhecer a significação da subjetividade dos professores e professoras 

imbuída em suas práticas, apresentando seus conceitos elaborados no decorrer da pesquisa, 

considerando suas experiências com o Ensino Religioso, tornando o teor destes conceitos 

mais fácil e acessível para o entendimento deste trabalho. 

Lendo a biografia educativa produzida no final do processo de interação no CRB, 

percebeu-se não apenas quem nos escreve e/ou estudamos, mas todo o seu universo sendo 

mais compreensível responder as tantas perguntas que norteiam o universo de um 

pesquisador, tais como: o quê, por quê, onde e quando, das experiências vividas. Partindo do 

princípio de que a narrativa permite entrar num movimento de autorreflexão, entendendo que 

muitas coisas ocorridas no presente, só poderão ser compreendidas no futuro, pois apenas a 

partir da experiência do vivido, perceberemos a importância do fato vivenciado. Desta forma, 

apresenta-se a seguir alguns depoimentos4 que levam a compreender o que de fato, cada 

professor e professora participantes entenderam pelo conceito de espiritualidade e religião. 

Porém, antes, abre-se um parêntese para fazer a apresentação dos sujeitos da pesquisa.  

                                                           

4 Foram usados pseudônimos. Nessa dissertação ao falar dos sujeitos aparecerão em itálico após uma pausa. 
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2.2 – Apresentando os sujeitos da pesquisa  

Um fotógrafo-artista me disse outra vez: Veja que pingo 
de sol no couro de um lagarto é para nós mais 
importante do que o sol inteiro no corpo do mar. Falou 
mais: que a importância de uma coisa não se mede com 
fita métrica nem com balanças nem com barômetros etc. 
Que a importância de uma coisa há de ser medida pelo 
encantamento que a coisa produza em nós. [...] 

Manoel de Barros 

 

Embalada nas belíssimas palavras de Manoel de Barros, aqui, apresenta-se os 

sujeitos da pesquisa, pessoas fundamentais para concretização deste processo, que muito 

ensinaram e contribuíram na compreensão do verdadeiro sentido das palavras e experiências. 

As informações a seguir foram retiradas a partir do questionário aplicado na primeira reunião 

do CRB (momento de apresentação de todos e da pesquisa realizada), com o intuito de 

conhecer melhor o perfil de cada um e o universo em que atuam. 

 Cada professor será identificado pelo pseudônimo escolhido no momento do 

relato da sua biografia educativa, porém, considerando importante representa-los também com 

as imagens escolhidas por eles, no CRT trabalhando a definição de espiritualidade para cada 

um a partir da representação de uma fotografia ou objeto.  

A partir de uma dinâmica onde foram apresentas as imagens e os mais variados 

símbolos (figuras 4 e 5, respectivamente), cada professor escolheu o objeto ou figura para 

definir o que para ele significa o conceito de espiritualidade. 

                 

              Figura 04: Foto de figuras e objetos para definir o conceito de espiritualidade                            
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                      Figura 05: Foto que apresenta apenas os objetos                            

 

Compreendido melhor como ocorreu esse processo de escolha das representações, 

apresenta-se a seguir, os sujeitos da pesquisa, ressaltando que o professor Épico não possui 

imagem relacionada por não ter participado do encontro. 

 

                         

                       Figura 06: Foto do símbolo escolhido pelo Ágape 

 

Ágape, representado pela cruz por simbolizar a dor através do sofrimento e ao 

mesmo tempo a alegria que para ele significa a vitória. Casado, 42 anos, católico. Graduado 
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em Ciências da Religião e Especialista em Planejamento Educacional e Gestão e Coordenação 

Escolar. Leciona na regional V. Possui 23 anos de magistério. 

                                    

                                  Figura 07: Foto do símbolo escolhido pela Angélica 

 

Angélica escolheu a estrela, pois para ela simboliza “aquilo que guia, que nos 

conduz”. Casada, 53 anos, católica. Pedagoga com especialização em Administração Escolar. 

Professora da regional V, leciona há 20 anos. 

 

                              

                             Figura 08: Foto do símbolo escolhido pelo Francisco 
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Francisco escolheu a figura de duas crianças abraçadas, pois para ele representa a 

união da família. Casado, 28 anos, católico. Graduado em Filosofia e Teologia. Leciona na 

regional V. Possui 3 anos de magistério. 

 

                     

                    Figura 09: Foto do símbolo escolhido pela Júlia 

 

Júlia optou pela figura da borboleta, pois esta simboliza a liberdade e esperança de 

renovação. Solteira, 49 anos, católica. Graduada em Ciências da Religião. Leciona na regional 

V. Possui 10 anos de magistério. 

 

                             

                           Figura 10: Foto do símbolo escolhido pela Letícia 
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Letícia escolheu a Bíblia como símbolo da sua espiritualidade, tendo em vista que 

em sua trajetória de vida, este livro sempre esteve presente representando sua fé. Solteira, 42 

anos, católica. Graduada em Pedagogia. Especialista em Ciência da Religião – Pesquisa e 

Ensino do Fenômeno Religioso. Leciona na regional V. Possui 18 anos de magistério. 

 

                         

                       Figura 11: Foto do símbolo escolhido pelo Paulo 

 

Paulo escolheu o livro que traz como título a palavra Educar, representando assim, 

o seu desejo de educar. Casado, 49 anos, evangélico. Graduado em Ciências da Religião e 

especialista em Ensino e Pesquisa do Fenômeno Religioso. Professor da regional V. Leciona 

há 13 anos. 

 

                              

                            Figura 12: Foto do símbolo escolhido pela Vitória 
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Vitória escolheu a figura de um homem que sozinho realiza uma reflexão frente 

ao mar. Para ela, esta figura representa um “mergulho” em si mesmo. Separada, 47 anos, 

messiânica. Pedagoga. Leciona na rede privada e possui 10 anos de magistério. 

Épico: casado, 48 anos, católico. Graduado em Teologia e Pedagogia. Especialista 

em Ciência da Religião – Pesquisa e Ensino do Fenômeno Religioso. Leciona nas regionais I 

e III. Possui 15 anos de magistério.  

Apresentados os sujeitos, segue-se para as definições elaboradas por eles, com o 

intuito de dialogar com os demais teóricos. 

 

2.3 – A espiritualidade e a religião na concepção dos professores 

 

Partindo das experiências, da formação e da concepção de cada professor acerca 

das definições que cada um possui sobre religião e espiritualidade, desenvolveu-se um Círculo 

Reflexivo Temático que tratou acerca deste debate, dividido em três momentos, para que esta 

definição não ficasse pautada apenas no conceito isolado ou de alguma forma tendencioso por 

parte das pesquisadoras. 

 Sendo assim, este CRT ficou dividido em um primeiro momento através das 

dinâmicas dos objetos, explicada no tópico anterior. No segundo momento, realizou-se a 

leitura coletiva de um texto do Leonardo Boff (que se encontra nos anexos), e a partir dele 

interpretou-se como o conceito de espiritualidade foi expresso pelo autor e o qual o 

significado da mensagem para cada participante. Numa terceira rodada, procurou-se entender 

a partir da formação de cada um, quais sujeitos, espaços e processos foram significativos em 

seus processos de espiritualização (que será abordado de forma mais aprofundada no próximo 

capítulo). Sendo assim, chegaram-se as seguintes conceituações sobre o que de fato significa 

espiritualidade. 

 

Para mim, espiritualidade é um conjunto de percepção, da conversa com Deus, do servir e 

conhecimento. (VITÓRIA)  
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Espiritualidade é quando você procura o transcendente, faz uma tomada da realidade. 

(FRANCISCO) 

 

A espiritualidade, para mim, primeiro eu vejo esse caminho espiritual com o Cristo, que ele 

liberta para o transcendental, também da palavra de Deus na busca dessa visita comunitária. 

[...] A espiritualidade é isso, não vivemos essa experiência de espiritualidade se não 

passarmos pela dor, chamado pelo sofrimento, pela dificuldade, para poder alcançar lá na 

frente, a vitória e alegria. (ÁGAPE) 

 

A espiritualidade passa por esse procedimento de aprofundamento, de percepção, de olhar 

para o outro, tem coisas que você não aceita, mas tem que aprender a esperar e aceitar as 

coisas que você não compreende, para poder assim, exercitar a sua compreensão. O conceito 

de espiritualidade é muito amplo e às vezes falta palavra pra gente definir. (LETÍCIA) 

 

A Bíblia é o que contém a minha espiritualidade. [...] Espiritualidade também, é quando eu 

vejo o outro feliz, mudanças verdadeiras, transformações. (ANGÉLICA) 

 

A espiritualidade para mim é uma vivência que eu tenho com Deus, com meu semelhante, ou 

com a natureza na transformação para o bem. (PAULO) 

 

A reflexão no ato das suas narrativas possibilitou aos professores e professoras 

mergulharem em sua subjetividade, identificando como essa experiência com o outro e com o 

todo, através do seu processo de formação conseguiu atingir o nível de espiritualidade.  

Já acerca do conceito de religião para os professores, essa investigação se deu não 

a partir de uma conceituação como ocorreu no conceito de espiritualidade, mas de como sua 

pertença religiosa colabora ou não com seus processos de espiritualização, sendo abordada de 

forma detalhada no capítulo 3, tópico 3.3, mas que aqui, registrou-se pequenos trechos de suas 

falas em relação a essa influência, conforme se observa a seguir: 
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A minha pertença religiosa, também tem a ver comigo mesmo, porque pertence primeiro a 

mim, e se não pertencer primeiro a mim, é como se eu não trabalhasse para minha própria 

felicidade. (PAULO) 

 

Para mim, a igreja que eu participo, Messiânica, ela influencia na minha vida me ajudando 

no processo de conscientização, que eu sou a única responsável por tudo que me acontece, e 

isso já é um primeiro passo para você poder transformar a sua vida e ser útil, e jamais você 

culpar o outro, de tudo que aconteça, você ser responsável, e não dizer que fulano fez isso e 

isso comigo. Não! Eu que tenho que me transforma. (VITÓRIA) 

 

Através das leituras, leituras religiosas, a leitura bíblica, a leitura da própria igreja, através 

das relações com as pessoas, no culto, nos encontros, transformando essa pertença religiosa 

em espiritualização. (FRANCISCO) 

 

Ao fazer a leitura de uma narrativa observa-se este narrador com “outros olhos”, 

pois compartilhando com ele sua história, facilita a cumplicidade com suas conquistas, com 

suas dores, com seus sonhos e assim, companheiros também na leitura e entendimento do que 

está sendo abordado, porque lendo o que foi escrito por eles e elas, ocorre o envolvimento 

com o compromisso de quem conhece o porquê daquela escrita. 

Diante da conceituação de espiritualidade, embasada nos mais diferentes teóricos, 

professores e professoras, conceitua-se a espiritualidade como algo que sentimos, que surge e 

se apresenta como emergindo, neste movimento de dentro para fora e não o contrário, algo 

construído também nas mais diversas relações com o outro, com a natureza, com o todo, que 

nos satisfaz e nos conduz a um caminho de equilíbrio e comunhão. 

Aqui se compreende a espiritualidade enquanto experiência através das 

aprendizagens representadas pelos mais distintos sentimentos e sensações, tais como: a dor, a 

alegria, a desilusão, o prazer, o amor, a gratidão, a caridade, o perdão, a compaixão, etc., mas 

com a importância de nos possibilitar a reflexão do vivido, independente de ser vivenciada em 

conjunto ou de forma isolada. 
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O não aprofundamento, a exclusão e o distanciamento dessa temática, acarretam 

numa visão distorcida do verdadeiro significado de espiritualidade, sendo encarada como algo 

fútil e modista, de pessoas que não conseguem viver a realidade e tornam esse momento como 

uma fuga desta realidade. 

Diante desta visão, ao isolar a espiritualidade, como uma das partes fundamentais 

que compõe o “todo” do humano, cada vez mais tornam-se desconhecidos nossos atos e 

pensamentos, e assim, acarretando no distanciamento de si e dos demais. Segundo Röhr 

(2010, p. 14 e 15), 

[...] O que é mais difícil de identificar é a quinta, a dimensão espiritual. Não se 
confunde essa dimensão com a religiosa, que em parte pode incluir a espiritual, mas 
que contém algumas características como as da revelação como intervenção direta 
de Deus e de um tipo de organização social que dessa forma são estranhas ou não 
necessárias à dimensão espiritual. Podemos nos aproximar da dimensão espiritual 
identificando uma insuficiência das outras em relação ao homem nas suas 
possibilidades humanas. Nesse sentido, podemos chamar essas dimensões de 
imanentes e a dimensão espiritual de transcendente. Das dimensões imanentes 
temos evidencias constantes. A dimensão espiritual transcende a realidade 
empiricamente verificável e nem por isso deixa de ser realidade para quem se volta 
para ela e se compromete com ela.  

 

Por mais que se tenha consciência da nossa condição humana nos limitando 

dentro de várias escolhas, perspectivas e situações, sem que seja possível na maioria das 

vezes, evitar sentimentos de dor, de aflição, de angústia, o lado espiritual nos acalma, nos 

tranquiliza, nos orienta para uma crença em uma fé de acreditar e confiar em nós mesmos 

como sendo capazes de transgredir essas limitações e assim, fortalecendo nosso interior diante 

dos desafios e contatos no dia-a-dia. 

Hoje a singularidade de nosso tempo reside no fato de que a espiritualidade vem 
sendo descoberta como dimensão profunda do humano, como o momento 
necessário para o desabrochar pleno de nossa individuação e como espaço da paz 
no meio dos conflitos e desolações sociais e existenciais. (BOFF, 2001, p. 18). 

 

Exatamente neste ponto, a escola como a segunda maior instituição educativa 

depois da família, pode favorecer na construção, em todos os tipos de sujeitos, sejam eles 

jovens, pessoas maduras, profissionais renomados, cientistas, enfim, revela um despertar 

desse sentimento de espiritualidade, como afirma Boff (2001, p.11):  

Todos falam de espiritualidade, e ela é um tema recorrente em nossa cultura, não só 
no âmbito das religiões, que é o seu lugar natural, mas também no das buscas 
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humanas, tanto dos jovens quanto dos intelectuais, de famosos cientistas e – para 
surpresa nossa de grandes empresários.  
 

 
Porém, ainda de acordo com Leonardo Boff (2001), é preciso ter cuidado para 

manter a criticidade e não deixar envolver pelas “empresas” que de certa forma, são 

verdadeiras indústrias em multiplicar lucros à custa da fé e em nome da espiritualidade. 

Isto ocorre, principalmente, entre as pessoas mais simples e humildes, que se 

preocupam com o outro e acabam “iludindo-se” por acreditarem estarem agindo em nome da 

fé, independente de onde vivem, dos lugares que frequentam, das pessoas que se relacionam. 

De acordo com o autor, 

Não devemos nunca esquecer que os portadores permanentes da espiritualidade são 
as pessoas consideradas comuns, que vivem a retidão da vida, o sentido da 
solidariedade, e cultivam o espaço sagrado do Espírito, seja em suas religiões e 
igrejas, seja no modo como pensam, agem e interpretam a vida. (Boff, 2001, pág. 
13). 

 

Nesta busca de relação entre espiritualidade e religião, pode-se encontrar ainda, o 

que seria o conceito de religiosidade, a partir do momento em que se compreende como uma 

predisposição para buscar Deus e, às vezes seguir determinada religião. Religiosidade seria, 

ainda, sentimento, inclinação espiritual, uma resposta as nossas dúvidas e incertezas. 

Comunga-se com Sandrini (2009, p.19) quando questiona, 

 

Qual a relação entre religião e religiosidade? A religião seria a resposta e a 
religiosidade a pergunta. Quando a religião não tem mais nenhum chão 
significativo na vida das pessoas e das sociedades, torna-se inadequada e tende a 
desaparecer. A religião é uma dimensão antropológica, estrutural do ser humano. 
Por isso sempre haverá religiões que buscam responder a esta dimensão. “A 
religião responde à religiosidade, a religiosidade pede e provoca religiões”.  

 

De fato, o que na verdade pode ser considerado como resposta é esta ligação que 

existe em relação ao sentimento, ao transcendente, a comunhão com o mistério, que não deixa 

de ser algo que se volta ao aspecto da religião, enquanto instituição, política, moralidade, 

ritualística e doutrinária. De acordo com Libâneo (2002, p.91-92), 

 

[...] A religiosidade aproxima-se de um vago sentimento religioso. Corresponde à 
necessidade afetiva pessoal de estar ligado com algo distinto de si mesmo. Vem ao 
encontro de aspiração confusa para estar em simpatia harmônica com todas as 
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coisas. Revela um afã de penetrar todos os segredos. Traduz um desejo de 
comunicar-se com as forças sensíveis presentes e atuantes no universo. Casa-se 
com a inclinação para o mistério [...].  

 

Encara-se assim, a religiosidade como algo diretamente proporcional a religião, 

onde uma acaba despertando o vínculo que as une, no caso a fé. 

Apresentados os conceitos e definido a importância de cada um deles para o 

trabalho em questão, é possível perceber como ao longo da história até os dias de hoje, a 

religião aparece como um dos principais canais para a busca deste “caminho” em direção à 

espiritualidade. 
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3 - SER PROFESSOR DO ENSINO RELIGIOSO: UM CAMINHO DE 

ESPIRITUALIZAÇÃO?  

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar, a partir das questões norteadoras desta 

pesquisa, como ocorreu/ocorre a busca de espiritualização dos professores do Ensino 

Religioso (ER), que participaram desta pesquisa, identificando a influência dos sujeitos, 

eventos, instituições e processos formadores que foram consideradas como fundamentais na 

trajetória de vida de cada um desses sujeitos. Por fim, considera-se a prática pedagógica, 

avaliando em que medida o trabalho com conteúdos do ensino religioso, auxiliou/auxilia no 

processo de espiritualização. O embasamento teórico fundamental adveio do conceito de 

“experiência formadora”, proposto por Marie-Christine Josso, no livro Experiências de Vida e 

Formação.  

Seguindo as palavras de Kahlil Gibran, com o intuito de permitir o encontro com 

o outro, superando a estranheza de seres desconhecidos, mas com a atitude sublime de saber 

falar e ouvir no momento certo buscando, a partir dos preceitos estabelecidos no Círculo 

Reflexivo Biográfico (CRB), compartilhar experiências utilizando-se de uma linguagem 

acessível, através de um diálogo aberto, e buscando romper as dificuldades próprias de um 

trabalho coletivo.  

Antes de iniciar a análise das falas dos sujeitos, identificando como as categorias 

anteriormente referidas tiveram sua importância no processo de espiritualização dos 

professores, apresentando o conceito de “experiência formadora” que serve de pilar para 

entender melhor o objetivo deste trabalho, que envolve, ainda, os conceitos de experiência, 

formação e sujeito. 

 

 
 
3.1 – A centralidade do conceito de experiência formadora na pesquisa sobre espiritualidade  
 

 

As experiências individuais e coletivas nas suas inter-relações constituem a 

história. Apesar dessa centralidade, ainda se percebe algum descaso com as narrativas 

biográficas. Neste momento, pode se observar o quanto as atividades simples, a rotina do dia 

a dia, os pequenos prazeres do cotidiano vão perdendo seu valor e sendo substituídos por 
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relações e contatos efêmeros. Dada esta realidade, procurou-se neste trabalho estabelecer o 

compromisso em resgatar a importância da palavra, retomando o exercício de falar e ouvir, 

através de um ato solidário de compreender e ser compreendido, o que equivale a expressão 

poder “viver com palavras”, utilizada por Larrosa (2002, p.21), conforme vê-se a seguir: 

 
 
O homem é um vivente com palavra. E isto não significa que o homem tenha a 
palavra ou a linguagem como uma coisa, ou uma faculdade, ou uma ferramenta, mas 
que o homem é palavra, que o homem é enquanto palavra, que todo humano tem a 
ver com a palavra, se dá em palavra, está tecido de palavras, que o modo de viver 
próprio desse vivente, que é o homem, se dá em palavra e como palavra. Por isso, 
atividades como considerar as palavras, criticar as palavras, eleger as palavras, 
cuidar das palavras, inventar palavras, jogar com as palavras, impor palavras, proibir 
palavras, transformar palavras etc. não são atividades ocas ou vazias, não são mero 
palavrório. Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como 
damos sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos  as 
palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de como 
vemos ou sentimos o que nomeamos. 
 

 

Transportando todas essas considerações ao espaço escolar especificamente, 

pensando na posição dos professores, percebeu-se que a quebra desta “cultura do silêncio” 

possibilita uma conscientização da importância de debruçarmo-nos sobre as investigações 

acerca das experiências, passando a ouvir os professores sobre diferentes aspectos: sua 

formação; peculiaridades na maneira de ensinar; o planejamento das aulas; a criação de 

situações interativas entre os educandos e entre estes e o próprio professor; seleção dos 

conteúdos a serem abordados em referência à realidade de cada um, além da sua linguagem, 

comportamento, maneira de pensar e agir, tendo em vista que isso não é algo ensinado ou 

dogmatizado, mas fruto de um processo de construção ao longo de uma trajetória de vida. 

Goodson (1995, p. 67) também tem uma importante contribuição neste debate: 

 
 
O projecto que recomendo respeita à reconceptualização da investigação 
educacional, de modo a assegurar que a voz do professor seja ouvida, ouvida em voz 
alta e ouvida articuladamente. A este respeito, a maneira mais plausível de avançar, 
penso eu, seria começar por edificar as noções de ‘professor autorregulador’, de 
‘professor como investigador’ e de professor como um ‘profissional de 
competências alargadas’. 
 

 

Um professor com as múltiplas capacidades apontadas por Goodson há de ser, 

necessariamente, reflexivo, daí o conceito de “reflexividade crítica” proposto por Nóvoa nos 

seus escritos sobre formação docente. 

Para entender melhor o papel da reflexão e suas consequências no conceito de 
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“experiência formadora” central nos processos formativos, partiu-se para uma análise do 

significado do termo “experiência”, que será abordado nesta pesquisa para alcançarmos uma 

compreensão de todo esse contexto histórico, caracterizado por inúmeras transformações. Por 

tratar-se de um conceito polissêmico, observou-se níveis e gradações do mesmo com 

diferentes impactos para as análises sobre os processos formativos.   

De acordo com o estudo etimológico feito por Larrosa (2002, p. 25), a palavra 

experiência vem do Latim - expiriri, trazendo o significado de “encontro ou relação com algo 

que se experimenta, que se prova”. Considerando o vocabulário filosófico encontrado em 

Lalande (1996, p.366), a palavra experiência pode ter um significado abstrato e geral. A 

experiência, além de um sentido concreto ou mais técnico, baseia-se no ato de 

“experimentar”, como pode ser observado a seguir:  

 
 
A Experiência em Geral: A) O fato de experimentar alguma coisa, na medida em que 
este fato é considerado não só como um fenômeno transitório, mas também como 
algo que alarga ou enriquece o pensamento: “ter uma dura experiência; ter (ou ter 
adquirido a experiência das assembleias públicas); B) Conjunto das modificações 
vantajosas que o exercício traz às nossas faculdades, das aquisições que o espírito 
através desse exercício e, de maneira geral, de todos os progressos mentais 
resultantes da vida. Distingue-se uma experiência individual de uma experiência da 
espécie (diz-se ainda experiência ancestral), esta pode ser transmitida quer pela 
tradição (educação, linguagem, exemplos) quer pela hereditariedade 
psicofisiológica. […]; C) Teoria do Conhecimento. O exercício das faculdades 
intelectuais considerado como algo que fornece ao espírito conhecimentos válidos 
que não estão implicados na mera natureza do espírito enquanto puro sujeito 
cognoscente. 

 

 

Tomando as definições dadas por Lalande, destacando o aspecto da experiência 

em geral, entendido como “algo que alarga ou enriquece o pensamento”, desenvolver este 

aspecto, requer uma abordagem do conceito de experiência partindo das elaborações do 

filósofo americano, John Dewey, que vincula vida, reflexão e experiência às suas elaborações 

sobre educação. Sendo assim, buscou-se neste trabalho, ressaltar as interconexões entre estes 

conceitos, destacando a natureza, a política e a educação como embasamento para se 

compreender a experiência espiritual do professor do Ensino Religioso ao longo de sua 

trajetória de vida, com destaque para sua atividade pedagógica.  

Para Dewey, quando a educação se baseia na experiência pessoal, há maior 

possibilidade de abertura para uma relação não conflitante entre aprendente e educador, 

possibilitando, assim, relações diferentes daquelas vivenciadas sob a égide da pedagogia 

tradicional. Reconhecer a importância da experiência como formadora na realidade 
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educacional, perpassando as normas e orientações tradicionais, não significa ignorar ou 

desmerecer o que existe na atualidade, mas perceber a importância em conciliar fatores que 

favoreçam a interação e o aprendizado. 

Toda experiência apresenta aspectos positivos e/ou negativos que influenciam nas 

experiências subsequentes, interferindo diretamente nas atitudes, pensamentos e conceitos do 

sujeito. De acordo com Dewey (1952, p.29) 

 

[...] Cada experiência é uma força em marcha. Seu valor não pode ser julgado se não 
na base de para que e para onde se move ela. A maior maturidade de experiência do 
adulto, como educador, o coloca em posição de poder avaliar cada experiência do 
jovem de modo que não pode fazê-lo quem tenha menos experiência. Sua tarefa é, 
pois, ver em que direção marcha a experiência [...]. 

 

Em Experiência e Educação, ao discutir as relações entre experiência e 

pensamento, Dewey (1971, p. 152), afirma que a natureza da experiência só pode ser 

compreendida, observando-se que a mesma encerra dois elementos combinados: um elemento 

ativo e outro passivo, 

 
Em seu aspecto ativo, a experiência é tentativa – significação que se torna manifesta 
nos termos experimento, experimentação que lhe são associados. No aspecto passivo 
ela é sofrimento, passar por alguma coisa. Quando experimentamos alguma coisa, 
agimos sobre ela, fazemos alguma coisa com ela; em seguida sofremos ou sentimos 
as consequências. Fazemos alguma coisa ao objeto da experiência, e em seguida ele 
nos faz em troca alguma coisa: essa é a combinação específica, de que falamos. 
 
 

Em consequência da elaboração anterior, Dewey conclui que “a simples atividade 

não constitui experiência”. Segundo o filósofo, experiência e educação são termos que não 

apresentam o mesmo propósito, tendo em vista, que muitas experiências acabam adotando um 

caráter deseducativo, contribuindo de forma negativa, ao limitar o sujeito em suas 

aprendizagens para novas experiências futuras. Algumas atitudes são apontadas por ele, como 

deseducativas:  

 

• restringir a possibilidade de experiências futuras; 

 

• habituar a pessoa na rotina, fechando o caminho para novas experiências; 

 

• tornar a pessoa a adotar atitudes descuidadas e preguiçosas, não  

aproveitando o que de valor oferece a experiência; 
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• não haver articulação entre as experiências. 

 

De acordo com esses pontos, percebe-se que a escola tem sido um espaço que cria 

bloqueios no processo de ensino-aprendizagem, por não favorecer uma reflexão ou integração 

com a realidade do aluno e por não aprofundar a busca de sentido para os conhecimentos 

trabalhados. O estudo desconexo e sem sentido é também um ensino que não seleciona 

adequadamente as experiências de aprendizagem. Vejamos mais uma reflexão de Dewey 

(1952, p. 16) para reforçar a importância da educação alicerçada em verdadeiras experiências:  

 
 
[...] Assim como homem nenhum morre para si mesmo, assim nenhuma experiência 
vive ou morre para si mesma. Independentemente de qualquer desejo ou intento, 
toda experiência vive e se prolonga em experiências que se sucedem. Daí constituir-
se o problema central de educação alicerçada em experiência a seleção das 
experiências presentes, que devem ser do tipo das que irão influir frutífera e 
criadoramente nas experiências subsequentes.   

 

 

Na obra Experiência e Educação, Dewey aponta que o grande passo que a 

educação progressista poderia dar era o de atrelar a filosofia da educação à filosofia da 

experiência, tendo em vista que trazer a experiência ao campo educacional favorece o 

aprendizado, tratando-se de algo natural, enquanto na tradicional percebe-se artificialidades 

desnecessárias. Porém, isso requer um novo esforço por parte dos educadores, e também dos 

educandos, pois todo processo de mudança acaba ocorrendo rompimentos, nem sempre bem 

vindos, por acarretar em um novo começo, nova visão e nova postura diante da realidade. 

Sendo assim, cabe ao educador manter-se atento ao comportamento do ambiente 

do aluno, suas influências, procurando extrair as experiências positivas para o crescimento do 

aluno, sejam no âmbito escolar ou em grupos frequentados por eles. Essa é a diferença que 

Dewey relaciona com a educação tradicional: 

 
[...] A responsabilidade primária do educador não é apenas a de estar atento ao 
princípio geral de que as condições do meio modelam a experiência presente do 
aluno, mas também a de reconhecer nas situações concretas que circunstâncias 
ambientes conduzem a experiências que levam a crescimento. Acima de tudo, deve 
saber como utilizar as condições físicas e sociais do ambiente para delas extrair tudo 
que possa contribuir para um corpo de experiências saudáveis e válidas.  (Dewey, 
1952, p. 32) 

 

 

A experiência possui determinado valor pelo fato de relacionar o individuo que 

vivencia os acontecimentos ao meio que favorece as condições para a interação entre eles. 
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Porém, como ainda não existe uma consciência em relação a este valor, acaba-se ignorando 

este espaço como sendo de fundamental importância para troca de saberes e experiências.  

O ensino como algo fragmentado acaba acarretando nessas dificuldades, deixando 

lacunas, sendo prejudiciais e nocivas ao aprendizado. Diante disso, Dewey já questionava 

qual a finalidade de aprender a ler, escrever, entrar em contato com os mais diversos 

conhecimentos, se em contrapartida, tais aprendizados não poderão ser aproveitados em 

experiências futuras. 

Partir da realidade do aluno, onde o professor tem o papel fundamental de 

investigar tal realidade, “mergulhando” nesse processo de buscar entender o contexto social, 

as dificuldades, o interesse, a linguagem, reconhecendo a identidade do grupo que se está 

trabalhando, a partir de suas experiências, favorece a transmissão do conteúdo de forma que 

se faça compreender e influenciar na experiência de quem se educa, já que este educador faz 

parte deste grupo, interagindo com ele. 

 
[...] Quando os alunos se constituem uma classe, mais do que um grupo social, é que 
o professor atuava necessariamente como um agente exterior e não como o diretor 
dos processos de troca em que todos participavam. Quando a educação se funda na 
experiência e a experiência educativa é concebida como um processo social, a 
situação muda radicalmente. O professor perde a posição de chefe ou ditador, acima 
e fora do grupo, para se fazer o líder das atividades do grupo.  (Dewey, 1971, p. 55) 

 

 

Portanto, é através das relações de diferenças e afinidades, que começamos a 

estabelecer ligações, onde ao longo das nossas experiências e vivências formam a nossa 

identidade, como por exemplo, as músicas, os cantores e filmes que apreciamos, além dos 

programas culturais de que participamos, a escolha do time de futebol, os livros que 

compramos, a religião com a qual nos identificamos e frequentamos, enfim, todas as relações 

que construímos no dia a dia. 

Por isso, Dewey reconhece a necessidade de se estabelecer um elo entre a 

experiência e a educação, pegando seus fatores positivos, para realização da troca de 

conhecimentos necessários para aprendermos com o outro, a respeitar as limitações do outro, 

a conhecer o universo do outro, enfim, assumir uma postura em relação ao sentido oposto, ou 

seja, tolerar e aceitar situações em que nos deparamos com o diferente, algo bastante comum 

no universo educacional.  

Para o autor, isso pode se resumir a partir de dois princípios: continuidade da 

experiência e interação da experiência. O primeiro princípio, o da continuidade, significa que 

por mais recente que seja a experiência, ela sempre trará algo do que já foi experienciado, ou 
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seja, haverá uma relação com alguma experiência passada que acaba modificando as 

experiências seguintes. No segundo princípio, o da interação, a experiência atua como 

mecanismo de ligação entre os conteúdos abordados à realidade de cada um, funcionando 

como um elo, favorecendo não tornar o processo educativo como algo deseducativo. 

Baseando-se nestes princípios, compreende-se que rememorar o vivido e entender 

seus significados para o modo como somos e como pensamos hoje, realizando a narrativa de 

nossa trajetória de vida tem um peso formativo para os indivíduos e para os grupos. Todas as 

experiências, embora não fazendo parte do presente, não devem ser esquecidas ou ignoradas, 

pois favorecem a compreensão de quem somos e de como chegamos a ser o que somos. Há, 

de acordo com Delgado (2006, p. 17) uma íntima relação entre história, tempo e memória: 

 
 
[...] o tempo da memória ultrapassa o tempo de vida individual e encontra-se com o 
tempo da História, visto que se nutre de lembranças de família, de músicas e filmes 
do passado, de tradições, de histórias escutadas e registradas. A memória ativa é um 
recurso importante para a transmissão de experiências consolidadas ao longo de 
diferentes temporalidades. 
 

 

 Dewey (1971, p. 76) contribui com esta discussão sobre a centralidade da 

experiência no processo formativo e aponta tarefas ao educador: 

 

[...] Cabe assim ao educador, no exercício de sua função, selecionar as cousas que, 
dentro da órbita da experiência existente, tenham possibilidade de suscitar novos 
problemas, os quais, estimulando novos modos de observação e julgamento, 
ampliarão a área para experiências posteriores.   

 

 

No processo de elaboração das biografias educativas os professores do Ensino 

Religioso foram convidados a fazer uma reflexão sobre as vivências que foram evocadas nas 

suas narrativas, levando-os assim, a uma reflexão sobre o significado das mesmas. 

Para Josso o conceito de “experiência formadora” está em construção. Nas suas 

palavras “Para que uma experiência seja considerada formadora é necessário falarmos sob o 

ângulo da aprendizagem; em outras palavras, essa experiência simboliza atitudes, 

comportamentos, pensamentos, saber-fazer, sentimentos que caracterizam uma subjetividade 

e identidades”. (2004, p 47-48). Tal conceito implica na articulação conscientemente 

elaborada entre “atividade, sensibilidade, afetividade e ideação” (p. 48). Na experiência 

formadora há sempre a mediação de uma linguagem e o envolvimento de competências 
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culturalmente herdadas. A tomada de consciência do que foi formador numa trajetória 

transforma vivências em verdadeiras experiências. Quando isso ocorre o sujeito identifica 

suas aprendizagens experienciais entendidas por Josso (2004, p. 55-56), como,  

 
 
[...] a atividade consciente de um sujeito que efetua uma aprendizagem imprevista 
ou voluntária em termos de competências existenciais (somáticas, afetivas, 
conscienciais), instrumentais e paradigmáticas, explicativas ou compreensivas na 
ocasião de um acontecimento, de uma situação, de uma atividade que coloca o 
aprendente em interações consigo mesmo, com os outros, com o meu natural ou com 
as coisas, num ou vários registros.  

 

Narrar sobre os processos formativos é um passo importante para a identificação 

sobre o que foi apreendido, ou seja, sobre as aprendizagens experienciais, considerando o que 

aconteceu de significativo para a trajetória de vida, além da importância em podermos 

vivenciar novamente tais experiências, a partir do momento em que se conta a si mesmo a 

própria história.  

Josso, no início de suas elaborações sofreu forte influência de Dewey. Ela partiu 

da importância em considerar as experiências como algo fundante para a construção de si 

mesmo, adotando um dispositivo denominado de biografia educativa (Josso, 2004, p. 47). 

Trata-se de um material que consta de narrativas acerca de recordações narradas pelos 

sujeitos, mas que abordem experiências consideradas significativas no sentido de 

aprendizagens, ou seja, momentos que tivessem determinados “pesos” em relação a influência 

em suas escolhas e em como poderiam ser representativas na identidade destes sujeitos. 

Para Josso (2004), considerar uma experiência como formadora, faz-se necessário 

que esta englobe um fator preponderante: a aprendizagem. Tal importância é dada porque sem 

essa característica que influencia na tomada de decisões, nos comportamentos, nas atitudes e 

nas escolhas adotadas, no desenvolvimento da personalidade, no uso da linguagem, na forma 

de interagir com o outro, enfim, na formação de sujeitos singulares, sendo o que de fato forma 

a subjetividade.  

Desta forma, o conceito de experiência formadora significa considerarmos todos 

esses aspectos, sobretudo, atribuindo um momento de reflexão para eles. Ao elaborar este 

conceito, Josso (2004, p.48) considera que, “[...] Vivemos uma infinidade de transações, de 

vivências; estas vivências atingem o status de experiências a partir do momento que fazemos 

certo trabalho reflexivo sobre o que se passou e sobre o que foi observado, percebido e 

sentido”. 
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Segundo a autora, vivenciamos uma infinidade de acontecimentos que só atingem 

um estágio de experiência, a partir do momento em que refletimos sobre o que foi 

experienciado, onde ela distingue sob dois aspectos: experiências existenciais e aprendizagem 

pela experiência. No primeiro caso as experiências são caracterizadas pela sua importância em 

considerar tudo o que foi significativo para que a experiência pudesse ser constituída como 

tal, além dos meios e formas que nos fizeram chegar até elas, de acordo com suas palavras 

“que agitam as coerências de uma vida, e até mesmo os critérios destas coerências” (Josso, 

2004, p.48). O segundo aspecto, aprendizagem pela experiência, indica momentos 

constituintes de uma experiência que são valorizados, mas sem a necessidade de determinados 

preceitos que acabam por nortear os acontecimentos da vida. Segundo a autora, “que 

transforma complexos comportamentais, afetivos ou psíquicos sem pôr em questão 

valorizações que orientam os compromissos da vida” (ibidem, p. 48).  

Fazendo uma síntese, Josso (2004, p.48) afirma que, “[...] a formação é 

experiencial ou então não é formação, mas a sua incidência nas transformações da nossa 

subjetividade e das nossas identidades pode ser mais ou menos significativa”. 

A experiência auxilia na busca por nós mesmos, muitas vezes, até “sem querer”, 

já que se depara com situações em que se desperta para algo já vivido, mas que acaba sendo 

percebido como novo, justamente por não se ter realizado a reflexão necessária para 

considerar como formador, desconsiderando aspectos como a consciência, o sentimento e a 

sensação. 

Para melhor caracterizar e indicar o verdadeiro valor da experiência, Josso (2004, 

p. 51) divide este conceito em três processos fundamentais: 

 

• Ter experiências: momentos da experiência que não são intencionais, 

pois não se tem a intenção de provocá-los, mas que de alguma forma, 

tornaram-se significativos; 

 

• Fazer experiências: são intencionais porque são momentos e situações 

criados por nós mesmos, para criarmos nossa experiência; 

 

• Pensar sobre as experiências: seria a junção dos dois aspectos 

anteriores constituindo nossas experiências. 
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Sendo assim, considerar determinadas aprendizagens que possam conduzir a uma 

reflexão, nos remete à possibilidade de rever momentos e fatos importantes, além do 

reencontro com nós mesmos nesse momento de interligação entre diversas fases de nossa 

vida.  

 

 

3.2 – A Narrativa como Processo Formador: a importância dos eventos, sujeitos, espaços, 

instituições e processos. 

 

Refletindo sobre eventos, sujeitos, espaços, instituições e processos significativos 

na sua trajetória de vida a pessoa “aprende consigo a aprender” e pode, ela mesma, com a 

medição dos outros, identificar aquelas experiências mais significativas, tomando consciência, 

assim das aprendizagens experienciais. 

Com o apoio do conceito de “experiência formadora” chega-se à noção de 

aprendizagem experiencial, podendo desenvolver nesta pesquisa, a compreensão de tais 

categorias como fundamentais para o desenvolvimento e trabalho que foi realizado nos 

encontros e práticas com os professores do ER. De acordo com Dominicé (1988, p. 55), 

 
 
Embora não haja qualquer obrigação de descrever as relações na narrativa 
biográfica, estas ocupam um lugar importante. As pessoas citadas são 
frequentemente as que exerceram influência no decurso da existência. Visto que a 
narrativa não é construída como um itinerário relacional, estas pessoas não dão lugar 
a uma descrição detalhada. São evocadas na medida em que participam num 
momento importante do percurso da vida. Pais, professores, amigos, “mentores”, 
patrões, colegas, companheiros, amantes, marcam a cronologia da narrativa. [...] 
Aquilo que cada um se torna é atravessado pela presença de todos aqueles de que se 
recorda. Na narrativa biográfica, todos os que são citados fazem parte do processo 
de formação. 

 

 

Pegando um gancho na afirmação de Dominicé, apresenta-se a seguir, de acordo 

com a fala dos professores, quais os principais sujeitos influentes no seu processo de 

espiritualização, sendo eles pessoas do cotidiano, familiares, religiosos, ou até mesmo, 

pessoas que marcaram a História. 

As falas aqui transcritas foram gravadas nos momentos vividos no primeiro 

Círculo Reflexivo Temático (CRT)5, intitulado Espiritualidade. Neste, realizou-se atividades 

                                                           

5 Apresentado em detalhe na introdução. 
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como: dinâmica grupal envolvendo observação e escolha de objetos, fotografias e imagens; 

leitura de textos e debate orientado por questões norteadoras. Todas estas atividades 

favoreceram o aprofundamento da temática, despertando para outras questões como 

transcendência, o valor da religião, o processo de formação, e a avaliação sobre como tais 

processos são influenciadores ao longo da trajetória de vida, ou seja, discussões que acabaram 

surgindo com o desenrolar das atividades. Tais reflexões coletivas também foram 

fundamentais para auxiliar na construção de suas biografias educativas.  

 

 

 
       Figura 13: Foto do momento de escolha dos objetos no CRT Espiritualidade                       

 

 

Sendo assim, se apresentam esses momentos de interação no CRT, juntamente 

com trechos da biografia educativa, buscando compreender como suas experiências 

formadoras aparecem ao longo da sua formação e construção nas mais diversas esferas, sendo 

preponderante no processo de espiritualização.  

Neste primeiro momento, mostrando-se as falas do CRT e alguns trechos da 

biografia educativa, no que diz respeito aos sujeitos fundamentais, destacando a importância 

de familiares, sobretudo, os pais. Outros sujeitos também se destacaram: professores, amigos, 

padres. Estes últimos marcaram a trajetória de quase todos os sujeitos, pois ao longo de suas 

trajetórias, tiveram uma formação religiosa marcada fortemente pela convivência na Igreja 

Católica. Ressalto que, para alguns, a experiência ocorreu de forma ainda mais profunda, por 
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terem sido seminaristas ou participado de atividades doutrinárias, como catequistas, 

coordenadores de pastorais e acólitos (coroinha). 

 

Com relação aos sujeitos importantes da minha espiritualidade, também vejo a partir de 

pessoas que às vezes a gente nem lembra o nome, como algumas crianças, pessoas 

deficientes, onde eu vejo que às vezes a gente tem todas as condições no corpo, ele é 

completo, e tem pessoas que vivem relutando, mas tem pessoas que vivem alegres apesar dos 

problemas, do corpo que não está completo, que tem a sua dificuldade, deficiência. Então, eu 

vejo que essas pessoas me fazem ver diferente, assim também como Paulo Freire, Leonardo 

Boff, meus pais, às vezes minha mãe. (PAULO) 

 
 

Minha primeira professora, meu pai, minha mãe, minha família, mas o meu pai foi 

importante, uma tia, filha única, eles eram dois irmãos, mas o meu pai foi assim como um 

bastão na minha vida. Ainda hoje tudo que eu faço eu falo no nome do meu pai, e ele para 

mim foi importantíssimo, foi e é, mas a minha professora também foi muito importante, que 

me deixou tudo, até a minha maneira de falar e de agir é dessa minha professora [...]. E 

também, a minha caminhada na Igreja Católica, eu sempre fui catequista, participei de um 

monte de círculos bíblicos, que tem um clérigo, que é o Elizete, e aprendi muito com ele e 

sempre o vi caminhando com esse povo, o Edmilson da Cruz, foi um grande também 

espiritual na minha vida, a irmã Diná, que ainda hoje caminha com a gente, bem velhinha, 

conhecida como a caixinha feirante, e Pe. Vanela, irmã Dedi, esse povo foi quem fez a minha 

trajetória espiritual [...]. (ANGÉLICA) 

 

 

Tantas pessoas que passaram pessoas amigas, esquecidas, lembradas, que deveriam virar 

poesia, mas quando a gente começa a lembrar são muitas pessoas e cada um vai deixando 

um pinguinho de suas atitudes na gente. Então para mim, meu referencial, como ainda é até 

hoje é minha mãe [...].  As crianças sempre foram também muito importantes [...]. Uma 

pessoa de influência muito importante na minha vida foi um amigo que depois de estar aqui 

(no CRB), tenho me lembrado dele. (LETÍCIA) 
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Interessante observar a fala dos docentes, pela facilidade de percepção de pontos 

em comum, apesar de contextos diferentes, mas que acabam se cruzando em algum momento, 

e esse é um dos principais papéis da narrativa, este movimento constante que existe na relação 

indivíduo-sociedade, proporcionando o desenvolvimento e a reflexão nos mais diferentes 

assuntos que envolvem esse contexto, como cultura, educação, religião.  

 

 

A Igreja sem sombra de dúvida, em minha vida foi e está sendo fundamental, a igreja que eu 

falo, tanto como instituição, quanto pessoa. Os exemplos magníficos da vida, de santos, de 

pessoas nossas conhecidas, direta e indiretamente, foi Cristo. A igreja não é só o templo, não 

é só a instituição, mas as pessoas, principalmente as pessoas. Então, várias pessoas tiveram 

influência e estão tendo até hoje. Uma tia minha devota, muito católica, aprendi muito com 

ela. Exemplos de pessoas anônimas, que eu não sei o nome, mas que nas visitas pastorais que 

eu realizei, algumas delas, eu aprendi muito, também várias pessoas do sertão, pessoas 

humildes, e nas favelas, quando você está naquela realidade, me fez mais humano. Os frades 

os quais eu convivi com eles, sem sombra de dúvidas, foi uma evolução significativa na 

minha vida. E os exemplos, principalmente, de Santo Agostinho, alguns livros que também 

nos ajuda. (FRANCISCO) 

 

 

Começando pela primeira pessoa, para mim em primeiro lugar realmente são os meus pais, 

minha mãe e meu pai. Minha mãe a parte da oração, oração: orar e agir, ela orava e meu pai 

agia, mas deu certo. Então, para mim, são eles. Depois Pe. Chico, Pe. Vanela são muito 

importantes para mim. Foram importantes os ministros lá da minha igreja que me 

acompanham a todo o momento, são eles as novas pessoas que eu acrescento. Também os 

meus alunos, eu aprendo todo dia com os meus alunos, não tem coisa mais bela, há uma 

troca muito linda, eles são importantes. (VITÓRIA) 

 

 

A lição dos humildes como Madre Teresa, Francisco de Assis, irmã Dulce, e tantos outros 

que doaram a própria vida pelo outro sem esperar retribuição. A felicidade de fazer o bem, 

pelo amor profundo a Deus, transforma o ser. (JÚLIA) 
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Os sujeitos que contribuíram para o desenvolvimento e aprofundamento da minha 

espiritualidade, muitos dos que já foram citados, mas particularmente mais próximos foram 

os meus pais, depois veio à igreja que eu comecei a participar, com o padre, com a irmã que 

foi muito importante no meu período de adolescência. Entre a vida de pessoas que se 

destacou na História, um adolescente marcou muito a minha adolescência e aprofundou 

muito o meu crescimento espiritual que foi Domingos Sávio, inclusive a festa dele foi ontem, 

Domingos Sávio, um menino que morreu aos quinze anos, e tornou-se santo em 1954, e ele é 

protetor dos jovens, dos adolescentes, e a vida dele foi muito marcante [...]. (ÁGAPE) 

 

 

A partir da narrativa que proporciona um mergulho em si, modificando o olhar 

interior no sentido de permitir uma maior clareza dos acontecimentos vividos, apresentando 

um leque de oportunidades no que diz respeito à formação, e assim, passando a existir um 

sujeito com um olhar observador e consciente, vinculando-se as relações que perpassam e 

fortalecem a experiência, nos tornando sujeitos conscientes de nós mesmos, coloca-se abaixo 

como os espaços e processos, representados por eventos e instituições, puderam atuar de 

forma a constituir as relações fundamentais neste processo de espiritualização, de acordo com 

trechos retirados de suas biografias educativas. 

 

                                     

[...] Na verdade, a missa e as orações em casa, o terço às 6 horas da tarde, a leitura da 

Bíblia comentada por meu pai, isso tudo me alicerçou muito no processo de espiritualização. 

(PAULO) 

 

Aos 12 anos, na escola, fiz preparação para eucaristia, foi um momento construtivo na vida 

das famílias que desejavam que os filhos recebessem o sacramento. Como na nossa 

comunidade não havia espaço religioso para preparação, a direção da escola facilitava esse 

espaço e no final da preparação convidava o sacerdote para administrar o sacramento. 

(LETÍCIA) 

 

Nasci em uma família tradicionalmente católica [...]. Meus pais sempre levavam todos os 

filhos a missa aos domingos e em casa sempre rezávamos o terço a noite. Tenho lembranças 
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de ter frequentado algumas vezes uma Igreja Evangélica com meus avós maternos, eu 

gostava de ir por causa das festinhas que tinha, nesta época eu tinha uns oito anos de idade.  

(ÁGAPE) 

 

A fase da minha adolescência foi com relativa tranquilidade [...]. Foi um período que iniciei 

a prática do catolicismo, participando da catequese e das celebrações litúrgicas. Vivi um 

momento prazeroso, juntamente com meus dois irmãos. O circulo de amizade em que 

participava era restrito, todavia, não tenho lembrança de ser antipático ou misantropo. Foi 

também por esta época que despertei gosto pelos livros, a leitura não era um fardo tão 

pesado para mim, como geralmente ocorre nessa idade. O amor por Cristo e pelo catolicismo 

foi sendo despertado em meu coração e na minha mente a cada celebração, em cada 

encontro de catequese, no relacionamento com pessoas de fé. (FRANCISCO) 

 

Fiz minha primeira eucaristia com nove anos, por iniciativa própria. Insisti com minha mãe 

para que ela conseguisse fazer minha inscrição no catecismo com oito anos, pois só era 

permitido com nove anos completos. As aulas do catecismo e a realização da primeira 

eucaristia deram inicio a minha trajetória em busca de Deus. (VITÓRIA) 

 

[...] meu pai era um pouco afastado da igreja e isso era o bastante para minha tia nos 

condenar. Minha mãe era muito católica e ainda hoje é. Eu me sentava ao lado das crianças 

e não me achava merecedora daquele momento, com aquelas crianças entre oito e nove anos 

de idade, então começava o catecismo, e eu achava bonito quando minha tia começava 

contando aquelas histórias bíblicas, então eu ouvia tudo e dizia pra mim mesma: Vou fazer a 

minha comunhão! Eu ficava sempre pedindo para a minha mãe para me preparar, então ela 

comprou uma linda tiara branca com um veuzinho dentro de uma caixa toda branca, e todos 

os dias eu abria a caixa e olhava para aquele adereço com muito cuidado e carinho. Era um 

objeto muito sagrado para mim. (JÚLIA) 

 

[...] nasci num lar absolutamente católico, muito católico, nós morávamos no interior, Nova 

Russas, e a nossa casa ficava vizinha a igreja. Então, quando era o final de semana, uma 
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família de oito filhos, final de semana, no domingo, especificamente. Papai pegava o mais 

velho na ponta e no final da cordinha estava minha mãe, aí íamos todos para a missa às 7h 

da manhã. [...] Sempre à noite e antes das refeições tinha a oração. No final da noite, 

geralmente a minha mãe juntava os filhos, alguns querendo ou não, rezávamos o terço.  

(ÉPICO) 

 

Dentre os principais aspectos, percebeu-se que as relações familiares, as 

atividades praticadas na igreja desde a infância, as orações realizadas em casa, o crescimento 

espiritual ao lado dos irmãos, o conhecimento da palavra de Deus, sobretudo, a importância 

da religião como ponte nessa caminhada espiritual, constituem como alicerce na vida de cada 

um, e acabam se entrecruzando nessas trajetórias, de forma a contribuir numa abertura para o 

transcendente, para o diálogo e a inter-relação com o outro a partir de si mesmo.  

Ainda pegando um gancho nessas falas e relacionando-as com o aspecto religioso 

na formação desses docentes, identificou-se como divisor de águas na vida dos professores, 

no caso dos homens, a profunda ligação existente entre sua pertença religiosa e a 

predisposição, digamos assim, em experimentar uma vida eclesiástica, sendo através do 

desligamento de suas famílias ainda jovens, conscientes ou não dessa escolha, ou 

simplesmente o próprio questionamento se teria ou não vocação para seguir esse caminho.  

 

 

Evidentemente, a gente sempre escuta aquela estória: “Ah, fulano tem tudo para ser padre”. 

Dizia muito: “Não, para ser padre tem que ter vocação, não adianta você ser voluntariado, 

tem que ter vocação”. E eu não sentia isso na minha pessoa, essa vocação.  (ÉPICO) 

 

Tive contatos com uma ordem religiosa: Agostinianos Recoletos, frades que seguem o 

carisma de Santo Agostinho. O trabalho já não me satisfazia e a minha vida parecia vazia, 

aos poucos fui sendo amparado por essa ordem e tive a coragem de fazer outra reviravolta 

copernicana em minha vida: a primeira foi à saída de casa e a segunda a entrada no 

seminário. Convivi com esses frades quase cinco anos, tive experiências maravilhosas, 

amizades verdadeiras, decepções, momentos de fé e de dúvidas, tantas angústias e 

contradições e por fim compreendi como é bela a condição humana. Resolvi não seguir a 
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vida monástica, não porque estivesse desiludido, mas porque fui percebendo que a vocação 

que Deus planejara para este homem era outra. Esses anos foi uma preparação para ser o 

que sou hoje e tentar melhorar no amanhã. (FRANCISCO) 

 

Todos estes fatores e com minha espiritualidade fortalecida por meus pais, a catequese e 

ajudando o altar, nasceu em mim o desejo de fazer uma experiência vocacional, ou seja, 

participar de um grupo vocacional, é um grupo de jovens que estudam e fazem experiências 

para descobrirem sua vocação, pode ser para vida religiosa, padre ou freira e leigo 

consagrado ou para o casamento. (ÁGAPE) 

 

O convite para viver num seminário religioso era uma novidade muito grande. A ideia de sair 

de casa era uma aventura para mim. Sempre gostei do sentido da aventura da vida, de 

enfrentar algo novo, de aprender algo mais, de ir além sem fronteira.  Então eu achei 

interessante sair de casa. E fui. Meus pais prepararam uma malinha vermelha feita de 

madeira, daquela que vende no mercado. Botei umas coisinhas dentro, um pequeno enxoval e 

fui morar em Messejana, com os capuchinhos. E lá eu passei seis anos da minha vida. Só saía 

de lá no último domingo da cada mês. Visitava meus pais e à tarde estava de volta. Então eu 

tive uma formação de seis anos no Seminário que para mim foi muito bom, por isso que 

afirmo ter uma solidificação da fé e um cimento alicerçado nos meus pés com Deus. Sei que 

tenho que pedir muita força a Deus para muita coisa da minha vida. E isso tem a ver com a 

formação e o engrandecimento da minha vida. (PAULO) 

 

 

As experiências vividas por esses professores em uma instituição religiosa, 

levando-os a um olhar para si, refletindo sobre tais experiências de forma a entender como as 

ligações existentes nesses três pilares abordados (sujeitos, espaços e processos), ocupam um 

papel atuante em auxiliar nas escolhas e caminhos ao longo da nossa trajetória, contribuindo 

na abertura para um novo despertar. Tal despertar, descrito numa sensação seria como se 

déssemos um abraço em nós mesmos, nos conhecendo, nos conquistando, com uma 

aproximação lenta e gradual, como nas relações com o outro, só que desta vez, em comunhão 

conosco, estabelecendo um ritual de conquista e aproximação. Por isso, a importância de 



74 

 

realizar esse trabalho com os professores, como forma de reconhecê-los enquanto sujeitos 

fundamentais para história do seu tempo. Segundo Goodson (1995, p. 75),  

 

 
Os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a ver o individuo 
em relação com a história do seu tempo, permitindo-nos encarar a intersecção da 
história de vida com a história da sociedade, esclarecendo, assim, as escolhas, 
contingências e opções que se deparam ao individuo.  

 
 

 

O ato de refletir nossas próprias experiências, não significa que estamos 

construindo novas, mas reconstruindo vivências já existentes, de forma a sacramenta-las e de 

alguma maneira, poder dividi-las ao longo da nossa trajetória de vida e conhecimento. 

Ao falar que a construção da história de vida apresenta-se como um autorretrato 

dinâmico, identificando com o mesmo pensamento de Rubem Alves, ao escrever acerca do 

momento em que congelamos a imagem de alguém, seus atos, seus gestos, naquela imagem, 

onde novamente notamos o movimento do individual e do coletivo se cruzando e 

complementando-se apesar das peculiaridades e diferenças. De acordo com Josso (2004, 

p.60), 

 

[...] o processo auto reflexivo, que obriga a um olhar retrospectivo e prospectivo, 
tem de ser compreendido como uma atividade de auto interpretação crítica e de 
tomada de consciência da relatividade social, histórica e cultural dos referenciais 
interiorizados pelo sujeito e, por isso mesmo, constitutivos da dimensão cognitiva da 
sua subjetividade.  

 

Como vivemos num eterno processo de reconstrução, onde devemos nos encaixar 

em algum padrão, ao realizarmos nossa narrativa, nos deparamos com um eu que 

desconhecemos, acarretando no desejo de refazer nossa trajetória, tirando falas e 

acrescentando momentos considerados mais significativos. 

Essa busca por um verdadeiro sentido em si, é algo imanente ao ser humano, 

tendo em vista que o homem sempre cheio de perguntas, nunca se cala diante do mistério das 

profundezas do seu ser, porque não aceita o acaso, principalmente, diante de si mesmo. 

Um ponto fundamental nesse reconhecimento de si ocorreu no momento de escuta 

da própria narrativa, segundo avaliação realizada no encontro das “pressões narrativas”, 

denominado por Delory-Momberger (2006), onde os sujeitos da pesquisa ressaltaram a 
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importância da transcrição para o primeiro encontro direto consigo mesmo, onde acontece a 

busca de si e o reconhecimento da sua identidade ao ouvir a própria voz.  

Ao adotar o trabalho (auto) biográfico como forma de conhecer e dividir 

experiências formadoras, muitas vezes caracterizadas não somente pela importância, mas 

principalmente, pela profundidade que nos acomete, percebe-se o “contrassenso” da nossa 

educação, nosso processo formador, em não nos dá suporte para nos vermos como sujeitos 

atuantes deste processo. No inicio desta caminhada desenvolvida no Círculo Reflexivo 

Biográfico (CRB), não conseguimos perceber um olhar dos professores para si, porém, 

conforme mencionado, isso ocorreu no decorrer do processo, de forma gradativa.  

 

[...] A constatação mais desoladora para a nossa inovação foi nos confrontarmos 
com a dificuldade dos participantes de admitirem que aprender não é apenas 
memorizar informações e um saber fazer, mas implica tempo e um trabalho sobre si 
para mobilizar os recursos indispensáveis a toda e qualquer aprendizagem. Essas 
experiências pedagógicas nos permitiram ver com clareza as consequências de um 
modelo educativo prescritivo. (Josso, 2004, p. 79). 

 

Essa experiência transparece ainda mais quando o trabalho formador é realizado 

com adultos, pelo sistema de ensino não possibilitar que eles sejam percebidos como ser 

pensante, atuante e importante dentro da sua singularidade. Inclusive, Freire (2006, p. 80), cita 

que “Ao gosto do Banco Mundial, ignora necessariamente a inteligência e a capacidade de 

julgar e criar dos professores”. 

Os professores desta pesquisa ao realizarem uma síntese acerca de como se 

sentiram ao transcrever sua narrativa e falar para si, conseguiram tomar consciência de si, 

entendendo o significado de suas próprias experiências em detrimento da sua formação. De 

acordo com Josso (2004, p.82), 

 

[...] neste trabalho, o momento decisivo é o da tomada de consciência que, em toda a 
experiência, englobando aí as experiências educativas formais, só é formativa 
quando o “eu” se empenha conscientemente com as suas qualidades de aprendente, 
em particular [...].  

 

Reconhecer o destaque que devemos realizar em relação ao sentido das buscas é 

algo fundamental. Quase sempre, esse aspecto passa despercebido em nossas vidas. Nos 

dedicamos aos nossos planos, planejamos estratégias para concretizar nossas ideias, lutamos 

por eles, mas não refletimos sobre nossos atos, sobre nossa busca, na maioria, nem mesmo 

sobre o significado e importância para nossa experiência e formação. 
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É importante frisar que, na atualidade, concorda-se com Nóvoa (1998), quando 

afirma que o saber do professor encontra-se desvalorizado em prol do saber científico o que 

acarreta no descrédito de que o professor tem condições para produzir o saber. Sendo assim, o 

autor estabelece o “triângulo do conhecimento”, caracterizando-o a partir de três tipos de 

saberes: “o saber da experiência (professores); o saber da pedagogia (especialistas em ciências 

da educação); e o saber das disciplinas (especialistas dos diferentes domínios do 

conhecimento).” (1998, p.09).  

Sendo assim, fazer um resgate dessas experiências docentes facilita não apenas o 

processo formador de cada um deles, mas auxilia na sua prática pedagógica e na sua busca por 

conhecimento. 

 

 

 

3.3 – A pertença religiosa e o processo de espiritualização 

 

 

No conceito principal que norteia essa pesquisa em relação à espiritualidade, uma 

das principais vertentes apontadas por Olinda (2010), ocorre a partir da ligação com Deus, 

com o transcendente, representado aqui, pela relação existente entre os docentes e a religião. 

De acordo com o conceito de religião apresentado no capítulo anterior, verificou-

se sua profunda ligação com a espiritualidade, onde na sua maioria até são confundidas.  

Levando-se em consideração o fato de que em muitos casos a religião não auxilia 

neste processo, ressaltando de acordo com a narrativa de cada um, que não se trata do caso 

destes docentes, pois conforme foi mostrado no tópico anterior, a religião sempre aparece 

como destaque para suas formações desde a infância.  

Porém, apesar dessa importância da igreja na formação, também percebendo a 

consciência de alguns desses docentes, em compreender que quando a igreja não favorece a 

um diálogo, a um respeito à individualidade, a um caminho direcionado ao respeito ao 

próximo, preocupando-se apenas em preservar seus dogmas, ela acaba não cumprindo com 

seu papel, de garantir um processo de elevação e evolução pessoal. Mostra-se a seguir, alguns 

trechos das narrativas, que expressam claramente essa ideia. 
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A coordenadora da catequese era uma freira, muito rigorosa, tradicional, porém, muito 

criativa, dinâmica, organizada e tudo o que fazia era bonito. Ela era muito importante para 

mim. Nesse período algumas mães já se aproximavam de mim pedindo informações. Levei 

comigo uma mãe solteira para conversar com esta freira, sobre o batismo de seu filho, que 

foi recusado. Outra mãe morava com um homem e não era casada, e também queria batizar o 

filho, mas não foi possível. Eu não conseguia entender a negação da igreja para batizar as 

crianças das mães solteiras ou que viviam com algum companheiro sem casar. (VITÓRIA) 

 

Como disse, sou de formação católica e era muito atuante nas pastorais. A Igreja Católica já 

não me dava encantamento. Já fui até expulso por um padre italiano de dentro da igreja por 

motivos banais, e mesmo assim disse que reunisse a igreja para que eu me apresentasse 

diante de todos, e assim, como acontecia com os primeiros cristãos, seria tomado uma 

decisão. Mas isto não foi feito. (PAULO) 

 

Vivemos em sua sociedade que convivemos com valores e contra valores, precisamos de 

muita maturidade para fazer nossas escolhas. Os valores evangélicos, valores cristãs, ou 

valores humanos, porque gosto de dizer que para ser bom, honesto e solidário eu não preciso 

necessariamente fazer parte de uma Igreja ou a qualquer movimento, depende do meio em 

que vivo e a educação recebida. (ÁGAPE) 

 

Como apontado pelo professor Ágape, trabalhar com valores humanos, sendo 

honesto e solidário se constituem como ações que enriquecem o meu ser espiritual, podendo 

ser através da religião nos seus movimentos de engajamento social e político, por iniciativa 

própria ou através de outros grupos que tenham a preocupação em dar alguma assistência aos 

mais necessitados e carentes, fazendo com que assuma um papel que vai além do 

transcendente. Atuar de forma proativa em função dos menos favorecidos, também caracteriza 

a caminhada destes docentes, conforme mencionam em suas narrativas. 

 

Uma das atitudes que minha mãe realizara naquele período e que me chamou a atenção foi 

um ato de generosidade, um ancião estava pedindo esmola e ao chegar a nossa casa, aquela 
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mulher disse que não tinha o que lhe oferecer, no entanto, ela pediu para ele entrar e 

ofereceu um almoço, de fato ficamos próximos aquele homem e conversávamos. Foi um ato 

importante, pela partilha do pouco que possuíamos, do acolhimento, de ver o outro como 

pessoa, talvez minha mãe não tenha feito isso conscientemente para nos ensinar, mas foi um 

grande aprendizado espiritual. (FRANCISCO) 

 

Depois que saí do Seminário, logo fui me envolver com um grupo de jovens, queria saber 

disso, e já existia um grupo de jovens formado por umas freiras no Conjunto Ceará. E me 

envolvi com um grupo chamado “Libertação”. O nome tem tudo a ver comigo. Na época 

falava disso. Era uma das ansiedades ainda na ditadura militar. Lá o local era visado pela 

Polícia Federal. Comecei a participar do grupo de jovens da igreja e me envolver com 

pessoas mais politizadas. Pensava que a igreja precisava se politizar mais. E com a 

influência de Puebla, a opção preferencial pelos pobres, a formação do Seminário, a teologia 

da libertação, e com a participação na Pastoral de Juventude do Meio Popular (PJMP), já 

trazendo comigo esta expectativas e alimentando tudo isso numa nova práxis, foi assim que 

cheguei ao grupo de jovens e participei da grande comunidade do Conjunto Ceará. Depois 

de algum tempo no Conjunto Ceará, de l982 a l984, vivenciei um engajamento intenso 

político-religioso. (PAULO) 

 

 

Outra experiência que vivi e muito contribuiu em minha espiritualidade, foi o trabalho que 

desenvolvi como Conselheiro Tutelar, exerci a função de Conselheiro  por mais de seis anos 

em defesa das crianças e adolescentes de Fortaleza. Os que tiveram seus direitos violados e 

também com os que violam seu próprio direito. O dia a dia com a dor dos outros, seus 

sofrimentos, fez eu perceber que o meu sofrimento era pequeno, que tudo que passei não 

chega perto de tantos casos que atendi do povão sofrido anonimamente e que muitas vezes 

não tem ninguém que faça alguma coisa por eles. Atender este povo sofrido no simples fato 

de ouvir sua história sofrida de vida, nem que não se faça nada, para eles já é de grande 

serventia.  (ÁGAPE) 

 

 

A religião também aparece como aporte nos momentos de dificuldades que 

atravessamos, mas que apesar de serem situações que não deveriam nos causar estranheza, ou 
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tanto sofrimento, trata-se de momentos de muita dor e desolação, por acarretar num “nunca 

mais” em nossas vidas, mas através de uma pertença religiosa, muitas pessoas conseguem 

superar e entender o verdadeiro desígnio que somos obrigados a enfrentar. Isto pode ocorrer 

de diversas formas, como problemas de saúde, morte na família, saída de um emprego, 

mudança de cidade, enfim, esse tipo de perda que nos deixam imobilizados diante da vida. De 

acordo com Ferry (2010, p. 18),  

 

[...] a morte designa em geral tudo o que pertence à ordem do “nunca mais”. Ela é, 
no cerne mesmo da vida, o que não voltará mais, o que pertence irreversivelmente 
ao passado, e que nunca mais poderemos reencontrar. Podem ser as férias da 
infância, passadas em lugares e com amigos de quem nos afastamos sem 
possibilidade de volta, o divórcio dos pais, as casas ou as escolas que uma mudança 
nos obriga a abandonar, e mil outras coisas: mesmo que não se trate sempre do 
desaparecimento de um ser querido, tudo o que é da ordem do “nunca mais” 
pertence ao registro da morte.   

 

 

Na narrativa de todos os professores, existe um momento de “perda”, seja por 

uma doença, por uma separação conjugal, sobretudo, pela morte de algum familiar influente 

em sua formação. Esses momentos são apresentados de forma muito evidente, principalmente 

em relação às perdas pela morte, e que segundo eles, o enfrentamento dessas dores os 

tornaram mais conscientes de seus papéis e atuação no mundo. 

 

Houve algumas experiências dolorosas na minha vida que me levaram a reconhecer esta 

espiritualidade mais viva. Alguns momentos de doença. O exemplo maior foi até hoje, eu não 

sei onde encontrei forças, foi no momento em que meu pai faleceu. Meu pai faleceu, 

estávamos dentro de um táxi para levá-lo a um hospital de emergência. Ele era asmático, e 

aquele homem nos meus braços, eu nunca imaginei fazer aquilo por ele. Eu acabei fazendo 

isso por ele, só então muitos anos depois eu fui perceber a grande responsabilidade daquele 

momento. Na hora da dor, do aperreio. (ÉPICO) 

 

Eu já vi como diz a música: “a morte sem chorar”, mas não é bem verdade, até chorei depois 

quando meu pai morreu. A morte é uma realidade muito marcante. Esse momento foi em 

1985, eu já estava casado e preste a ser pai. (PAULO) 
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[...] perdi meu irmão mais velho, e foi uma época de medo e lembranças fortes, pois quando 

éramos crianças tínhamos feito uma promessa um para o outro, quem morresse primeiro 

voltava para contar como era lá. Mas era um medo tão grande que eu não queria mais saber. 

(LETICIA) 

 
 

 

Desta forma, concluísse este tópico entendendo o papel da religião como 

multifuncional, não apenas como ligação direta ao transcendente, através de um aspecto 

divino, mas como instituição que pode atuar de forma positiva e negativa, dependendo do 

contexto e dogmas, além da interpretação e vivência que cada um pensa e atua de acordo com 

a formação familiar e espiritual. 

 

 

 

3.4 – A prática pedagógica no ensino religioso como experiência formadora 

 

 

Ao falar da prática docente se deparando com inúmeras questões que envolvem 

formação, disciplina, dedicação, profissionalismo, condições de trabalho, material adequado, 

currículo, enfim, uma série de fatores que necessitam de aprofundamento e de busca na raiz 

de tais dificuldades enfrentadas em sala de aula. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso 

(PCNER), o Ensino Religioso tem como finalidade valorizar o pluralismo e a diversidade 

cultural existente em nossa cultura, possibilitando uma abertura para o conhecimento do 

fenômeno religioso, refletindo sobre a moralidade e respeito ao outro. Sendo assim, o PCNER 

(2009, p. 47), atribui os seguintes preceitos que caracterizam essa disciplina: 

 

• Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o 

fenômeno religioso, a partir das experiências religiosas percebidas no 

contexto do educando; 
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• Subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial, em 

profundidade, para dar sua resposta devidamente informado; 

• Analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e manutenção das 

diferentes culturas e manifestações socioculturais; 

• Facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdades de fé das 

tradições religiosas; 

• Refletir o sentido da atitude moral, como consequência do fenômeno 

religioso e expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária 

do ser humano; 

• Possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção de 

estruturas religiosas que tem na liberdade o seu valor inalienável. 

 

Compreendendo esses objetivos, na tentativa de aproximação da prática dos 

docentes participantes da pesquisa, respeitando todos os preceitos do PCNER, resolveu-se 

aplicar um questionário no primeiro encontro realizado no CRB, e através deste, levantar 

informações acerca de suas práticas, formação, interesses nos temas e conteúdos que 

envolvem o Ensino Religioso, enfim, não com o intuito apenas de quantificar, mas de 

identificar e compreender a realidade desses educadores. 

O ponto de partida foi a formação inicial. Como se deu a escolha do curso de 

graduação e se este preencheu a expectativa. Várias foram as respostas de como estes 

docentes chegaram até o ER, mas os destaques principais foram:  

• O interesse pela dimensão religiosa e filosófica do ser humano;  

• O aprofundamento de conhecimento e a necessidade de qualificação;  

• O amor à profissão e a inclinação pela natureza do curso;  

• A importância do envolvimento religioso na vida pessoal, entrelaçando-se 

com a profissional;  
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• A descoberta de respostas que atendessem às curiosidades e indagações 

quanto ao transcendente e as inúmeras religiões.  

 

Todo esse interesse em buscar ir além, procurando aperfeiçoamento profissional, 

resultou na satisfação em despertar para os novos conhecimentos, em alguns casos, 

contribuindo ao aprofundamento da fé, para outros, consolidando a profissão, gerando 

segurança no trabalho, também mostrando uma nova visão de mundo, despertando o 

desejando em continuar estudando, vivenciando a interdisciplinaridade que o ensino religioso 

propõe com outros saberes, e por fim, reconhecendo a importância em aprender com mestres 

e doutores. De acordo com Ferreira (2002, p. 51), 

[...] Tendo em vista a relevância interdisciplinar do Ensino Religioso nas discussões 
da ética contemporânea, as modalidades expressas pela alteridade, responsabilidade 
e solidariedade arquitetam o compromisso de se conceber o significado da vida 
como uma construção cotidiana de se perceber nas coisas que tocam nossa 
sensibilidade, a manifestação de um mistério transcendente através das concepções 
do sagrado. 

 

Porém, apesar desse engajamento do docente do Ensino Religioso em procurar 

aprender mais, ao serem perguntados acerca da leitura e aplicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER), apenas a metade deles realizou a 

leitura e teve condições de opinar sobre sua utilização como instrumento de apoio em sala de 

aula. De acordo com suas respostas no questionário, 

 

Estão bem elaborados, mas a prática na escola é um pouco precária. (JÚLIA) 

 

Tendo por base os Parâmetros do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

(FONAPER), penso que o mesmo sintetiza as ideias básicas com eixos e critérios do Ensino 

Religioso. (PAULO) 

 

É muito importante e nos faz refletir sobre a prática e nos ajuda a ter um olhar com 

perspectivas de mudança, valorização e organização estrutural. (LETÍCIA) 
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Uma “tentativa válida” de conciliar aas várias maneiras de entender o transcendente e sua 

relação com o ser humano dentro de uma linguagem educacional-social. (FRANCISCO) 

 

Em termo teórico, muito bom, mas distante da prática em sala de aula e também vejo que 

algumas questões entre o parâmetro e a prática precisam de esclarecimentos. (ÉPICO) 

 

Sendo assim, se percebeu que mesmo apresentando-se como um instrumento 

fundamental para embasar a prática pedagógica com os conteúdos em sala, na realidade não é 

bem assim que ocorre, devido à precariedade da estrutura e até mesmo pela complexidade 

com que o PCNER é caracterizado. 

Seguindo com a pesquisa, indagou-se como o planejamento de suas aulas é 

realizado. As respostas se entrecruzaram em relação ao tempo, a forma, e através de quais 

instrumentos. Quanto ao primeiro ponto, prevaleceu o mensal, porém para alguns, podendo 

ser mensal, bimestral, anual e até seguindo o calendário litúrgico de acordo com uma escola 

particular. Em relação à forma, para maioria é feito isoladamente, individual, embora para 

poucos casos ele se realize coletivamente.  

Para os instrumentos e mecanismos utilizados para análise e escolha dos temas e 

conteúdos a serem trabalhados e discutidos em sala, destacando como principal recurso as 

pesquisas em coleções, jornais e livros, seguindo os parâmetros (PCN) com flexibilidade, 

respeitando o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e o tema a ser desenvolvido na 

Campanha da Fraternidade, em um dos casos. 

Falar da prática pedagógica, principalmente nessa disciplina, é tratar de um 

assunto que requer bastante cuidado, por envolver inúmeros questionamentos e assuntos 

relacionados com uma dimensão do humano que é complexa, como a fé, as crenças, os 

valores, a religião, a formação familiar, dentre outras, onde o professor deve adotar uma 

postura de imparcialidade, sendo que ele enquanto sujeito, não pode anular-se por tratar de 

tais questões. Segundo Quadros e Miranda (2004, p. 83), 

 

É necessário que o Ensino Religioso proporcione a alunos e alunas experiências, 
informações e reflexões que os ajudem a cultivar uma atitude de abertura ao sentido 
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mais profunda de sua existência, de sua vida em comunidade, da organização de seu 
projeto de vida. 

 

Percebendo essa complexidade e responsabilidade do ER, procurou-se 

desenvolver as diversas etapas dessa pesquisa, de forma a dar conta da complexidade que 

envolve esses docentes. Sendo assim, foram utilizados vários recursos, como o questionário, 

desenhos e contação de causos, dentre outros. O primeiro passo se dá em compreender como 

esses docentes chegaram a essa disciplina, como suas experiências e formação foram 

fundantes para trilhar esse caminho. Apresenta-se a seguir alguns relatos extraídos de suas 

biografias, que mostram tais influências e escolhas. 

 
 

Em l993 fiz o vestibular no Instituto de Ciências Religiosa (ICRE), hoje, Faculdade Católica 

de Fortaleza (FACAF). Por que o ICRE? Porque é uma instituição religiosa e faz parte do 

percurso que eu estava trilhando ao longo da vida. Fiz o vestibular e passei. Foi muito bom 

porque fiz o curso de Ciências da Religião (Teologia). Depois fiz o concurso na prefeitura de 

Fortaleza, em 2001, e estou como professor de Ensino Religioso até hoje. Já me perguntaram 

por que você não procura lecionar português, história ou outra área? Eu defendi dizendo que 

a minha vida tem uma canalização que fiz perpassando por tudo aquilo que aprendi até 

chegar ao que me tornei. (PAULO) 

 

Como havia perdido a inscrição para UECE, fiz o vestibular do Instituto de Ciências 

Religiosas – ICRE, passei e fui cursar teologia, vejam só como é os desígnios de Deus em 

nossa vida, como diz o ditado, o homem propõe e Deus dispõe. Foram cinco anos de curso. 

Na faculdade estudei Bíblia, Filosofia, história da Igreja. Neste curso aprendi a história da 

Igreja desde seus primórdios até os dias atuais, se não tivesse a fé e uma espiritualidade bem 

fortificada podia até ter me revoltado contra a Igreja Católica.  (ÁGAPE) 

 

Em 2005, na busca do curso de teologia, me deparei com curso de Especialização em 

Ciências da Religião. Ingressei no curso na busca de algumas respostas para minha falta de 

compreensão com o universo religioso. O curso foi bastante enriquecedor e me fez repensar 

certas ideias e passei a gostar desse universo transcendental que me fascina. Portanto, 

percorri trilhas de conhecimentos. Em 2009 ingressei no curso de Teologia, no Seminário da 
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Igreja Assembleia de Deus, não é legalizado, mas futuramente, posso pedi a legalização no 

Instituto de Ciências Religiosas- ICRE. (LETICIA) 

 

Já para aqueles que não possuem formação na área, a chegada ao ER ocorreu da 

seguinte forma, ainda de acordo com suas narrativas: 

 

Em 2005, na busca do curso de teologia, me deparei com curso de Especialização em 

Ciências da Religião, ingressei no curso, na busca de algumas respostas para minha falta de 

compreensão com o universo religioso. O curso foi bastante enriquecedor e me fez repensar 

certas ideias e passei a gosta desse universo transcendental que me fascina. Portanto, 

percorrer trilhas de conhecimentos. Em 2009 ingressei no curso de Teologia, no Seminário 

da Igreja Assembleia de Deus, não é legalizado, mas futuramente, posso pedi a legalização 

no Instituto de Ciências Religiosas- ICRE.(LETÍCIA) 

 

Viver neste mundo material sem ser “materialista” é um grande desafio. Logo ao sair da 

proteção direta dos Recoletos percebi e senti isso, tive que harmonizar os meus ideais a nova 

realidade, sem perder a essência. O valor da economia é indiscutível em nossa sociedade, 

não dar pra fugir dessa realidade, sofri nos primeiros meses em busca de emprego, enquanto 

isso tive o auxilio da família, necessitei do mínimo, pois me sentia desconfortável em tal 

situação. As coisas começaram a mudar quando obtive êxito numa seleção do SESI para 

professor; foi um período que conheci minha esposa, ambos estudávamos na UECE. 

Passados quase dois semestres desde que iniciara a trabalhar consegui passar em um 

Concurso no município de Chorozinho e lá permaneci por quase um ano, saindo somente de 

tal concurso, para ingressar no de Fortaleza. (FRANCISCO) 

 

Apesar de todo um interesse atribuído para atuar na área, depois de perceber, 

inclusive, como a formação foi fundamental para tal escolha, vale ressaltar que, ao falar de 

apoio pedagógico da escola, surpreendeu o fato de constatar que para nenhum professor esse 

apoio existe por parte da escola. O máximo que ocorre é um “raramente”, em relação a 

qualquer mecanismo ou forma de auxílio a esses docentes.  
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Cada professor do ER é autônomo e não há uma ação interdisciplinar entre os conteúdos, 

salvo quando acontecem os eventos dos projetos e programas da escola. (PAULO) 

 

Ou seja, a partir da afirmação mencionada, percebe-se que se não for um interesse 

de forma a favorecer as atividades da escola como um todo, o professor do ER não receberá 

uma ajuda ou reconhecimento por parte do núcleo gestor. O que nos faz refletir acerca de 

como a educação poderá avançar no sentido de propiciar uma reflexibilidade, contemplando 

para uma abertura ao diálogo e crescimento de educandos e educadores como sujeitos que 

constrói e criticam. De acordo com Wolfgang Leo Maar, ao escrever o prefácio no livro de 

Adorno (2003, p.27), afirmando que, “[...] A educação crítica é tendencialmente subversiva. É 

preciso romper com a educação enquanto mera apropriação de instrumental técnico e 

receituário para a eficiência, insistindo no aprendizado aberto à elaboração da história e ao 

contato com o não idêntico, o diferenciado”.  

Essa criticidade, esse desejo de ir para além de, caracteriza o trabalho desses 

docentes, que se engajam na proposta de melhoria do ensino e mesmo sem apoio, ousam, 

ultrapassam os desafios e adversidades, onde registramos o interesse, compromisso e atitudes 

em querer ser mais. Prova disso são as mais diferentes formas e maneiras em construir o 

aprendizado em sala, sempre privilegiando a troca de conhecimentos. Muitos deles 

inspiraram-se em exemplos que tiveram no decorrer da própria formação, como inspiração 

dos pais, também professores, como incentivo para abraçar a profissão.  

 

Quando ele (pai) lecionava no Liceu do Ceará, eu era uma espécie de secretária dele e 

corrigia as provas do nível médio através dos gabaritos que ele preparava para facilitar o 

trabalho da correção. Enquanto eu corrigia as provas dos alunos do meu pai, eu pensava 

comigo mesma: “Vou ser professora! Eu acho tão lindo!”. Então eu fui seguindo os passos 

de meu pai e me tornei também professora. (JÚLIA) 

 

Engraçado que eu tinha um desejo muito grande. Eu quando criança ficava lá no cantinho da 

parede vendo minha mãe, minha mãe era professora no interior, e eu olhava o exemplo da 

minha mãe. Como ela cuidava dos seus alunos, botava os alunos no colo, filhos de outras 
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pessoas no colo e aquilo eu achava estranho. Eu dizia: “mas não são filhos dela, porque ela 

faz isso?” E eu observava o exemplo de minha mãe. Começou a crescer em mim um desejo de 

ser professor. “Sabe de uma coisa, eu vou ser igual a minha mãe”. Para mim, ela é um 

exemplo maravilhoso. Eu sempre na vida buscando isso: estudar, fazer um curso 

universitário, para ser professor. (ÉPICO) 

 

Como forma de identificar uma visão mais abrangente acerca de suas práticas, 

mas utilizando de recursos mais livres e lúdicos, desenvolveu-se no primeiro encontro como 

parte integrante do questionário, uma oficina onde foi solicitado que a partir de um desenho, 

pintura ou colagem, tivessem um significado que representassem seus sentimentos em relação 

à docência no ensino religioso, mostrados no decorrer desse tópico. 

            

                                     

                     Figura 14: Foto da colagem do Ágape                                                              

  

Ágape optou por colagem onde em cada figura fez a representação de um todo 

que responde as inúmeras perguntas que nos rodeiam, sobretudo, no ER, como por exemplo: 

Onde estou? Pra onde vou? Por isso a importância deste docente em realizar um trabalho bem 

feito, sem a preocupação em dogmatizar os alunos, mas de apresentar exemplos e ensinar 
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valores que justifiquem e fortaleça as relações entre eles, na escola e família, as principais 

instituições formadoras destes educandos. 

 

 

               

                     Figura 15: Foto da colagem do Francisco 

  

 

Francisco optou pela colagem de várias figuras, que juntas significam a Fé, 

representada pela figura no topo da página, a busca por conhecimento, através do estudo e do 

aperfeiçoamento das experiências, fortalecendo assim, os mais diversos laços nas relações que 

vivenciamos diariamente, como na família, na escola, e com aqueles que fazem parte da nossa 

vida. 

Para Angélica, trabalhar com o ER, significa construir um caminho, juntamente 

com os alunos, para que estes consigam entender o verdadeiro significado dos conteúdos 

trabalhados em sala, por isso, optou por um desenho que através de uma ponte simboliza esse 

aprendizado e essa ponte que liga o conhecimento às relações vividas, conforme observa-se a 

seguir.                                                    

 

               



89 

 

                                       

                     Figura 16: Foto do desenho da Angélica           

             

               

                      Figura 17: Foto da colagem da Vitória 

 

Para Vitória, essas múltiplas figuras representam a busca pelo conhecimento, 

diante da vida com suas múltiplas facetas, fazendo com que a essência de cada um aprimore o 

conhecimento através das ações e dos sentimentos, sendo exatamente isso que rege o trabalho 

docente. 
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Figura 18: Foto do desenho da Letícia 

 

O desenho da Letícia é bastante significativo, pois representa a atividade diária do 

docente, não apenas em sala através dos mais diversos desafios, mas no planejamento, no 

conteúdo, e em outros espaços. Cita como exemplo significativo o texto A Igreja do Diabo, de 

Machado de Assis, que retrata uma conversa entre o Diabo e Deus para criação de uma igreja.          

Na colagem abaixo, o Paulo resolveu criar uma figura tridimensional, onde no 

topo, com o desenho, significa o primeiro momento que é o transcendente, Deus, o princípio 

de tudo, o começo, o momento de criação do mundo. Já na figura central, representando o 

globo terrestre, significa o mundo, a distribuição das mais diversas culturas. Já na terceira 

figura, onde várias pessoas transitam entre si, significa a humanidade que também configura 

como as mais diversas religiões existentes no planeta. 
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Figura 19: Foto do desenho e da colagem do Paulo 

 

 

     

Figura 20: Foto do desenho e da colagem da Júlia     

 

Para Júlia, a escolha da figura onde a criança está sendo guiada por um adulto, 

significa o ser humano nas suas mais diferentes etapas ao longo da vida, sobretudo, para o 

professor do ER, que deve dar conta dos mais diferentes momentos de conteúdos trabalhados 
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nesta disciplina, onde o professor assume seu papel de guia, condutor, principalmente, na 

pluralidade existente entre os alunos da escola pública, para que consigam encontrar o que 

tanto buscam na vida, tendo como principal papel, o de dialogar. 

                     

  

 Figura 21: Foto do desenho do Épico 

 

Épico optou por desenhar um triângulo, destacando em cada ponto desta figura, 

um fator preponderante enquanto formação no processo do ER, que seria o sagrado, no topo, 

representando os conteúdos a serem trabalhados; o aluno(a), que constrói também esse saber; 

o educador, como transmissor e responsável pela dialogicidade deste triângulo. As várias 

setas simbolizam a complementação que um significa para o outro e a interrogação, as várias 

dúvidas e incertezas que a vida nos oferece. 

Percebe-se então que, apesar de amarem a profissão, não conseguiam se ver a 

partir de suas práticas, como sujeitos atuantes e como eles poderiam se perceber dentro de 

suas atividades. A partir dos demais encontros, suas narrativas já mostram sujeitos integrados 

e conscientes do seu papel, se formando ao formar, apresentados conforme trechos a seguir. 
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Ao longo destes 20 anos ou mais como professor do Ensino Religioso e educador da fé, vejo 

que as experiências vividas foram riquíssimas para meu engrandecimento na fé e 

amadurecimento para saber lidar com as adversidades da vida, percebo que às vezes aprendi 

muito mais do que ensinei, vejo as situações diversas, de alunos adolescentes, senhores e 

senhoras, alunos de faculdade, como contribuíram para solidez da minha espiritualidade, 

situações que vão das preocupações com o futuro, problemas familiares, separação, filhos 

envolvidos com droga, dificuldades econômicas, faz a gente mais humano, sensível e capaz de 

estender a mão para ajudar que seja com uma palavra amiga ou mesmo materialmente 

dividindo o pouco que temos com o que naquele momento não tem nada. (ÁGAPE) 

 

 

Ao perguntar que aprendizagens experienciais foram feitas ao longo da trajetória de vida 

como professor do Ensino Religioso, posso sintetizar que o convívio com os alunos diante de 

um conteúdo sobre o Sagrado, como um fenômeno das experiências de fé, percebendo na 

subjetividade destes através das opiniões escritas, dos relatos de vida e de atitudes na escola, 

foram a base de uma aprendizagem mais profunda no percurso de treze anos como docente 

do Ensino Religioso. As Ciências da Religião possibilitaram mais ainda para o diálogo inter-

religioso esclarecendo a distinção entre a Religião e o Ensino Religioso, fortalecendo-me no 

paradigma do macro ecumenismo que serve de base fundamental diante da diversidade 

religiosa no mundo globalizado. (PAULO) 

 

 

Acredito que viver na prática, e sempre ser um exemplo ao próximo, cobrar do outro algo 

que você não testemunhou é uma incoerência. E com relação a vivenciar com aluno e sala de 

aula, tenho conseguido apoiar uma variedade de ideias as quais nos fazem crescer 

espiritualmente e humanamente. (LETICIA) 

 

Então para mim a espiritualidade é uma abertura de coração a tudo e a todos. 

Evidentemente, é isso que eu pretendo para a minha vida daqui em diante, especialmente 

nesta profissão que eu abracei e abraço, que é ser professor de ensino religioso, que eu possa 
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transmitir para alguém um pouco ou despertar em alguém um pouco, desse Deus vivo 

presente, dessa experiência transcendental. (ÉPICO) 

 

[...] a partir daí que surgiu o concurso para professores do ensino religioso no município de 

Fortaleza, no qual eu fui aprovada e comecei a lecionar nessa área onde atuo como 

professora do ensino fundamental de 6º ao 9º ano na formação dos meus alunos, embora a 

profissão apresente muitos percalços, eu gosto muito do que faço e procuro fazer o meu 

trabalho bem feito. (JÚLIA) 

 

Estou tentando delinear minha vida sem esquecer o que aprendi em todas as minhas 

experiências, não é fácil viver uma espiritualidade cristã quando a maioria da massa social 

preza por uma vida distante de tais princípios. Viver neste mundo material sem ser 

“materialista” é um grande desafio. Logo ao sair da proteção direta dos Recoletos percebi e 

senti isso, tive que harmonizar os meus ideais a nova realidade, sem perder a essência. 

(FRANCISCO) 

 

Tenho muitas experiências com mudanças na vida de meus alunos e me sinto muito feliz de 

poder contribuir um pouquinho, como um instrumento de Deus e Meishu Sama. É gratificante 

contribuir para a alegria do aluno e de sua mãe. O ser humano quando está feliz desenvolve 

seus potenciais com muita intensidade. É impossível o desenvolvimento do ser humano em 

base exclusiva no conhecimento específico. (VITÓRIA) 

 
 

Em relação a suas práticas, utilizam-se de recursos como vídeos, músicas, livros, 

debates, cartazes, documentários, blog, cordel, jogral, dramatização, auto avaliação, dinâmica, 

reflexões, a Bíblia, cartas, poemas, roda de conversa, oração, entrevista, aula expositiva, 

pesquisa no laboratório de informática, trabalho e apresentações em grupo, quadro, data 

show/slides. 
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Mesmo assim, apontam como principais dificuldades o tempo curto das aulas, 

apenas de 50 min., a falta de material, como livro didático, falta de tempo para planejamento 

das aulas, o grande número de alunos em sala, a falta de professores qualificados, o nível dos 

alunos que acabam dificultando a relação entre educador e educando, através de 

comportamentos como rebeldia, grosseria e preguiça, conflitos com núcleo gestor, abordagem 

dos conteúdos, falta de valorização da disciplina o que acarreta em desmotivação e o acesso 

às escolas, como transporte. De acordo com seus relatos,  

 

As principais dificuldades encontradas encontram-se nos subsídios teóricos dos temas e 

multimeios em algumas escolas da prefeitura. Desvalorização do sistema educacional com 

relação ao profissional e a disciplina. (ÉPICO) 

 

A maior dificuldade é em relação aos conteúdos. Eu gostaria que houvesse mudanças para 

não predominar um determinado credo. (VITÓRIA) 

 

O pouco tempo para trabalhar um conteúdo do Fenômeno Religioso, com 35 a 40 alunos em 

40 turmas por semana, num total de 1400 alunos. A falta de livro para os alunos. A falta de 

tempo para planejar. (PAULO) 

 

Muitas vezes o tempo das aulas é muito curto, planejo algo que por motivos alheios à minha 

vontade, não se torna fácil de realizar, pois falta material. (JÚLIA) 

 

Diante deste processo tão cheio de adversidades, incertezas, conflitos e 

dificuldades envolvendo, sobretudo, o universo deste educando, que também divide este 

espaço escolar com o educador, este acaba passando por diversas situações não apenas neste 

campo, mas também em sua vida pessoal, o que em sua maioria acaba por acarretar em 

comportamentos nada desejáveis em sala de aula.  

De acordo com avaliação destes docentes, o desinteresse e a falta de motivação 

são inegáveis, porém, ainda destacam a apatia, indisciplina, problemáticas com drogas, 
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impaciência, acomodação e agressividade. Porém, nota-se também, devido a uma carência 

não apenas de afeto, mas de conhecimento, atitudes positivas que revelam uma geração de 

jovens que podem mudar. 

Tais atitudes são reconhecidas como a curiosidade que os conduzem a buscar 

explicações e assim, tornam-se “sedentos de conhecimento”, como informa um dos 

professores. Também foram apontados como amáveis, ingênuos, criativos, envolventes e 

amigáveis. 

Em relação à própria avaliação assumem-se como críticos, investigativos, 

reflexivos, engajados, éticos, participativos, satisfatórios, envolventes, porém, sempre 

destacando a preocupação com aprendizado do aluno, em realizar um trabalho da melhor 

forma possível, com o intuito de conquistar a turma. 

Por fim, perguntados qual a importância do ER para a formação de crianças e 

jovens, nos deparamos com as seguintes colocações: 

 

É muito importante como parte da formação do aluno, pois trata de assuntos relativos ao ser 

humano e o fenômeno religioso em sua essência. (JÚLIA) 

 

[...] A importância mesmo é que fazemos parte de uma “humanidade” que desde a sua 

origem vem evoluindo com o entendimento também sobre a “divindade”. O ser humano é o 

único que pensa, fala e age em função de si e para além de si em busca de uma “segurança 

superior”. Neste contexto, entra em cena a realidade do “poder” em combate ao “temor” da 

insegurança. A religião que é a religação do ser humano ao ser divino é a forma na 

sociedade de organização que procura assegurar com certa soberania a felicidade da vida 

começando pela terra. É assim que podemos iniciar um debate sobre a importância do 

Ensino Religioso. (PAULO) 

 

É muito importante. Eu não concordo com parte do conteúdo passado para os alunos, mas 

percebo algumas mudanças nas atitudes das crianças na sala de aula. (VITÓRIA) 
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Acredito que seja de grande importância para o desenvolvimento pessoal humano do 

formando, como também para sensibilização dos valores culturais e sociais coletivos. 

Portanto, esta formação só vem enriquecer o individuo, ampliando seu senso de reflexão e 

adquirindo um jeito novo de cuidar e gerenciar os conhecimentos adquiridos no percurso das 

gerações. (LETÍCIA) 

 

É muito importante no processo educacional, desde a infância o aprendizado é conduzido ao 

espiritual e religioso, o que é indispensável para educação, com a religião e o trabalho do 

cristão. (ANGÉLICA) 

 

A dimensão espiritual é inata ao ser humano, tentar negar essa realidade é lutar contra a 

própria consciência. Entender tal dimensão nas várias expressões religiosas – o respeito com 

o diferente – o crescimento espiritual é tão ou mais importante que qualquer uma das 

“ciências escolares”. (FRANCISCO) 

 

Despertar o interesse e o encanto do aluno com relação ao sagrado e suas manifestações no 

cotidiano, bem como propiciar amplo conhecimento, tendo em vista uma convivência 

respeitosa com outras experiências religiosas, gerando a possibilidade de uma pessoa, 

mesmo jovem, ciente de sua identidade religiosa e acolhedora de outras pessoas que tenham 

outras crenças. (ÉPICO) 

 

É fundamental na construção dos valores éticos morais, oferecendo aos adolescentes 

alternativas de uma sociedade melhor em relação a que temos. (ÁGAPE) 

 

Sendo assim, a partir de todas as colocações, observando estes sujeitos 

“fazedores” desta prática docente tão discriminada e que atravessa por tantas dificuldades e 

adversidades devido ao seu objetivo e conteúdo, percebemos como essa investigação acerca 

de suas formações pode ser caracterizada como algo fundamental para aprimorar seus 

conhecimentos e possibilitar seguir de forma mais atenta e segura a sua trajetória futura. 
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3.5- Diálogo inter-religioso como um caminho a ser percorrido 

 

De acordo com a prática pedagógica dos docentes do Ensino Religioso, 

apresentada nos mais diferentes aspectos no tópico anterior, nos deparamos com um algo em 

particular, que muito chamou a atenção para uma maior reflexão por desencadear vários 

sentimentos na convivência escolar, que é o diálogo interreligioso. 

Sendo assim, neste tópico compartilha-se das vivências e experiências desses 

docentes, partindo de um Círculo Reflexivo Temático – CRT, desenvolvido a partir desta 

temática, através de dinâmicas, narração de causos e questionário. Nesta etapa, optou-se por 

não identificar a fala de cada um, mesmo utilizando-se de pseudônimos nos momentos 

anteriores. 

   

Figura 22: Foto do CRT Diálogo Inter-religioso                                                          
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    Figura 23: Foto do CRT Diálogo Inter-religioso 

 

A primeira preocupação foi a de reconhecer quais denominações religiosas eles 

tiveram contato a partir dos seus alunos. Dentre as religiões mencionadas, apontando a 

Umbanda, Evangélica (Testemunha de Jeová, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Batista, 

Adventista do 7º dia, Paz e Vida), Católica, Candomblé, Espírita, Igreja Universal, Judaica, 

Messiânica, Mórmons, Satânicos. Segundo Vigil (1992, p.376),  

 

Estamos vivendo essa nova experiência espiritual. Há um espírito novo rondando-
nos, desafiando-nos, quase que a cada dia, numa multiplicidade de gestos, de 
reflexões, de novas práticas. Estamos passando por um momento de transformação. 
Especificamente no contexto cristão estamos na passagem do cristocentrismo ao 
pluralismo. Há medo, resistência – e ao mesmo tempo atração, clareza, até uma 
evidência, impondo-se lenta e irresistivelmente [...]. 

 

A partir desse momento de transição que nos acomete a cada dia com uma 

pluralidade religiosa nos mais distintos ambientes, seja no trabalho, nos casamentos, nos 

encontros familiares, entre amigos, sobretudo, na escola, investigando juntamente aos 

professores, qual a maior dificuldade encontrada para lidar com tal pluralismo, seja no que diz 

respeito a relacionamento ou a conteúdo trabalhado no ER, obtendo as seguintes respostas, 

baseadas na primeira etapa do CRT do diálogo interreligioso, onde foi solicitada uma 

contação de “causos” que exemplificasse uma experiência vivida em sala, que servisse como 

exemplo das adversidades acerca do pluralismo. 
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Um aluno do satanismo por não compreender tal denominação como religião, uma vez que 

seu ritual não promove a vida humana. (PAULO)  

 

Somente com um mórmon por não admitir minha forma de trabalhar e falar do conteúdo. 

(ANGÉLICA) 

 

Foram poucos os casos de rejeição às minhas aulas, apenas um caso de um aluno 

Testemunha de Jeová que questionou sobre o surgimento do Cristianismo. (JÚLIA) 

 

Nunca tive problemas ou dificuldades com alunos de outras religiões, pois sempre procuro 

trabalhar conteúdos voltados à vida.  

 

Tive problema com “protestante radical”. 

 

Tive problema com Evangélico. 

 

Observando essas falas, ficou clara a complexidade de conhecimento e 

necessidade de engajamento e abertura espiritual que deve ter um docente desta disciplina ao 

se deparar com conflitos pessoais entre alunos, e deste professor com os alunos, em relação a 

sua pertença religiosa, tendo que de certa forma “esquecer” temporariamente sua postura, 

valores e crenças para interagir com o outro de forma profissional, sem criar embates. 

Outro ponto que merece destaque trata-se da relação destes docentes com o 

fenômeno religioso, e assim, optou-se por dar um destaque para os assuntos e autores que 

mais despertam seus interesses dentro dessa temática.  
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Como transformar a nossa atual educação materialista em educação espiritualista. Eu leio 

de acordo com as oportunidades. Já li livro do Leonardo Boff, Pe. Zezinho, livros de 

adventistas. 

 

Interioridade, ética, diálogo interreligioso, espiritismo. 

 

Diálogo interreligioso, doutrinas das outras religiões, ritos praticados por essas religiões. 

Leonardo Boff, Pierre Bourdieu, Jesus Cristo (Deus), Sidney Sheldon, entre outros. 

A fé nas tradições religiosas, os rituais e o transcendente como ser criador desde os 

primórdios nas crenças primitivas. Leonardo Boff, Flávio Josefo, Thailhand Chandim. 

 

O Sagrado. A Bíblia, livros de ordem como Ester, São Francisco. 

 

O “Sagrado” por se tratar do fenômeno básico do Ensino Religioso, e por descobrir no 

universo das religiões e das concepções dos alunos, uma diversidade de conhecimento sobre 

o termo com um contexto prático no convívio social. Autores: Leonardo Boff, Paulo Freire, 

Faustino Teixeira, Rubem Alves, Marilena Chauí, Manfredo Oliveira, Marx, T. Chardim, F. 

Capra. 

  

A pergunta seguinte foi perceber a amplitude desta multiculturalidade 

relacionando como eles encaram a diversidade religiosa no panorama brasileiro.  

 

A diversidade religiosa é um fenômeno humano que deve e pode ser compreendido por todos, 

para tanto é preciso mais entendimento sobre o assunto. 

 

Espero com este curso uma melhoria atualizando-me, acreditando que não é um grande 

desafio, mas um aprendizado para lidar com essa diversidade. 
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Vejo como um fenômeno novo, pois nunca se viu no cenário brasileiro tantas denominações 

religiosas, e isso mostra muito bem a busca de fé, de proteção e da resolução dos problemas 

que afligem as pessoas que pouco a pouco ou nada acreditam mais em seus governantes, daí 

a busca no apoio espiritual. 

 

Acho muito complexo e questiono até que ponto contribui para o bem da sociedade como um 

todo. 

Como um meio de ampliar o conhecimento sobre o transcendente. 

 

De forma positiva a proporção que estas religiões contribuem para o crescimento do ser 

humano e ao mesmo tempo, ajuda na melhora do cuidar do outro. É importante também 

porque gera uma maior abertura em busca de novos conhecimentos e amplia a necessidade 

da quebra de nossos paradigmas. 

 

Finalmente, para concluir esta temática, após uma reflexão realizada em grupo, 

indagou-se acerca dos possíveis conflitos apresentados em relação à diversidade religiosa, a 

maneira como se expressavam e como eles lidavam com isso. Outro questionamento foi se 

eles se consideram abertos ao diálogo interreligioso, e para fechar, foi solicitado que 

apontassem pessoas que são exemplos de vivência do diálogo interreligioso. Nessas falas, não 

aparecerão os nomes, pois foi uma atividade realizada de forma anônima, para que tivessem 

uma maior liberdade de expressão, por tratar-se de um assunto polêmico e de certa forma, 

comprometedor. 

 

Conflito propriamente dito, eu não tenho, mas acredito numa contínua busca em prol de uma 

maior abertura. Quanto à diversidade, ela se expressa quando me deparo com as diversas 

situações no cotidiano. Muitas vezes, diante de determinados posicionamentos, prefiro 

silenciar para evitar um conflito. Em outros momentos, coloco também meu ponto de vista, 

mas acredito que o mais importante é a convivência saudável com sentimento verdadeiro de 

estima, cooperação e atitudes de amor e perdão, porém, tudo é aprendizado com erros e 
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acertos entre os envolvidos. Ainda tenho dificuldade de me expressar com amor, mas eu vou 

conseguir porque tenho espírito de busca.  

 

Tenho conflito em relação à diversidade religiosa. Do transcendente fica difícil aceitar, mas 

mesmo assim tento entender aquela realidade. Considero-me aberto até o momento em que 

não menospreze o ser humano e nem o transcendente. As pessoas: o Papa João Paulo II, 

Papa Bento XVI, Dalai Lama, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá.  

 

Sim, tenho conflito, pois preciso muito estudar e conhecer algumas religiões para poder 

entender e aceitar o que ensinam e pregam. Praticamente eu não expresso e sou indiferente 

silenciosamente. Estou 100% aberto ao diálogo interreligioso. Pessoas: Papa João Paulo II, 

diversos membros da Igreja, que juntos trabalham por um mundo melhor. 

Tenho algum conflito interno com relação ao preconceito com algumas denominações 

religiosas, sobre o diálogo e a tolerância religiosa. Procuro ouvir e ser a ponte do diálogo, 

procuro resolver os conflitos e mostrar que cada um tem a liberdade de escolher aquela que 

melhor lhe convém. Estou me trabalhando com relação ao preconceito com determinadas 

crenças, procuro mostrar aos meus alunos que devemos tolerar, aceitar o outro e sua crença. 

Pessoas: Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Teresa de Jesus, Dom Bosco, e 

tantos outros que deixaram sua notável existência no mundo.  

 

Sim, tenho conflito, pois sem conflito nada se faz, agora com essa descoberta de que o ensino 

religioso na escola, temos que trabalhar as diferenças e adversidades religiosas e muito além 

do que eu imaginava. Eu, na sala de aula, deixo que cada um se expresse da forma como ele 

sabe, a quem procuro ouvi-los (os alunos), com atenção passando para os colegas a sua 

forma de viver sua prática religiosa, com tempo determinado, evitando bagunça. Pessoas: 

Madre Teresa, Padre Zamela, Padre Arnaldo, Irmã Dedi, Selta, Auxiliadora.  

 

O conflito a respeito da diversidade religiosa acontece mais entre nós professores e as 

instâncias religiosas que repercute nas escolas por falta de conhecimento. Confundem o 
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conteúdo do ER com temas transversais. A diversidade religiosa ainda está no campo teórico 

do ponto de vista do ER, não existe de forma concreta um tratamento de abertura no que diz 

respeito às pessoas das religiões afrodescendente, indígena e oriental. O tratamento ainda é 

à distância, falta mais envolvimento para acontecer uma integração que articule escola, 

família e sociedade, neste aspecto. Considero-me aberto ao diálogo interreligioso quando 

trabalho na escola com os alunos de diferentes credos, fora da escola em situações da vida, 

seja qual for, respeitando e interdisciplinando. Pessoas: Francisco de Assis, Maria de 

Nazaré, Paulo de Tarso, Jesus Cristo, Buda, Maomé, Leonardo Boff, Dalai Lama. 

 

Desta forma, perceber esses conflitos existentes nas mais diferentes esferas, como 

com o outro, com o preconceito, com a diversidade religiosa, acarreta em um problema sério 

para esses docentes, tendo em vista que esse tipo de conflito pode influenciar, sobretudo, em 

sua prática em sala de aula e no convívio com alunos que não dividem a mesma opção 

religiosa. 

No final deste CRT, foi realizado o fechamento através do compromisso em dar 

continuidade aos encontros com o intuito de aprofundar nessa questão do diálogo inter-

religioso, pois se trata de um aspecto indispensável e fundamental na prática docente do 

professor do Ensino Religioso, principalmente, porque eles reconheceram a necessidade de 

aprofundar-se nessa temática, conforme apontado em suas falas. 

 

                         
                       Figura 24: Foto das lembrancinhas entregues aos professores                                                                       

 



105 

 

                 
                        Figura 25: Foto das pesquisadoras 

 

 

                   
                  Figura 26: Foto do grupo - docentes e pesquisadores 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – aprendizagens construídas ao longo da pesquisa 

 

Este trabalho iniciou a partir da curiosidade em tentar compreender como a 

Espiritualidade poderia fazer parte do contexto escolar, seja através dos conteúdos veiculados 

nas disciplinas, seja no conjunto das relações estabelecidas no cotidiano dos sujeitos que 

atuam nesse universo. Percebendo a estreita ligação existente entre Ensino Religioso e seus 

componentes curriculares e a formação plena, com destaque para a abertura ao transcendente, 

procurou-se o embasamento na definição de Espiritualidade, que apresenta as quatro 

dimensões fundamentais para sustentar tal conceito, tais como: a transcendência, o caminho, o 

serviço ao próximo e o caminho ético-político. 

Apesar desse conceito ser abordado de forma abrangente, foi necessário buscar 

apoio em outras áreas, como na Filosofia e na Sociologia, sobretudo, ressaltando o conceito 

de “experiência”, para entender como a formação ao longo da trajetória de vida dos 

professores do Ensino Religioso, sujeitos desta pesquisa, puderam contribuir de maneira 

significativa na construção de sua espiritualidade. 

Através do conceito de experiência apontado pelo filósofo John Dewey, pôde-se 

compreender a importância da valorização do vivido na construção do saber, principalmente 

na troca que existe entre educadores e educandos, com o intuito de valorizar a prática como 

processo de formação. A partir deste conceito, complementou-se o trabalho com a definição 

de “experiência formadora”, elaborada por Marie-Christine Josso, que contribuiu de forma 

significativa para a compreensão do papel da narrativa de si para a interpretação do 

significado de espiritualidade para os docentes. 

Na Educação, poder conhecer, aprender e compreender a partir do conhecimento e 

sabedoria de Paulo Freire, em relação à educação popular, ressaltando o privilégio de ao 

longo desses dois anos de mestrado ter estudado na disciplina Dialogicidade e Formação 

Humana em Paulo Freire, realizando estágio docente na graduação do curso de Pedagogia, em 

uma disciplina que abordava a sua prática pedagógica, além de ter apresentado um trabalho no 

Colóquio Internacional de Paulo Freire, em Recife. Fatos estes que contribuíram de forma 

singular neste processo de investigação.  

Partindo dos conceitos fundantes já expressos, o envolvimento num rico processo 

para a elaboração das biografias educativas dos docentes, utilizando-se de um dispositivo de 

pesquisa e de formação, denominado Círculo Reflexivo Biográfico (CRB), elaborado por 
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Ercília Maria Braga de Olinda, que a partir das narrativas de vida dos professores e dos 

Círculos Reflexivos Temáticos (CRT), caracterizados por momentos de debates, oficinas e 

dinâmicas, dentre outras atividades, sempre de acordo com uma pergunta norteadora, 

favoreceu na compreensão da importância do resgate de nossas memórias e experiências 

como algo fundamental para o reconhecimento e entendimento de si. 

Desta forma, realizando um elo entre conceitos e procedimentos, foi possível 

avaliar como os eventos, sujeitos, espaços, processos e instituições trazidos nas narrativas dos 

professores foram importantes nas suas trajetórias de vida, constituindo-se como experiências 

formadoras, além de analisar como tais experiências se vinculam nas quatro dimensões 

apresentadas no conceito de espiritualidade aqui adotado. 

Ao falar de transcendência, percebeu-se que há uma forte ligação dos sujeitos com 

suas pertenças religiosas, contribuindo de maneira significativa e de certa forma, sendo vista 

como principal mecanismo em trilhar o caminho que leva à espiritualidade. A partir da crença 

em um ser superior, uma formação cristã desde a infância para todos, o vínculo com uma 

instituição religiosa (embora fique clara a posição de praticamente todos os sujeitos em 

ressaltar que, muitas vezes, a depender do nível de envolvimento e criticidade, o fato de estar 

vinculado a uma religião não favorece a este processo de espiritualizar-se), aparece como algo 

fundamental na vida de cada um. 

Em relação ao caminho, que trata daquela busca por um reconhecimento de si e da 

reforma íntima, alguns afirmaram que a partir da participação no CRB, puderam resgatar 

determinadas experiências, identificando fatos e processos que até então, achavam ter 

“esquecido”, mas que perceberam a verdadeira importância de tais acontecimentos em suas 

vidas, reformulando algumas ideias e posturas que traziam, como por exemplo, começarem a 

se perceber como sujeitos em sua prática pedagógica. 

Quanto à terceira dimensão - serviço ao próximo – os professores identificaram 

em suas práticas e caminhadas na igreja a que pertencem essa abertura em perceber o outro, 

em procurar atuar de forma bastante ativa em atividades que ressaltam a necessidade de 

servir, apresentados em vários exemplos citados em suas trajetórias. Isto também ocorre na 

relação com os familiares e na busca e dedicação que possuem em suas práticas pedagógicas, 

quando se deparam diante de tantas dificuldades e mesmo assim, conseguem perceber seus 

alunos como sujeitos. 
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Por fim, em relação à quarta dimensão apresentada como caminho ético-político, 

poder perceber a preocupação dos docentes, seja através de movimentos da igreja ou 

iniciativa política de poder atuar em movimentos de militâncias e projetos sociais, procurando 

um engajamento em processos que destacam essa necessidade de compreender e participar de 

uma questão social mais ampla, despertando para uma consciência política, não restringindo-

se apenas às esferas como igreja, escola e família. Durante o trabalho de campo foi possível 

notar o envolvimento de todos na luta por garantia de direitos trabalhistas para a categoria 

docente, inclusive com envolvimento direto de parte deles, no movimento grevista que atingiu 

a rede municipal de ensino. 

Desta forma, as dimensões propostas para serem investigadas como fundamentais 

na construção do processo de espiritualidade a partir das biografias educativas, elaboradas de 

acordo com suas narrativas em relação às experiências formadoras, foram contempladas, 

ressaltando ainda, de acordo com esses docentes, a descoberta da necessidade de maior 

investimento no cuidar de si, no investimento na formação e no enfrentamento das 

dificuldades em lidar com o diferente. Foi unânime a avaliação de que o fato de ter realizado 

esse trabalho favoreceu no autoconhecimento, no despertar para si, e na necessidade de 

constituir um grupo que possa se engajar e se aperfeiçoar nessa disciplina tão discriminada.  

Acreditando que, por mais que tais dimensões contemplem o si, o outro e o todo, 

percebeu-se então, a importância em destacar a natureza, o cosmo, o diálogo inter-religioso, 

tendo em vista ser apontada como principal esfera a religião como caminho a se chegar nessa 

espiritualidade. Inclusive, ficou o compromisso estabelecido pelo grupo em continuar as 

atividades e os encontros realizados no CRB, para levar adiante este processo de formação, 

com o acordo de visitar as instituições religiosas de cada docente para justamente 

compreender o universo do outro, incluindo a Umbanda e o Candomblé. 

Quanto à avaliação acerca dos momentos vivenciados no CRB, momento de 

estranheza, conhecimento, troca de saberes, dentre outras experiências, apresenta-se  a seguir, 

a fala dos sujeitos para expressar tal vivência.  

 

É muito natural na primeira experiência a gente ter um pouco de dificuldade, de ficar 

escutando a voz do outro, mas essa experiência agora de ouvir a minha voz, eu falando para 

mim mesmo, sobre a minha pessoa, causou impacto. Acrescentando, consegui fazer a 

transcrição na sexta-feira da paixão, como eu não consegui terminar o texto todo, eu deixei 
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para terminar depois da missa do sábado de aleluia, terminei quase 11h da noite, para mim 

foi muito impactante até pelo contexto em que estava vivendo. Agora a transcrição, 

realmente, é um vai e vem horrível. Apaga, corrige, quero construir uma coisa diferente, não, 

não pode, de acordo com a orientação, então, tem que continuar do jeito que está. (ÉPICO) 

 

Eu comecei a ouvir muitas vezes na semana que passou, mas quando eu vou começar a 

escrever eu mesma me ouvir e começar a ver coisas que eu achava não ter a capacidade de 

lembrar, da minha infância, coisas que falam da minha madrinha, da minha mãe querida, e 

eu ouvindo começava a chorar, porque na narrativa eu não chorei, eu engoli, mas não 

consegui, então, eu pensei que como não vou conseguir transcrever, vou chegar para ela 

(pesquisadora) e vou contar a verdade. Chocou-me algumas palavras e pensei como Deus 

nos dá a oportunidade de ouvir a minha voz e reconhecer a minha capacidade. Minha 

capacidade espiritual, porque se eu não tivesse tido essa oportunidade (participar do CRB), 

como é que eu iria lembrar tantas coisas? Isso aqui é uma lavagem, é uma limpeza na vida 

da gente, ser humano, que precisa se conhecer. É porque que eu sou assim. Mas a minha 

filha falou que minha voz está muito acelerada, muito agoniada, mas também, por tudo que 

foi dito aí, ela não sabia de nada disso, e acrescentou que é devido a tudo isso que desejo que 

eles (filhos) rezem tanto. Sem espiritualidade ninguém chega lá. A minha filha só em ouvir 

um pouco já começou a me entender. Quando eu começo a escrever, parece que eu estou 

vivendo de novo. É, começo de novo a viver. Isso aqui é muito válido, um trabalho desses, é 

muito válido para a gente que caminha na igreja. (ANGÉLICA) 

 

Nossa! Eu senti uma dificuldade tão grande. Eu nunca tinha ouvido a minha voz numa 

gravação. Eu sempre falo na igreja, mas depois que eu fui copiar foi um vai e vem danado, 

vai pra frente, vai pra trás, também tinha coisas que eu falei, mas que não entendi. Mas para 

mim é uma experiência nova, chama a gente a fazer novas reflexões, eu senti muita 

dificuldade, mas é algo novo, me percebi meio perdida na minha fala e pensei se quando dou 

aula, fico perdida assim. Será que eu misturo minhas ideias também quando vou falar? 

Porque quando você fala parece algo tão normal, mas no texto ficou todo desorganizado. O 

meu fugiu da regra cronológica, e tem que ser todo refeito. Isso (CRB) é uma nova forma de 

rever, de olhar, de refazer. (LETÍCIA) 
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Existe uma riqueza tão fascinante no ato de narrar, que o “ator” neste momento, 

mergulha num espaço/tempo único, pois ao estar no presente, contando o passado, pode se 

projetar no futuro. No caso da pesquisadora, que já participou anteriormente de outro CRB, no 

intuito de construir a própria biografia educativa, pôde-se deparar com a seguinte constatação, 

compartilhada com os professores no momento desta análise,  

 

Devido ao fato de já ter participado de um CRB, dessa vez eu consegui me ouvir sem um 
momento de estranheza, percebendo meus vícios de linguagem. E o que eu percebo como 
pesquisadora, desde o nosso primeiro encontro, quando realizamos a atividade do desenho, 
era muito em cima da nossa formação, do nosso papel em sala de aula, como se trabalhar em 
sala, e no decorrer do processo tenho percebido que nós estamos olhando para si, como 
pessoa, antes mesmo de nos enxergarmos como professores, este processo está sendo 
gradativo, mas tenho percebido que vocês (os professores) estão mergulhando e isso é uma 
gratificação muito grande, porque até quando estudamos essa metodologia na teoria e 
partirmos para prática, realmente é muito rico constatar que tudo faz sentido e cada etapa do 
processo se complementa, pois nos vemos como sujeito com valor, respeitando nossa própria 
singularidade, tendo um papel fundamental dentro da escola. (ELAINE) 

 

Finalmente, destaca-se a importância de se trabalhar no ER, pois este possibilita a 

formação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, através do 

reconhecimento de si, de suas práticas, dos conteúdos que trabalham, com a responsabilidade 

em que atuam para contemplar dimensões do humano, tão complexas e significativas, de 

forma a entender seu verdadeiro papel social e como essa dimensão espiritual encontra-se 

vinculada não apenas em uma dimensão transcendente e pessoal, mas principalmente, com o 

outro e no contexto social. 
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APÊNDICE A – Círculo Reflexivo Biográfico – CRB 

 

Objetivo: 

 

• 1º momento: Informação e negociação acerca das atividades e funcionamento das 

etapas do CRB, com aplicação dos questionários e trabalho com colagem e desenhos. 

 

• 2º momento: Apresentação dos projetos de pesquisa, conclusão das atividades com 

colagem e desenhos com os professores que não participaram do encontro anterior. 

 

• 3º momento: Início da Narrativa Oral. 

 

• 4º momento: Término da Narrativa Oral. 

 

• 5º momento: Transcrição da própria narrativa, de forma individual. 

 

• 6º momento: Grupo de três para leitura. 

 

• 7º momento: Grupo Reflexivo Temático: Espiritualidade.  

 

• 8º momento: Grupo Reflexivo Temático: Diálogo interreligioso. 

 

• 9º momento: Grupo Reflexivo Temático: Prática Pedagógica. 

 

• 10º momento: Avaliação do Processo de Formação.  
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APÊNDICE B – Cronograma do Círculo Reflexivo Biográfico – CRB. 

 

FEVEREIRO 

 

• 05 – Informação e Negociação 

• 28 – Apresentação dos projetos de pesquisa  

 

ABRIL 

 

• 12 – Inicio da Narrativa Oral 

• 14 – Término da Narrativa Oral 

• 15 e 16 – Envio dos arquivos das narrativas para transcrição 

• 30 – Encontro para leitura do grupo de três 

 

MAIO 

 

• 07 – Grupo Reflexivo Temático: Espiritualidade. 

• 29 - Grupo Reflexivo Temático: Diálogo interreligioso, Grupo Reflexivo Temático:                    

Prática Pedagógica e Avaliação do Processo de Formação.  
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APÊNDICE C – Roteiro do 1º momento do CRB. 

 

 

Pauta do Primeiro Encontro com Professores do Ensino Religioso (ER) 

 

• 9h: Apresentação dos participantes 

• 9h10: Apresentação dos projetos de pesquisa pelos pesquisadores Ercília, Jaefson e 

Elaine 

• 10h: Sistemática do CRB 

            - 2 encontros comuns 

            - 4 encontros grupais 

            - 2 encontros de síntese e avaliação 

 

• Carga Horária: 40h Curso de Extensão 

 

• Planejamento com os docentes: 

 

- Definir as datas dos encontros; 

            - Elaborar “acordo para ser assinado no próximo encontro”. 
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APÊNDICE D – Questionário aplicado no 1º momento do CRB. 

 

1. Dados Pessoais 
 

Nome: 

Endereço: 

Telefone (s): 

Celular: 

E-mail: 

Data de nascimento: ___/___/______ 

Naturalidade: 

Qual sua religião? 

 

2. Dados Acadêmicos 
 

Graduação: 

Instituição: 

Ano de Conclusão: 

Motivos para escolha do curso de graduação: 

O curso preencheu suas expectativas? 

Pós-Graduação: 

Instituição: 

Ano de Conclusão: 

Motivos para escolha do curso de pós-graduação: 

O curso preencheu suas expectativas? 
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3. Dados Profissionais 
 

Escola que trabalha: 

Regional: 

Telefone (s): 

Tempo de Magistério: 

Tempo de Magistério no Ensino Religioso: 

Turma(s) e turno(s) que atua: 

Formação em serviço (cursos realizados): 

4. Dados sobre a prática Pedagógica 
 

1) Você já leu ou estudou os Parâmetros Curriculares do Ensino Religioso? 
2) Qual sua opinião sobre o mesmo? 
3) Como você planeja suas aulas? 
4) Você tem apoio técnico pedagógico do núcleo gestor da escola? 
5) Quais as metodologias (técnicas e recursos) de ensino utilizadas? 
6) Quais as dificuldades encontradas? 
7) Como você avalia seus alunos? 
8) Como você avalia seu próprio trabalho? 
9) Qual a importância do Ensino Religioso para a formação de crianças e jovens? 
 

 

COM UM DESENHO, PINTURA OU COLAGEM REPRESENTE SEUS SENTIMENTOS 
EM RELAÇÃO À DOCÊNCIA NO ENSINO RELIGIOSO. 
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APÊNDICE E – Questionário aplicado nos 8º e 9º momento do CRB. 

 

Encontro com Professores do ER 

 

CÍRCULO REFLEXIVO TEMÁTICO 2 – DIÁLOGO INTER-RELIGI OSO 

 

ABERTURA DO CÍRCULO: 10 min (9h às 9h10) 

ATIVIDADE 01 : Narrativas de pequenos “causos” no grupo. (9h10 às 10h) 

Narrar “causos” relacionados ao tema do diálogo inter-religioso, ocorridos em sala de aula. 

Em seguida mostrar o que aprendeu com o episódio. 

 

ATIVIDADE 02 : “Buscando a Verdade Interior”. (10h às 12h) 

 

AFIRMAÇÃO CONCORDO 

(JUSTIFICAR) 

DISCORDO 

(JUSTIFICAR) 

1. Diálogo Inter-religioso diz respeito ao “conjunto das relações 
inter-religiosas, positivas e construtivas, com pessoas e 
comunidades de outras confissões religiosas, para um mútuo 
conhecimento e um recíproco enriquecimento”. 

  

2. Sou capaz de estabelecer relações para um mútuo 
conhecimento e um recíproco enriquecimento com pessoas de 
todas as religiões indistintamente. 

  

3. O diálogo inter-religioso instaura uma comunicação e 
relacionamento entre fiéis de tradições religiosas diferentes, 
envolvendo partilha de vida, experiência e conhecimento. 

  

4. Há determinadas religiões com as quais não consigo 
estabelecer partilha de vida, experiência e conhecimento. 

  

5. “Aquele que não conhece senão a própria religião, não a 
conhece verdadeiramente. É necessário que se conheça ao menos 
uma outra religião diversa para poder situar em verdade o 
conhecimento profundo da religião professada” (Panikhar,1998, 
p.74). 

  

6. Citar as religiões que você conhece e os respectivos livros 
sagrados. Dos livros sagrados citados anteriormente, responda: 
Qual(is) não li; Qual(is) li parcialmente; Qual(is) li 
completamente. 

  

7. O diálogo requer “cortesia espiritual” e abertura do coração. 
Requer igualmente uma espécie de conversão ao universo do 
outro. Isto não é uma tarefa fácil, mas um processo que pressupõe 
um indispensável estado espiritual de desapego e hospitalidade. 
(Panikhar). 

  

8. Você se sente com abertura de coração para aceitar, respeitar e 
conviver com todas as religiões? 

  

9. O sentimento de superioridade constitui um real obstáculo ao 
diálogo inter-religioso, e só pode ser superado com a experiência 
fundamental da humildade. Ninguém é portador da verdade. É a 
verdade que nos possui. A verdade ultrapassa qualquer tradição 
particular. A autossuficiência e a arrogância são os obstáculos 
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mais graves para o diálogo e muitas vezes as maiores violências 
religiosas que foram e são feitas hoje na história, são feitas em 
nome de uma convicção religiosa. 
10. Os ensinamentos de Jesus Cristo são superiores aos de Buda, 
Maomé e de Krishna. 

  

11. Há na base do diálogo a percepção do valor da diversidade, e 
de que ela traduz a riqueza da experiência humana. O diálogo só 
pode acontecer quando se reconhece e respeita a alteridade do 
interlocutor, bem como o valor de sua convicção. 

  

12. Encaro a diversidade religiosa como um direito humano.   

13. Todas as religiões são convocadas igualmente a assumirem a 
responsabilidade global de afirmação do humano e de garantia da 
dignidade da criação. Cresce hoje a consciência de que o 
sofrimento dos seres humanos e a devastação do planeta devem 
constituir-se a base fundamental para o encontro e diálogo entre 
as tradições religiosas. 

  

14. Considero que a religião que professo tem mais condições de 
assumir as tarefas anteriormente levantadas. 

  

15. Já acertamos que iremos visitar uma Igreja Católica, uma 
Evangélica, uma Casa Espírita e a Igreja Messiânica. Apareceram 
dois convites para irmos a um terreiro de Umbanda e a uma casa 
de Candomblé. Aceito os dois convites, um ou nenhum. 

  

 

OBS: As questões pares deverão ser respondidas em dupla e as ímpares individual. 

 

 

ATIVIDADE 03 : O professor receberá uma ficha e responderá por escrito as seguintes 

questões: 

1) Você já teve alunos de quais denominações religiosas? 

2) Com alunos de qual (is) denominação (ões) religiosa você teve mais dificuldade, seja 

de relacionamento, seja no trato com os conteúdos? 

3) Como estudioso do fenômeno religioso que temas mais lhe interessam? 

4) Quais autores você gosta mais de ler? 

5) Como você encara a grande diversidade religiosa no panorama brasileiro? 

6) Depois da reflexão realizada em grupo, responda: 

6.1 – Você tem algum conflito em relação à diversidade religiosa? 

6.2 – Como ela se expressa e como você a trata? 

6.3 – Até que ponto você se considera aberto ao diálogo inter-religioso? 

6.4 – Cite nomes de pessoas que você considera como exemplo de vivência do diálogo 

inter-religioso. 
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CÍRCULO REFLEXIVO TEMÁTICO 3 – PRÁTICA PEDAGÓGICA N O ER 

E PROCESSO DE ESPIRITUALIZAÇÃO 

 

• Questões desencadeadoras: 

 

1) Em que medida o trabalho com os conteúdos do Ensino Religioso aprofunda a 

busca de espiritualização? 

2) Que aprendizagens experienciais foram feitas ao longo da trajetória de vida do 

professor do ER? 

 

• ATIVIDADE 1 

 

Narrativas de pequenos “causos” em duplas. 

Narrar: o que aconteceu? O que aprendi com esse episódio? 
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ANEXO A - Texto aplicado no 7º momento do CRB. 

 

Espiritualidade: a mudança interior 

Agora cabe colocar diretamente a pergunta: afinal, o que é espiritualidade? 

Uma vez fizeram esta pergunta ao Dalai-Lama e ele deu uma resposta extremamente 
simples: “Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior”. 

Não entendendo direito, alguém perguntou novamente: 

- Mas se eu praticar a religião e observar as tradições, isso não é espiritualidade? 

O Dalai-Lama respondeu: 

- Pode ser espiritualidade, mas, se não produzir em você uma transformação, não é 
espiritualidade. 

E acrescentou: 

- Um cobertor que não aquece deixa de ser cobertor. 

Então atalhou a pessoa: 

- A espiritualidade muda ou é sempre a mesma coisa? 

E o Dalai-Lama falou: 

- Como diziam os antigos, os templos mudam e as pessoas mudam com eles. O que ontem 
foi espiritualidade hoje não precisa mais ser. O que em geral se chama de espiritualidade é apenas a 
lembrança de antigos caminhos e métodos religiosos. 

E arrematou: 

- O manto deve ser cortado para se ajustar aos homens. Não são os homens que devem ser 
cortados para se ajustar ao manto. 

Parece-me que o principal a ser retido desse pequeno diálogo com o Dalai-Lama é que a 
espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. O ser humano é um ser de mudanças, 
pois nunca está pronto, está sempre se fazendo, física, psíquica, social e culturalmente. Mas há 
mudanças e mudanças. Há mudanças que não transformam nossa estrutura de base. São superficiais e 
exteriores, ou meramente quantitativas. 

Mas há mudanças que são interiores. São verdadeiras transformações alquímicas, capazes de 
dar um novo sentido à vida ou de abrir novos campos de experiência e de profundidade rumo ao 
próprio coração e ao mistério de todas as coisas. Não raro, é no âmbito da religião que ocorrem tais 
mudanças. Mas nem sempre. Hoje a singularidade de nosso tempo reside no fato de que a 
espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão profunda do humano, como o momento 
necessário para o desabrochar pleno de nossa individuação e como espaço da paz no meio dos 
conflitos e desolações sociais e existenciais. 

 

FONTE: BOFF, Leonardo. Espiritualidade: um caminho de transformação. Rio de Janeiro: Sextante, 2001. 
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ANEXO B – Biografia Educativa dos Docentes Participantes da Pesquisa 

 

 

• BIOGRAFIA EDUCATIVA DO PAULO: TRAJETÓRIA AUTOBIOGRÁFICA 

TRANSCENDENTAL 

                                                                  

                                                                   “Nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá  
                                              hei de voltar. O Senhor deu, o Senhor tirou.  

Bendito seja o nome dor Senhor.” (Jó 1,21). 
 

Meu pseudônimo é Paulo. Começarei a minha história de vida ou narrativa, formulando a 

seguinte pergunta: Na minha trajetória de vida como venho buscando me espiritualizar? Sou 

muito metódico e gosto de seguir uma sequência. Mesmo que não fosse pra contar a minha 

vida toda, e tivesse que expor apenas parte do que vivi e que ainda vivo dentro de um trabalho 

educativo como professor, tentarei explicar a indagação em questão dentro de um contexto 

mais geral. 

 

Aprendi a viver com os meus pais, e fiquei pensando aqui no grupo: Qual é aquela primeira 

coisa que marcou na minha infância? O que é que eu tenho como lembrança que marcou na 

minha vida? Lembro que no jardim da infância eu sentava sempre perto da professora e ao 

lado de uma menina. E se eu não sentasse perto da menina e perto da professora eu chorava. 

Não sei por que, mas, deveria ter algo mais do que beleza de uma criança. Talvez fosse um 

problema de carência afetiva, quem sabe, relacionado à carência material da própria infância 

numa família numerosa e pobre, hoje eu vejo assim. Se me perguntasse qual seria o meu 

problema, se era com Deus, com a fé, ou se era com o mundo, com as coisas materiais, eu até 

ousaria dizer que não teria problema hoje com Deus ou com a fé. Eu teria problema de 

resolver as questões materiais com a vida, e aí inclui também a carência afetiva. Muitas 

pessoas vão buscar resposta para a sua vida numa igreja como meio para chegar a esse ponto 

maior que é Deus. Então eu ouso até pensar assim, porque às vezes, a gente reclama tanto da 

vida e não percebe que em cada um está a resposta. 

  

 Eu nasci em Recife, em 1962, estou com 49 anos, quase meio século, meia vida praticamente. 

Até aos oito anos vivi em Recife, pertinho de Olinda. Ia muito à praia de Boa Viagem. Fui o 

único dos meus irmãos a fazer o jardim da infância. Eu não me lembro de um aprendizado 

sobre Deus no período em que estava estudando no jardim da infância. Lembro que minha 
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mãe me colocava de joelhos e de mãos postas para rezar a Ave-Maria e o Pai-nosso. E isso foi 

durante a vida toda até deixar de ser criança. 

  

No ano de 1970, época de carnaval, minha família veio morar em Fortaleza. Morávamos 

próximo ao Hospital Geral, era uma periferia. Meu pai trabalhava na Cervejaria Astra que 

depois passou a ser da Brahma. 

  

Lembro que a gente sempre rezava antes de dormir, às 6 horas da tarde. Penso que tudo isso 

me fez despertar uma espiritualidade mais segura, e me faz afirmar o que já disse até agora 

diante dos problemas da fé.  Penso que Deus me deu esse dom e tive as condições para 

desenvolver tal entendimento. Vejo que cada um tem algo próprio de si na sua essência de ser 

o que é e como é. Então, penso que a formação em família é fundamental para uma base 

espiritual. Vejamos, os meus pais eram católicos, marianos, participávamos das missas aos 

domingos, quando nos castigavam faziam a gente copiar o Evangelho, eu fazia com raiva, 

mas fazia. Percebo que esse castigo valeu para mim. E hoje eu faço isso. Quer dizer, quando 

vejo minha filha teimando, digo para fazer um dever da escola, uma leitura, proíbo de ver 

televisão, de ficar no computador... De certa forma essa formação meu pai não me deu, nem 

minha mãe. Principalmente meu pai, porque a formação religiosa que eu tive era muito 

tradicional. Na verdade, a missa e as orações em casa, o terço às 6 horas da tarde, a leitura da 

Bíblia comentada por meu pai, isso tudo me alicerçou muito no processo da espiritualização. 

 

  Influenciado pelos capuchinhos, os frades aqui da Igreja do Coração de Jesus, e o fato de que 

meu pai tinha sido seminarista franciscano, mas tinha uma idade avançada, e também não 

tinha vocação, fomos por essa influência fazer a preparação para a primeira comunhão.  Meu 

pai passava o dia trabalhando, minha mãe passava o dia em casa. Isso era bom porque a 

formação era acompanhada pela minha mãe, embora ela não tivesse a instrução para sentar e 

conversar com a gente sobre o dever da escola ou até mesmo sobre Deus. Isso foi em 1972, eu 

tinha 10 anos. Era minha primeira confissão e primeira comunhão. 

  

 Em 1976, já com 14 pra 15 anos, por observação dos meus pais e pela preparação na 

eucaristia, aconteceu que, um frade capuchinho chamado frei Antenor, que faleceu há pouco 

tempo, numa visita em nossa casa perguntou em forma de convite se eu não queria ser 

seminarista. Eu nem sabia o que era ser seminarista. Nem sabia o que era seminário. Eu fazia 

a 4ª série, lá no Mucuripe, no Grupo Escolar Matias Back. Às vezes dá até vontade de voltar 
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lá pra ver as fotografias. Nessa época conheci uma menina chamada Elizabete. Eu tinha muita 

vontade de ficar conversando com ela e dançar com ela, e foi o que aconteceu no final do 

curso, a gente dançou, foi emocionante. Isso ficou guardado comigo. Eu não tinha nada sério. 

 

 O convite para viver num seminário religioso era uma novidade muito grande. A ideia de sair 

de casa era uma aventura para mim. Sempre gostei do sentido da aventura da vida, de 

enfrentar algo novo, de aprender algo mais, de ir além sem fronteira.  Então eu achei 

interessante sair de casa. E fui. Meus pais prepararam uma malinha vermelha feita de madeira, 

daquela que vende no mercado. Botei umas coisinhas dentro, um pequeno enxoval e fui morar 

em Messejana, com os capuchinhos. E lá eu passei seis anos da minha vida. Só saía de lá no 

último domingo da cada mês. Visitava meus pais e à tarde estava de volta. Então eu tive uma 

formação de seis anos no Seminário que para mim foi muito bom, por isso que afirmo ter uma 

solidificação da fé e um cimento alicerçado nos meus pés com Deus. Sei que tenho que pedir 

muita força a Deus para muita coisa da minha vida. E isso tem a ver com a formação e o 

engrandecimento da minha vida. 

 

Eu já vi como diz a música: “a morte sem chorar”, mas não é bem verdade, até chorei depois 

quando meu pai morreu. A morte é uma realidade muito marcante. Esse momento foi em 

1985, eu já estava casado e preste a ser pai. 

 

 Voltando um pouquinho esse Seminário que vivi, foi muito bom porque estudei o nível 

fundamental até o segundo ano do ensino médio. Conheci muita gente lá, e foi a maior 

preparação básica da minha vida em termos de espiritualização. Participei de grupos de 

jovens, e todo dia era missa, tinha confissão, eucaristia, retiros, desertos, viagens para locais 

que envolvia pessoas desse mundo religioso. Vivi uma condição muito boa, posso até dizer 

mais aburguesada do que a vida que eu tinha em casa com meus irmãos. Eu era de uma 

família pobre, não tinha nada. Se eu tivesse continuado no Seminário tinha tido até pós-

doutorado na Alemanha. Mas eu não tinha a liberdade. Depois quando li Puebla, Documento 

de opção pelos pobres, referindo-se em l979 a III Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano: A Evangelização no presente e no futuro da América Latina, eu como 

seminarista, repensei uma espiritualidade diferente. Deu um estalo dentro de mim, foi como 

um despertar de uma inquietação muito grande. Repensava, portanto, que o mundo do 

celibato e a igreja com muitas questões entre os dogmas e as inovações me levaram a tomar 

uma decisão na vida. 
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 Havia um grupo de jovens seminaristas em que eu me identificava e chegamos ao seguinte 

raciocínio: Deveríamos viver e aprender numa comunidade do bairro o que estávamos 

aprendendo dentro do Seminário. Mas eu vi que a igreja e aquela instituição religiosa, o 

Seminário Seráfico Nossa Senhora do Brasil, não ia dar as condições materiais para gente 

conviver numa comunidade fora do Seminário. Não havia uma estrutura formada para viver 

como comunidade independente fora do Seminário, nem havia pessoas para defender a 

proposta da gente. Queríamos sair de uma instituição para conviver numa comunidade aberta 

aonde a gente ia sentir o barro nos pés. Eu indagava sobre o que estou sendo questionado aqui 

agora, isto é, acerca da espiritualização. Perguntava nas aulas de formação com os padres: 

Quem está vivendo o franciscanismo, somos nós ou são os pais de famílias que estão lá do 

outro lado do muro do Seminário e que vem todo domingo à missa?  Eu achava que estava 

querendo era sofrer, ser pai de família e viver do trabalho. Questiono muito sobre isso, porque 

se não tivesse vivido no Seminário eu teria questionado a minha fé hoje. Se não tivesse vivido 

os dois casamentos que tenho hoje eu também teria me perguntado por que não me casei? 

Então essa aventura de viver a vida que me referi antes na narração tem muito a ver comigo. 

 

 Tenho muitos medos e por isso tenho poucas ousadias para muitas coisas. No mundo 

econômico principalmente. Mas, daquilo que depende das minhas forças, da minha palavra, 

da minha ação, e que eu tenho a certeza de poder caminhar, sabendo das conseqüências que 

vou assumir. Eu faço. Saí do Seminário sem nenhum problema. Senti tão livre. Mas fiquei tão 

pensativo porque eu queria viver a minha família, queria o meu trabalho, queria ter uma 

família, queria estar com uma mulher, queria gerar filhos, queria ter meu salário. O Seminário 

não me deu nada disso. Pelo Contrário, me dava tudo isso sem ter problema nenhum. Então 

por que não fiquei?  Conheço alguns colegas que questionam da mesma forma. Talvez se eu 

tivesse dentro de uma instituição evangélica, se meu pai fosse pastor, eu talvez tivesse 

continuado pelo fato de conviver com uma família, haveria compreensão plena da vida e do 

mundo religioso também. 

  

Depois que saí do Seminário, logo fui me envolver com um grupo de jovens, queria saber 

disso, e já existia um grupo de jovens formado por umas freiras no Conjunto Ceará. E me 

envolvi com um grupo chamado “Libertação”. O nome tem tudo a ver comigo. Na época 

falava disso. Era uma das ansiedades ainda na ditadura militar. Lá o local era visado pela 

polícia federal. Comecei a participar do grupo de jovens da igreja e me envolver com pessoas 
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mais politizadas. Pensava que a igreja precisava se politizar mais. E com a influência de 

Puebla, a opção preferencial pelos pobres, a formação do Seminário, a teologia da libertação, 

e com a participação na Pastoral de Juventude do Meio Popular (PJMP), já trazendo comigo 

esta expectativas e alimentando tudo isso numa nova práxis, foi assim que cheguei ao grupo 

de jovens e participei da grande comunidade do Conjunto Ceará.  

 

Depois de algum tempo no Conjunto Ceará, de l982 a l984, vivenciei um engajamento intenso 

político-religioso. Em dezembro de l984 casei pela primeira vez, com 22 anos. Com 23 anos 

já era pai. Hoje eu tenho esse rapaz com 25 anos. Muito bem sucedido, empresário, casado, é 

um amigo. Ao lado desse filho tenho uma filha que está com 23 anos e está quase casada. 

Nessa época comecei a viver uma nova fase. Fui me afastando mais da igreja e me 

aproximando mais na criação dos filhos. Tive que fazer a minha estrutura profissional, porque 

o Seminário não me deu estrutura profissional. Nem a igreja nem o grupo de jovens me deram 

uma estrutura profissional. Eu vivia de comunidade. E sentia uma carência profunda de estar 

com uma mulher. Foi por isto que casei cedo. Era esta vida que eu buscava. Eu era 

inexperiente materialmente falando, embora tivesse leitura de Bíblia e formação com a 

família.  

 

 Não me arrependo de nada que fiz. Aprendi muito com isto, porque se eu não tivesse feito o 

que já fiz, não teria aprendido o que hoje faço ou aquilo que posso evitar de fazer. Isto se 

aplica ao aprendizado e a espiritualidade. É claro, o que fiz, fiz com responsabilidade, por isso 

digo que não me arrependo. Posso explicar isto num exemplo. Às vezes eu saía de casa e não 

tinha o que comer e voltava e também não tinha o que comer. E comecei a viver em casa uma 

crise no casamento tão grande e isso rendeu dez anos. Diante disso senti vontade de reler o 

livro de Jó. Eu li de ponta a ponta. Fiz esta leitura sapiencial para repensar sobre o verdadeiro 

sentido da religião e a relação entre as pessoas e Deus. Fiz um retiro espiritual em minha casa 

e na minha vida diante da carência material e afetiva. Refleti sobre a minha condição humana 

diante do trabalho que não me favorecia. Tinha que ir a luta. Não podia ficar sentado 

sonhando com um emprego. Vi que a fé aponta um caminho que exige presença. E é isto, 

arrependimento significa mudança de vida. E assim agi. 

 

Continuando a narração indo agora no percurso do segundo casamento que teve início em 

janeiro de 1996, estando com mais condições, embora vivendo de aluguel, mas com maior 

estabilidade, comecei uma nova vida. Lembro que meu pai morreu lutando por uma casa até 
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conseguir. Quando me separei do primeiro casamento deixei a casa para os filhos, era o único 

bem que eu tinha e entendia que este era deles. A relação havia acabado há muito tempo. 

Após sete meses eu entrei de cabeça noutra relação. Costumo dizer que meu problema tem a 

ver com afetividade ou carência afetiva. Daí o segundo casamento. 

 

Na convivência com meu pai aprendi a severidade. Já com minha mãe que estava mais 

presente eu sentia certa ausência, via uma fragilidade, mas aprendi a paciência. Desse 

aprendizado tenho a dizer que nos dois casamentos me sinto mais paciente que as 

companheiras. Digo isto para afirmar que entendo a espiritualidade com base na atitude que 

demonstra quem sou naquilo que faço. Aprendi muito com meus pais, com o Seminário e com 

a formação religiosa acadêmica. Muitos me diziam: Volta estudar! Eu havia concluído o nível 

médio em 1983, tinha feito vestibular na UFC e na UECE, era para filosofia e para história, e 

eu não tinha boa preparação escolar. Foi nesse período que casei pela primeira vez. Tive que 

trabalhar para sustentar a família. Passei por trabalho na SUCAM, no Sistema de Transporte 

de Fortaleza, no comércio e na prefeitura de Fortaleza em serviço burocrático. 

 

Em l993 fiz o vestibular no Instituto de Ciências Religiosa (ICRE), hoje, Faculdade Católica 

de Fortaleza (FACAF). Por que o ICRE? Porque é uma instituição religiosa e faz parte do 

percurso que eu estava trilhando ao longo da vida. Fiz o vestibular e passei. Foi muito bom 

porque fiz o curso de Ciências da Religião (Teologia). Depois fiz o concurso na prefeitura de 

Fortaleza, em 2001, e estou como professor de Ensino Religioso até hoje. Já me perguntaram 

por que você não procura lecionar português, história ou outra área? Eu defendi dizendo que a 

minha vida tem uma canalização que fiz perpassando por tudo aquilo que aprendi até chegar 

ao que me tornei. E depois de tudo dizer que vou deixar tudo isso pra lá sem nenhum sentido? 

Penso que tem um sentido nesta trajetória autobiográfica até porque eu procurei dar um 

sentido a tudo isto. Então, queriam que eu fosse padre e não tinha vocação. Assim como meu 

pai mais dois irmãos seus foram para o Seminário e saíram por não ter vocação. Era uma 

reprodução em busca de uma tentativa sem sentido. Isto quer dizer que faço parte de uma 

caminhada que não deu resposta para um tipo de espiritualidade que está voltada para uma 

instituição religiosa, no caso, a Igreja Católica. Contudo, acredito que a gente pode aprender 

com tudo isto, num contexto de uma espiritualidade sem ser de uma instituição religiosa. 

  

Os momentos, as pessoas e os episódios penso que estão inseridos em tudo que falei. A minha 

família, o Seminário e a faculdade, esses lugares, esses momentos e as pessoas que 
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perpassaram e ainda perpassam ajudaram e marcaram no processo da minha espiritualização. 

E a espiritualidade que muitas pessoas entendem como se fosse ligado a uma religião, eu 

aprendi desde o começo, desde quando comecei a ter a consciência em Deus e ter a 

consciência da vida com a fé, comecei também a sentir a verdadeira espiritualidade. 

 

Tenho uma experiência muito forte com dez anos de um casamento, e agora outro de quinze 

anos, com uma filha de sete anos e outra de treze anos. Tudo isto me leva a aprender e 

anunciar que se eu não relacionar esta convivência em casa com a família, no trabalho, onde 

eu estiver, aqui no grupo, se não souber compactuar esta espiritualidade que falei agora de 

mim, como aprendi, na promoção da liberdade, da fraternidade, da solidariedade, da 

compreensão, da paciência, da ousadia, assumindo as consequências com responsabilidade, 

penso que se não tiver a ligação com tudo isso que falei esta espiritualidade não teria muito 

sentido ou não teria sentido nenhum. 

 

Gostaria de frisar uma coisa que recentemente fiz. Tomei uma decisão. No dia três de abril de 

2011, fui para a Igreja da Assembleia de Deus Templo Central, no Conjunto Ceará, e me 

apresentei, a mesma igreja que minha esposa faz parte há sete anos. Como isto começou? 

Explico. Passei por muitas crises no casamento e entre outras questões estava também o fato 

de me sentir fora de uma comunidade, uma vez que sempre convivi dentro do contexto da 

comunidade familiar e religiosa. Tomei uma decisão porque não era tanto uma questão que 

tinha a ver com minha esposa, mas tinha a ver comigo. Ela influenciou, mas não determinou. 

Sou de formação católica. Mas resolvi me apresentar na Assembléia de Deus Templo Central, 

onde a companheira e amada participa, e estando os fiéis reunidos, quando o pastor perguntou 

quem queria se reconciliar com Deus, logo levantei a mão e fui convidado para ir até ao altar 

e me apresentar. Fiz isto por que passei por um arrependimento muito grande. Disse que não 

me arrependo de nada que fiz, mas, tem momento que a gente se arrepende, e aí é o momento, 

não é a história da sua vida toda. Esta é a dialética da espiritualidade. Tenho que dizer isto 

porque vi que tinha culpa. Numa relação não existe culpa só de um lado. Paulo já dizia que 

queria fazer o bem, mas por que fazia o mal que não queria? E quando alguém é atiçado a 

fazer o mal, então aquele ali está provocando o outro. Isto é a relação. Vi que errei muitas 

vezes dentro e fora de casa. Vai ver aquela história, quando a gente sente carência dentro de 

casa, é como o filho que vai buscar nos amigos da rua suprir a carência que sente. E como 

companheiro, marido e amigo pensava que estava correto, inclusive na minha espiritualidade, 

e o que eu ouvia da companheira era ser exigente, que cobrava demais na relação a dois, que 
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queria ter razão... Ela durante estes quinze anos de relacionamento, metade desse tempo se 

tornou evangélica. Agora eu sou. 

 

Como disse, sou de formação católica e era muito atuante nas pastorais. A Igreja Católica já 

não me dava encantamento. Já fui até expulso por um padre italiano de dentro da igreja por 

motivos banais, e mesmo assim disse que reunisse a igreja para que eu me apresentasse diante 

de todos, e assim, como acontecia com os primeiros cristãos, seria tomado uma decisão. Mas 

isto não foi feito. Agora pela primeira vez na minha vida, cheguei numa Igreja da Assembleia 

de Deus, e já havia visitado esta congregação em outros momentos como um estudioso das 

religiões, não como um fiel e que agora havia assumido. Cheguei à frente da Igreja e disse: 

Gostaria de dizer uma coisa. Meu pai conseguiu levar minha mãe para a Igreja. Agora 

acompanho a minha esposa nesta Assembleia de Deus. E como aprendi entre os irmãos, 

confirmando a minha fé, aceitei Jesus dizendo: Se a Igreja quiser pode contar comigo de 

agora em diante. Por quê? Porque vejo nesta igreja um trabalho comunitário.  

 

No começo a gente até tentou seguir a Igreja Católica, mas não tinha mais resposta para o tipo 

de espiritualidade no contexto de comunidade que identificasse com o nosso propósito. A 

questão que ficava no ar era saber se eu, a esposa e as filhas resumíamos o sentido da vida 

como uma comunidade e com espiritualidade. Esta indefinição logo se percebe quando se vê 

que a companheira faz parte de uma comunidade religiosa e só é reconhecida lá na igreja fora 

do contexto familiar. No meu caso, sou visto em casa, mas fora da comunidade de fé, a Igreja-

Povo-de-Deus. Sinto necessidade desta identificação de fé fundamentada no encontro com os 

semelhantes na fração do pão, na oração e na alegria, onde todos têm tudo em comum. 

  

Pensar a espiritualidade a partir a prática do cotidiano é dialogar consigo mesmo com base 

naquilo que é feito a serviço do outro. A prática da espiritualidade é um é um exercício diário 

em construção que junto com o conhecimento ajuda a repensar melhor as atitudes. Há um 

sentido amplo na busca pelo transcendente, isto é, aquilo que mora dentro de nós e não 

conseguimos expressar plenamente. Este sentido amplo engloba a sociedade, a comunidade, a 

família, e que parte e chega ao eu profundo. Esta é uma realidade da convivência com o 

Sagrado (Deus) que reflito na Bíblia, com o outro que compartilho na história, e com toda a 

natureza em busca da transformação para o bem. 

 



135 

 

Encontro pessoas que foram e são importantes na busca da espiritualidade em minha vida, tais 

como: pessoas simples, nos idosos, nas crianças, nos deficientes, em Jesus Cristo, em Maria 

de Nazaré, em Francisco de Assis e Irmã Clara, em Leonardo Boff, D. Helder, D. Aloísio 

Lorsheider, Paulo Freire, Chico Mendes, meus pais... Assim como nos espaços da minha casa, 

das escolas em que trabalho, no Seminário que estudei, no grupo de jovens, nas comunidades 

eclesiais de base, na igreja... Em alguns processos da construção da vida como na convivência 

com a família, no trabalho, nas pastorais, em grupos de estudos, no casamento, na formação 

dos filhos, nos movimentos populares, nas leituras... 

  

Quanto a minha pertença religiosa se colabora ou não no processo de espiritualização, digo 

que, primeiramente a pertença religiosa é algo pessoal com o Sagrado, parte do sujeito que 

desperta para uma mudança interior, contudo, há uma conexão da vida com a fé sem 

dicotomia. Então, a pertença religiosa não é uma realidade isolada. A fé existe e exige 

engajamento social para o bem comum. Quando tal pertença religiosa reduz a fé e ávida às 

doutrinas e aos dogmas da instituição religiosa, isto se torna prejudicial e nocivo ao convívio 

social. Portanto, o ser se faz e vai se fazendo espiritual. 

 

Ao perguntar que aprendizagens experienciais foram feitas ao longo da trajetória de vida 

como professor do Ensino Religioso, posso sintetizar que o convívio com os alunos diante de 

um conteúdo sobre o Sagrado, como um fenômeno das experiências de fé, percebendo na 

subjetividade destes através das opiniões escritas, dos relatos de vida e de atitudes na escola, 

foram a base de uma aprendizagem mais profunda no percurso de treze anos como docente do 

Ensino Religioso. As Ciências da Religião possibilitaram mais ainda para o diálogo inter-

religioso esclarecendo a distinção entre a Religião e o Ensino Religioso, fortalecendo-me no 

paradigma do macro ecumenismo que serve de base fundamental diante da diversidade 

religiosa no mundo globalizado. 

   

Enfim, antes já participava da igreja, mas faz um bom tempo que estou ausente. Por isso surge 

a pergunta: O que estou fazendo como igreja-comunidade? A resposta a esta questão vem de 

um sentimento que trago comigo com base na Teologia da Libertação, semeada, lida, e eu 

carrego comigo isto. Faz parte da minha espiritualidade. Tenho outras experiências em 

movimentos políticos e sindicais. Talvez este grupo alimente ainda mais o desejo pela 

espiritualização não só pessoal, mas também no sentido coletivo. E não somente o momento, 

não somente as pessoas, e não somente esta decisão que fiz, mas este grupo pode fortalecer 
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pessoalmente a espiritualidade. E é assim que vejo como estou buscando me espiritualizar. 

Gostaria de detalhar algumas coisas que falei desde quando comecei, mas penso que consegui 

responder a principal questão nesta trajetória autobiográfica transcendental. Agradeço a escuta 

de todos. Obrigado. 

 

       

• BIOGRAFIA EDUCATIVA DA LETÍCIA: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

PESSOAL 

 

Meu nome é Letícia, não me lembro de muitas coisas da minha infância. Nasci em cachimba 

interior de Piauí. Em 1976, viemos para Fortaleza e passamos a morar na Vila Manoel Sátiro. 

Com certo tempo o pai de minha mãe faleceu, e nós retornamos para ele assina uns 

documentos da herança dela. Em alguns dias fiquei muito doente, tivemos que voltar às 

pressas entre este tumultuado, minha mãe conta que minha tia fez uma promessa com Zé 

Rufino, que dizem que ele morreu na Serra e não teve ninguém para o socorre-lo. Portanto 

desde desse tempo nunca mais retornei a esse lugar. 

 

Eu e meus quatro irmãos, ingressamos na escola no mesmo período. Era uma escola simples 

onde a diretora exercia também a função de professora. Ela era uma pessoa muito ríspida. 

Alguns alunos chegavam receber como castigo palmatória. E eu tinha muito medo, graças a 

Deus que chegou o dia de mudarmos de bairro. 

 

Minha mãe trabalhava como costureira para ajudar a família e pagar as prestações da máquina 

e diante desta situação tivemos que mudar de bairro novamente, pois onde morávamos não 

tinha energia elétrica . E fomos para outro bairro (Bom Sucesso). Meu pai trabalhava como 

comerciante, mas as condições financeiras não davam para manter a família e a dificuldade a 

cada dia aumentava, ele não dava atenção necessária família, passa de vários dias fora de 

casa. Aos 10 anos comecei a trabalhar com bordado manual, para ajudar financeiramente a 

família. 

 

Aos 12 anos, na escola, fiz preparação para eucaristia, foi um momento construtivo na vida 

das famílias que desejavam que os filhos recebem o sacramento, como na nossa comunidade 

não havia espaço religioso para preparação a direção da escola facilitava esse espaço e no 

final da preparação convidava o sacerdote para administrar o sacramento. Nesse período 
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também comecei a trabalhar com bordados a máquina e passei a estudar a noite. E meu sonho 

era cursar uma faculdade. Mas ouvia sempre de pessoas e familiares que pobre não faz 

faculdade. E eu sempre dizia: Eu vou fazer, não sei como, mas Deus vai providencia. 

 

Aos 14 anos, meu pai vivia viajando para o interior, até que um certo dia resolveu abandonar 

a família de vez e formar outra família .Para nós foi um alívio, por que ele era uma pessoa 

super ríspida , impedia que nos dialogasse com outras pessoas diferentes do convívio familiar. 

A escola para mim era um ambiente diferente, que eu gostava muito, nas férias, contava os 

dias para esta de volta. Foram 10 anos de vida na mesma escola, de bastantes experiências 

boas e bom acolhimento pelos professores que me ajudaram a construir a diferença. 

 

Em 1989, conclui o 2º grau. No ano 1991, fui convidada por uma colega para ser substituta de 

uma professora da 2º série na escola comunitária, no Bom Jardim e aceitei, em conversa com 

a diretora ela resolveu inverter a situação, a vaga de substituta para amiga e a vaga de efetiva 

para eu que tinha concluído o 2º grau. Esse momento foi uma experiência triste, pois amiga 

não aceitou a troca e ficou chateada, retornei conversei com ela e tive que aguentar o desprezo 

por parte dela, perdi uma amizade, ela não compreendeu que quem mandava era a dona da 

escola e não eu. 

 

No ano seguinte 1982, fui trabalhar na Escola Santa Luzia, mantida pela Associação da 

comunidade. E assim me descobrir como professora e busquei uma formação complementar, 

fui cursar o 3º pedagógico no NESM de Maracanaú (Núcleo de Estudos Supletivo de 

Maracanaú), nesse período, perde meu irmão mais velho, e foi uma época de mede e 

lembranças fortes, pois quando éramos crianças tínhamos feito uma promessa um para outro, 

quem morresse primeiro voltava para contar como era lá. Mas era um medo tão grande que eu 

não queria mais saber. 

 

No de 1996 tentei vestibular e fui reprovada. Quando na prefeitura de Fortaleza, surge o 

Projeto Coo gestão, era um projeto do Juraci Magalhães, para resgatar crianças fora da escola. 

Foi muito importante para comunidade, que repensou a situação das crianças fora da escola, 

onde muitas se encontravam na rua. 

 

Em 1997, fim do projeto, porém consegui um contrato temporário no Estado, através da 

diretora da escola onde estudei durante 10 anos. Continuei na tentativa do vestibular e cada 
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vez mais a concorrência crescia, já não participava mais das atividades na associação, grupos 

ou igreja por falta de tempo. 

 

Em 1999, tentei vestibular na UECE,UFC e só ficava nos classificáveis. Nesse período 

trabalhava na escola do esta como agente administrativo, função que eu não gostava. Como 

estávamos em um período de agitação pela formação superior dos professores, surge o 

vestibular da Universidades Estadual do Vale do Acaraú-(UVA) que este veio só contribuir 

bastante para a formação de professores. meus companheiros acreditavam que eu seria 

aprovada em primeiro momento, mas diante dos resultados não foi o esperado, comparei 

resultados, tinha atingido o perfil de pontuação maior, mas como resposta do núcleo só recebi 

respostas com tons grosseiros, vá estudar! Porque você não passou. No mesmo ano surge o 

vestibular na Faculdade Contemporânea - núcleo da UVA. Então fiz inscrição e mais uma vez 

resultado não esperado, mas a coordenação justificou que haveria mudança de lista, pois 

naquela listagem havia erro. No momento estava no contrato temporário do Estado. Foi 

retirado pelo governador da época todos contratos temporários dos professores que não tinha 

nível superior. Fiquei sem trabalhar com muitas dificuldades segui em frente, passei por 

grande crise financeira, crise de saúde, que me senti um Jó na vida, com o corpo todo ferido e 

os médicos falando que não sabiam o que eu tinha, passado algum tempo e por diversos 

médicos, um dia diante de um dermatologista, tive uma crise de choro, em seguida, 

descobriram que eu tinha depressão. E as atividades da faculdade em andamento com muitas 

dificuldades, contei com apoio da coordenação, professores e colegas, os quais me ajudaram 

bastante, só tenho agradecer a Deus, pela a partilha que fizeram com relação aos recursos 

financeiros e materiais. Agradeço muito a Deus, porque se não fossem a colaboração deles e 

várias outras pessoas como Dona Conceição e família e Dona Júlia, eu não estaria aqui hoje. 

 

Todos os domingos minha mãe ia a Igreja, sempre falava para eu ir, e como sempre eu 

respondia, não posso, tenho que estudar, e assim continuava a caminhada. Concluído o curso 

de pedagogia, colei grau na turma especial. A pessoa que foi ser a madrinha perguntou o 

porquê era turma especial? - porque todos estavam com debito financeiro com a 

Universidade. No decorrer do curso 2000, houve concurso para município de Horizonte e 

Fortaleza, fui aprovada. 

 

Em 2001, estava lecionando numa escola particular, situada no bairro do Montese, nesse 

mesmo período na área Pastoral São Francisco de Assis, chegou um padre, que veio para 
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articular as comunidades Igrejas. Nessa articulação e mobilização das pessoas para fazerem 

renascer a vida religiosa e comunitária, fui convidada pelo grupo para ser catequista, me 

engajei no grupo de catequistas. Atualmente sou católica praticante e catequista. Em 2002 fui 

convocada pelos concursos, mas optei em permanecer em Fortaleza. E continuei na 

caminhada da igreja, participei de algumas formações, seminários e administrei o curso para 

catequista iniciante – oficina de fantoche para catequese com crianças. 

 

Em 2005, na busca do curso de teologia, me deparei com curso de Especialização em Ciências 

da Religião, ingressei no curso, na busca de algumas respostas para minha falta de 

compreensão com o universo religioso. O curso foi bastante enriquecedor e me fez repensar 

certas ideias e passei a gosta desse universo transcendental que me fascina. Portanto, percorrer 

trilhas de conhecimentos. Em 2009 ingressei no curso de Teologia, no Seminário da Igreja 

Assembleia de Deus, não é legalizado, mas futuramente, posso pedi a legalização no Instituto 

de Ciências Religiosas- ICRE. 

 

Muitas vezes repenso momentos passados, lembro-me de amigos(as), os quais ajudara-me a 

construir este momento presente e frases importantes foram faladas, como você tem que 

perdoar seu pai, porque você tem tudo para ser feliz, repense! Acredito que viver na prática, e 

sempre ser um exemplo ao próximo, cobrar do outro algo que você não testemunhou é uma 

incoerência. E com relação a vivenciar com aluno e sala de aula, tenho conseguido apoiar uma 

variedade de ideias as quais nos fazem crescer espiritualmente e humanamente.  

 

Acredito que, a cada caminho que percorri até aqui tem sido um subsidio para a construção da 

minha espiritualidade, cada pessoa que passou pela minha vida fez a troca de experiências de 

conhecimentos e tudo isso foi colaborativo nesse processo vivência espiritual. 

  

 

• BIOGRAFIA EDUCATIVA DO ÉPICO  

 

Tentando falar um pouco sobre o que sou e fiz durante estes mais de 40 anos de vida, 

especialmente nessa questão da espiritualidade, é o que o meu relato, foi a origem, o princípio 

de tudo isso, foi a minha experiência familiar. Minha experiência familiar, nasci num lar 
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absolutamente católico, muito católico, nós morávamos no interior, Nova Russas e a nossa 

casa ficava vizinha a Igreja. Então quando era o final de semana, uma família de 08 filhos, 

final de semana, no domingo, especificamente. Papai pegava o mais velho na ponta e no final 

da cordinha estava minha mãe, aí íamos todos para a missa às 07 horas da manhã. 

Depois da missa, a brincadeira de criança do interior, era brincar na pracinha, subindo e 

descendo os degraus da Igreja, ficava ali até às 10 horas e depois íamos para casa. Sempre à 

noite e antes das refeições tinha a oração. No final da noite, geralmente a minha mãe juntava 

os filhos, alguns querendo ou não, rezávamos o terço.  

Então a primeira experiência, a princípio foi totalmente quase que gerada num ambiente 

muito espiritualizado, no caso uma experiência cristã. E isso foi me acompanhando durante 

toda minha vida. Foram longos anos vivendo assim. 

Depois quando viemos para a capital é que a gente encontrou um ambiente um pouco 

diferente, a casa já não era tão próxima da Igreja, quer dizer, já não permitia contato mais 

direto esfriou um pouco. Os filhos. No caso os mais novos, foram esfriando um pouco. 

Eu, na minha juventude, eu brincava muito, brincava muito em termos de esporte NE. Eu 

nunca gostei muito, como dizem os adolescentes hoje: “da balada”. Gostava muito der 

esporte. Então na escola era futebol de salão de manhã, de tarde e de noite. Mamãe sempre 

dizia: “Tu ainda vai morrer disso”. Era futebol de salão de manhã, de tarde e de noite. 

Então de manhã na seleção do colégio, de tarde na seleção do colégio, e a noite no time da 

AABB, fui convidado para fazer parte da equipe. Então minha vida era mais ou menos assim. 

E a questão da espiritualidade ficou um pouco de lado. A gente quando ia a uma missa, ia por 

muita obrigação e por tradicionalismo, era uma coisa como se tivesse perdido aquele vínculo 

inicial. Então foi na época em que a gente estava terminando o ensino médio e na verdade não 

foi um ensino médio, foi um ensino médio profissionalizante, como jovens de nossa época. E 

isso gerou em nós uma necessidade de trabalhar, porque via uma família com muitas 

carências e a necessidade de trabalhar junto com a necessidade de estudar para conseguir algo 

melhor. 
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Graças a Deus, uma pessoa que me ajudou muito a ser o que sou e até tentando melhorar 

sempre, foram os conselhos de minha mãe. Sempre olhei o exemplo dela em nível de positivo, 

mostrava o seu esforço em nível de trabalhar para chegar aonde ela chegou. 

Então para mim isso sempre foi um horizonte assim palpável, eu posso chegar lá, eu devo 

chegar lá. Então para estudar e trabalhar. 

Mas eu perseguia este desejo, este sonho. Foi então que recebi um convite para fazer parte de 

um grupo da renovação carismática católica. E eu muito curioso que sou, sou muito curioso, 

graças a Deus, até hoje, quero continuar por muitos anos. Fui procurar ver o que era aquilo. 

Eu participei daquilo olhando durante um mês, só olhando, as pessoas diziam: “faz isso, 

levante o braço”, e eu dizia: “vim só para olhar”. Ficava olhando, como dizem o pessoal: 

“urubuservando” mesmo. Ficava observando cada pessoa, cada gesto, cada maneira de ser e 

não criticava não. E ficava olhando mesmo. As reuniões eram domingo à noite, era só 

olhando.  

Tinha dias que eu não tinha vontade de ir, aí eu sentava e dizia: “ah eu vou sabe”, Tinha 

alguma coisa de interessante ali, sabe. Ficava olhando, cantando, cantava no meu ritmo, não 

no ritmo deles, que era um ritmo bem animado. E aquilo me causou uma admiração tão 

grande que eu disse: “sabe de uma coisa vou tentar experimentar um pouco do que eles 

experimentam”. 

E aí a gente foi aprofundando, participando de momentos da espiritualidade carismática, 

momentos de retiros, retiros de carnaval foram momentos ímpar na minha vida, momentos em 

que pude encontrar comigo mesmo, e momentos que pude perceber que tudo aquilo que eu 

entendia quando criança, adolescente, jovem, tudo aquilo que minha família me ensinava, que 

diziam: “você tem que fazer isso”, era preceito, agora tornou-se concreto, não era mais uma 

obrigação, para mim agora tornou-se convite, mas não um convite qualquer, um convite 

agradável. 

E a partir disso eu comecei a mergulhar neste convite na espiritualidade cristã que a princípio 

para mim era só de boca, não uma coisa concreta de vida. Então assumi esta questão da 

espiritualidade cristã na minha vida.  

Engraçado que eu tinha um desejo muito grande. Eu quando criança ficava lá no cantinho da 

parede vendo minha mãe, minha mãe era professora no interior, e eu olhava o exemplo da 
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minha mãe. Como ela cuidava dos seus alunos, botava os alunos no colo, filhos de outras 

pessoas no colo e aquilo eu achava estranho. Eu dizia: “mas não são filhos dela, porque ela 

faz isso?” E eu observava o exemplo de minha mãe. 

Começou a crescer em mim um desejo de ser professor. “Sabe de uma coisa, eu vou ser igual 

a minha mãe”. Para mim, ela é um exemplo maravilhoso. Eu sempre na vida buscando isso: 

estudar, fazer um curso universitário, para ser professor. 

A princípio em ser professor de geografia ou história, até pensei em português, mas a questão 

da matemática ou dos números era muito distante de mim, coisa de outro planeta. Foi então 

que quando deste desejo quando eu andava na Igreja, participando de alguns grupos 

sorrateiramente, o curso de Teologia.  

O curso de Teologia para mim não foi uma forma de aprender doutrina, mas uma realização 

deste desejo. Agora descobria naquele momento que o desejo de ser professor com aquela 

expectativa do ensino religioso. Depois desta descoberta é como se Deus dissesse: “Pronto, 

aqui está aquilo que você tanto queria”. Então eu decidi: eu vou investir nisso. E investi 

longos cinco anos. Trabalhando durante o dia e estudando a noite. No final de semana, sábado 

de manhã e tarde, domingo de manhã e tarde, era só para as pastorais da Igreja. 

Então isso de certa forma para mim foi uma realização não só a nível pessoal, como também 

um desejo de minha mãe, pois ela lutou muito para aquilo acontecer. Evidentemente a gente 

sempre escuta aquela estória: “Ah fulano tem tudo para ser padre”; Dizia muito: “não para ser 

padre tem que ter vocação, não adiante você ser voluntariado, tem que ter vocação”. E eu não 

sentia isso na minha pessoa, essa vocação.  

Também não buscava avidamente namoros ou outras experiências afetivas, não. Era mais 

estudar, trabalhar e fazer meu trabalho pastoral. E cada vez mais que eu me envolvia na ação 

pastoral, eu me via servindo a Deus, e cada vez mais que eu me via servindo a Deus, eu me 

via muito mais mergulhado nessa espiritualidade. 

A espiritualidade passou a ser para mim um pouco, não uma coisa abstrata, passou a ser uma 

coisa concreta na minha vida. Cada gesto, cada ato, cada olhar, em cada sentimento. Aí eu 

comecei a fazer um paralelo entre o que eu estava experimentando e aquela experiência de 

minha mãe com os filhos de outras pessoas. Poxa vida, então aquele afeto que ela tinha por 

aquelas crianças, não era só um afeto e professora. Era um afeto de espiritualidade. O ser 
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humano ser tratado com toda excelência possível. Então aquilo ali foi para mim um exemplo 

de ser professor naquele estilo. Ser um professor afetuoso, ser um professor de gosta do ser 

humano, que se sente bem com o ser humano, o dar-se bem com o humano. 

Então foi isso que me ensinou a perceber esta espiritualidade, não algo doutrinário, algo 

abstrato. Evidentemente que tem, mas para mim ficou no lado físico, humano. 

Houve algumas experiências dolorosas na minha vida que me levaram a reconhecer esta 

espiritualidade mais viva. Alguns momentos de doença. O exemplo maior foi até hoje, eu não 

sei onde encontrei forças, foi no momento em que meu pai faleceu, Meu pai faleceu, 

estávamos dentro de um táxi para levá-lo a um hospital de emergência. Ele era asmático, e 

aquele homem nos meus braços, eu nunca imaginei fazer aquilo por ele. Eu acabei fazendo 

isso por ele, só então muitos anos depois eu fui perceber a grande responsabilidade daquele 

momento. Na hora da dor, do aperreio.  

Então agradeci muito a Deus, ter tido forças naquele momento e realizar tudo aquilo. Então 

tudo aquilo para mim é que fui descobrir novamente. Na minha vida sempre foi assim, as 

coisas iam acontecendo e algum tempo depois, eu ia descobrindo o real valor daquele 

acontecimento. Então para mim aquele gesto de carregar meu pai nos braços, bem dizer na 

hora da morte, para mim foi uma experiência impar. 

Também dentro deste encontro com Deus, era a dor no coração pela pessoa que estava nos 

meus braços e ao mesmo tempo a certeza de ser útil. Também há 09 anos quando faleceu meu 

irmão de câncer, eu também tive esta experiência de que a dor não só ensina a gemer, mas a 

dor ensina a saber que Deus está presente, em todos os momentos, todos os gestos, todos os 

atos. Então é uma dor que se transforma em amor, e é um amor que se faz pleno na existência, 

no ser e fazer no agir humano. 

Então para mim, esses anos de vida me ensinaram isso, que a espiritualidade, ela é muito mais 

viva e presente do que se possa imaginar. É uma experiência. Uma vez até li num livro: “É 

uma experiência transcendente que se faz pleno no imanente, quando se abre o coração”.  

Então para mim a espiritualidade é uma abertura de coração a tudo e a todos. Evidentemente, 

é isso que eu pretendo para a minha vida daqui em diante, especialmente nesta profissão que 

eu abracei e abraço, que é ser professor de ensino religioso, que eu possa transmitir para 
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alguém um pouco ou despertar em alguém um pouco, desse Deus vivo presente, dessa 

experiência transcendental.  

 

• BIOGRAFIA EDUCATIVA DO FRANCISCO 

 

Em minha infância a separação dos meus pais foi um dos fatos mais marcantes, essa mesmo 

sendo uma prática comum em nossa sociedade, não é algo irrelevante na vida de uma criança 

tendo influencia direta, consciente ou inconsciente em todas as dimensões, dentre elas a 

espiritual, pois a superação, quando ocorre, é lenta e dolorosa. Lembro-me que foi um 

momento difícil, pois além da ausência afetiva e orientadora paterna, pesou a questão 

financeira, o que doía não era só a ausência, mas o abandono e o descaso, daquele que quando 

criança nós endeusamos e nos projetamos. Eu e meus dois irmãos ficamos sob o cuidado 

materno, nossa mãe lutou como uma fiel guerreira, tendo que enfrentar várias adversidades, 

jamais deixou o posto que o amor e a natureza lhe confiara.   

Uma das atitudes que minha mãe realizará naquele período e que me chamou atenção foi um 

ato de generosidade, um ancião estava pedindo esmola e ao chegar a nossa casa, aquela 

mulher disse que não tinha o que lhe oferecer, no entanto, ela pediu para ele entrar e ofereceu 

um almoço, de fato ficamos próximo aquele homem e conversávamos. Foi um ato importante, 

pela partilha do pouco que possuíamos, do acolhimento, de ver o outro como pessoa, talvez 

minha mãe não tenha feito isso conscientemente para nos ensinar, mais foi um grande 

aprendizado espiritual.   

A fase da minha adolescência foi com relativa tranquilidade, a situação financeira da família 

tinha melhorado. Foi um período que iniciei a prática do catolicismo, participando da 

catequese e das celebrações litúrgicas. Vivi um momento prazeroso, juntamente com meus 

dois irmãos. O circulo de amizade em que participava era restrito, todavia, não tenho 

lembrança de ser antipático ou misantropo. Foi também por esta época que despertei gosto 

pelos livros, a leitura não era um fardo tão pesado para mim, como geralmente ocorre nessa 

idade. O amor por Cristo e pelo catolicismo foi sendo despertado em meu coração e na minha 

mente a cada celebração, em cada encontro de catequese, no relacionamento com pessoas de 

fé. 
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Sofri as complexidades que a natureza e a sociedade impõem na juventude, na ausência de 

uma figura paterna que me orientasse, a Igreja foi uma grande auxiliadora. Minha mãe casou 

com um bom homem, foi uma aceitação conjunta por parte de nossa família que na época era 

eu, meus dois irmãos e minha mãe. Após alguns anos dessa vida matrimonial, surge um fruto, 

ampliando a família. 

O caçula do primeiro relacionamento, iniciou a adolescência e com ela uma vida de 

constantes preocupações familiares. Não concordando com muitas de suas atitudes, tive 

atritos o que só piorava as coisas em casa. Resolvi deixar o lar e os cuidados diretos daquela 

que me criara, fui residir na casa de uma tia, que era muita próxima a mim. Foi um momento 

importante, pois comecei a trabalhar e a viver sem estar diretamente sob o olhar materno. O 

tempo era dedicado ao trabalho e a Igreja, o amor aos estudos foi esfriando, mas não 

totalmente. A experiência do corte umbilical familiar foi um grande aprendizado, aprendi e foi 

válido, a nostalgia pode trazer valores benéficos em nossa busca espiritual. 

Tive contatos com uma ordem religiosa: Agostinianos Recoletos, frades que seguem o 

carisma de Santo Agostinho. O trabalho já não me satisfazia e a minha vida parecia vazia, aos 

poucos fui sendo amparado por essa ordem e tive a coragem de fazer outra reviravolta 

copernicana em minha vida: a primeira foi à saída de casa e a segunda a entrada no seminário. 

Convivi com esses frades quase cinco anos, tive experiências maravilhosas, amizades 

verdadeiras, decepções, momentos de fé e de dúvidas, tantas angústias e contradições e por 

fim compreendi como é bela a condição humana. Resolvi não seguir a vida monástica, não 

porque estivesse desiludido, mas porque fui percebendo que a vocação que Deus planejara 

para este homem era outra. Esses anos foi uma preparação para ser o que sou hoje e tentar 

melhorar no amanhã. 

Estou tentando delinear minha vida sem esquecer o que aprendi em todas as minhas 

experiências, não é fácil viver uma espiritualidade cristã quando a maioria da massa social 

preza por uma vida distante de tais princípios. Viver neste mundo material sem ser 

“materialista” é um grande desafio. Logo ao sair da proteção direta dos Recoletos percebi e 

senti isso, tive que harmonizar os meus ideais a nova realidade, sem perder a essência. O valor 

da economia é indiscutível em nossa sociedade, não dar pra fugir dessa realidade, sofri nos 

primeiros meses em busca de emprego, enquanto isso tive o auxilio da família, necessitei do 

mínimo, pois me sentia desconfortável em tal situação. As coisas começaram a mudar quando 

obtive êxito numa seleção do SESI para professor; foi um período que conheci minha esposa, 
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ambos estudávamos na UECE. Passados quase dois semestres desde que iniciara a trabalhar 

consegui passar em um Concurso no município de Chorozinho e lá permaneci por quase um 

ano, saindo somente de tal concurso, para ingressar no de Fortaleza. Atualmente estou casado 

e alcançando a cada dia, pelo esforço e graça divina, muitas vitórias.  

Vamos nos espiritualizando no aprendizado com nossas experiências, essas que são feitas 

consigo mesmo, com o próximo, com a natureza e com Deus. Experiências que podem vir 

acompanhadas de alegrias ou tristezas, adversidades que nos acompanharão em toda a 

existência terrena, mas como iremos proceder? Podemos fazer a escolha de espiritualizar-se, 

tendo-as como aprendizado ou lamentar-se, cair na depressão e perder a chance de 

potencializar-se em nossa humanização. 

 

• BIOGRAFIA EDUCATIVA DO ÁGAPE: ALTOS E BAIXOS DE MINHA VIDA  
 
 

Às vezes é muito difícil falou de si mesmo, contou a sua vida, mais mim proponho nestas 

linhas discorrer um pouco sobre minha vida focalizada na minha espiritualidade ao longo dos 

anos que já vivi. 

 

Sou o terceiro filho de 8 filhos que nasceram, o último morreu. Junto comigo nasceu outro, eu 

sou gêmeo. Nasce em uma família tradicionalmente católica e nesta narrativa vou mi chamar 

ÁGAPE. Meus pais sempre nos levavam todos os filhos a missa aos domingos, e em casa 

sempre rezávamos o terço a noite. Tenho lembranças de ter frequentado algumas vezes uma 

Igreja Evangélica com meus avós maternos, eu gostava de ir por causa das festinhas que tinha, 

nesta época, eu tinha uns oito anos de idade.  

 

A influência de meus pais é predominante na minha vida cristã e espiritual, já nesta época eles 

faziam parte de uma comunidade a qual sonhavam construir uma Igreja para as celebrações de 

missa e reuniões da comunidade, pois até então tudo acontecia nas casas e em terrenos 

baldios. Sempre participando destes momentos e com a compra da sede, eu comecei a fazer 

parte da catequese, quando aos 12 anos fiz minha 1º comunhão, fui catequizado por uma 

senhora da comunidade, ela nos ensinava a comungar com bolacha e dizia quando o padre 

perguntar quem está presente na eucaristia não vão dizer meu nome, é Jesus. Foi um 
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aprendizado superficial, mais foi nestes encontros que aumentou mais ainda meu amor e fé 

por Jesus ressuscitado. 

 

Quando completei meus 13 anos, a escola que eu estudava tinha a disciplina de religião ou 

ensino religioso, a minha professora por ser católica ensinava muito voltada ao catolicismo e 

nos dava lições importantes para a vida cristã. Na escola tinha a experiência de monitória, 

cada professor escolhia o aluno de destaque em sua matéria para monitor, fui monitor por dois 

anos de religião e ainda recebíamos um certificado. Na comunidade que meus pais eram 

ativos comecei a ser catequista, ser catequista é ser um educador da fé, passar para as crianças 

e adolescentes as doutrinas de nossa religião. 

 

Na escola, a professora ou um colega, não me lembro bem, mim convidou para ser coroinha, 

que é aquele garoto responsável de ajudar o padre na missa, o nome correto é acólito, nesta 

experiência minha vida espiritual dar um salto, com a chegada do padre novo na paróquia, ele 

estrutura o grupo dos acólitos e de quatro ajudantes passamos para 30 ou mais, uma vez por 

semana nos reuníamos e estudávamos a Bíblia Sagrada, logo fui escolhido coordenador do 

grupo e todos os outros gostavam de mim, gostavam tanto que fui eleito por cinco anos 

seguidos, o padre dizia que eu tinha um carisma, pois onde eu estivesse todos estavam ao meu 

redor. Estes cinco anos eu aprendi a ter uma intimidade maior com Jesus, a amá-Lo e 

defende-Lo perante a sociedade, minha espiritualidade aprofundou-se com o conhecimento da 

Palavra de Deus e da doutrina ensinada por minha Igreja. Minha relação com Igreja expandiu-

se em todos os sentidos. 

 

Ajudando o altar aprendi a dinâmica da Igreja, o que acontecia para a organização da missa, 

os preparativos na sacristia, uma senhora, que foi para mim às vezes boa e as vezes má, por 

suas posturas conservadoras, mas foi muito mais boa, mim ensinou passo a passo a organizar 

a missa e colocar os paramentos que o padre usava. Ela tinha um grande calo no rosto da mão 

por balançar o sino todos os dias chamando os fieis a celebração.   

 

Quando eu ia para o interior, juntamente com meus familiares de lá, participava da Igreja, 

ajudava o padre quando ia celebrar na comunidade e vivi duas experiências espirituais nesta 

época de meus 12 a 14 anos. A primeira foi a visão que eu tive de uma senhora, eu via um 

vulto, tal situação criou problemas na minha vida, fiquei com medo, amedrontado e sem 

querer comer, tudo só foi resolvido quando minha mãe e minha avó foram a um Centro 
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Espírita, onde a pessoa que mim aprecia se manifestou e falou o que queria, era a avó de uma 

paquera e tinha feito uma promessa de rezar 7 terços e ir a uma Igreja para acender velas. 

Tudo foi feito como descrito e não houve mais aparição. O segundo fato, aconteceu no 

interior, eu fui com minha madrinha para um riacho para ela lavar roupa, chegando lá ela mim 

pediu para voltar e lhe trazer uma bacia, na volta ao passar por um local que não me lembro 

de ter passado de ida, observei que tinha umas cruzes, e olhando bem vi uma senhora de 

idade, com um vestido longo estampado, ela segurava na mão um cajado e com a outra mão 

tinha pequenas goiabas e mim ofereceu, ao ver tal cena e as cruzes, tive medo e corre. 

Contando a minha mãe o ocorrido ela falou, pela descrição que fiz, podia ser minha bisavó. 

 

Depois de longos anos descobri o que aconteceu, participei de um curso de para psicologia e 

sem eu perguntar o professor do curso explicou que imagens que vemos são ectoplasma que 

são projetadas por nossa mente. Para outros pode ter sido visões e como não trabalhei este 

dom, depois destes tive outras experiências espirituais mais não foram como as de antes.   

 

Todos estes fatores e com minha espiritualidade fortalecida por meus pais, a catequese e 

ajudando o altar, nasceu em mim o desejo de fazer uma experiência vocacional, ou seja, 

participar de um grupo vocacional, é um grupo de jovens que estudam e fazem experiências 

para descobrirem sua vocação, pode ser para vida religiosa, padre ou freira e leigo consagrado 

ou para o casamento. Creio que tinha 15 anos, fui freqüentar um grupo coordenado pela Irmã 

Maria Montenegro(in memória), uma mulher de fibra, muita fé e uma inteligência sem igual. 

Com ela muito aprende, os estudos que fazíamos estavam voltados a nossa fé e a realidade de 

mundo em que vivíamos de opressão e desigualdade. Ela nos ensinava que independente da 

escolha que fizéssemos, tínhamos que ter uma fé consciente e madura, para enfrentar a 

realidade, fazíamos visitas a favela e nos mostrava que unidos era possível construir uma 

sociedade melhor. No primeiro ano dos encontros eu apenas escrevia tudo que acontecia, a 

irmã e os participantes incentivam para eu falar e nada, só depois de mais um ano foi que 

comecei a falar e não mim calei mais, mais continuo fazendo minhas anotações. Irmã Maria 

contribui na minha espiritualidade, mostrando que devemos viver nossa fé em meio a todas as 

tribulações e problemas do mundo com firmeza e confiança. 

 

Com o padre da paróquia onde fui ajudante do altar recebe uma base forte para amadurecer 

minha fé, parece que Deus disse a ele, cuida desta ovelha, ele mim incentivou a vencer minha 

timidez, escolheu-me para coordenador do grupo, E na missa eu fazia o comentário de uma 
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leitura e diversos outros espaços e assim por vários anos eu sabia de tudo e entendia de tudo 

ligado a dinâmica da paróquia, de certa forma não vivi minha adolescência como qualquer 

outro adolescente, foi bom por um lado, pois tornei-me muito cedo maduro e profissional e 

ruim porque por mim mesmo fugi de algumas experiências de adolescente e hoje entendo que 

isto indiretamente prejudicar em minhas escolhas.  

 

O padre vendo a minha sede de aprender e envolvido totalmente com a Igreja, inscreveu-me 

na ESPAC, que é uma Escola de preparação para catequistas e agentes de pastoral, lá mim 

encontrei com toda a teoria que já vivia a anos na prática nas comunidades. Minha fé 

começou a madurecer nos encontros vocacionais e com os dois anos de estudo neste curso, a 

fé ingênua e infantil diminui consideravelmente, passei a compreender que fé e vida não se 

separam, é como corpo e alma, temos que viver uma espiritualidade madura perante a 

realidade de mundo que vivemos.  Neste tempo cheguei a ler a Bíblia por três vezes e o Novo 

Testamento li diversas vezes, conhecer a vida de Jesus foi fascinante e de seus primeiros 

seguidores fortaleceu minha coragem de seguir a Jesus numa vida doada aos meus irmãos e 

assim fez minha fé crescer e acreditar que Deus é tudo em nossas vidas.  

 

Outra leitura que influenciou profundamente minha adolescência foi a vida de um santo 

adolescente que li, toda a experiência de vida dele eu transferi para mim, li este livro por 30 

vezes ou mais e li outros, mais eu mim identifiquei com ele, com seus propósitos e busca de 

ser santo. Em minha casa eu realizava pequenas penitencias, em meu quarto, por diversas 

vezes ficava de joelho horas a fio rezando e orando a Deus por mim e por todos. No meu 

trabalho de acólitos eu fazia como ele (santo) fez em sua época, orientava os meninos a 

perseverança na fé, serem obediente a seus pais e estudarem e conversava individualmente 

procurando ajudá-los com suas famílias, e assim eu tinha um sentimento de empatia com a 

realidade sofrida deles, só tinha 14 anos nesta época.  

 

Na Igreja o padre as vezes recebia doações e eu ajudava na distribuição junto as favelas da 

zona periférica da nossa comunidade. O pároco muito dinâmico e com muita fé, desenvolveu 

um rico trabalho na paróquia, tanto espiritual com o povo como também material, em poucos 

anos como administrador, ele reformar a paróquia e suas dependências e construiu diversas 

capelas, um delas foi exatamente a que minha família fazia parte e foi nesta capela que 

coordenei  por cinco anos, fazendo uma experiência de fé impar, pois fazia um papel de padre, 

tinha diversos fiéis sob minha responsabilidade, que eu precisava passar uma espiritualidade 
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firme e confiante, mostrar que temos que caminhar juntos independente das diversidade, pois 

o que nos une é a nossa vida espiritual de fé num Deus único e verdadeiro.  

 

Com 18 anos deixei de ser acólito, não mi via mais vestido numa túnica e indo para o altar 

ajudar o padre, foi um período de muito aprendizado como deixei claro, mais como já citei 

alcei vôo para outras experiências e uma delas foi a coordenação de uma capela, o curso da 

ESPAC e palestras nas comunidades e dando um pequeno curso de catequese para catequistas 

iniciantes.  

 

Ao terminar o ensino médio e no período participava de outra experiência vocacional com os 

padres diocesanos (Arquidiocese de Fortaleza), eu fui aprovado para fazer parte do grupo que 

ia se preparar para o vestibular de Filosofia do seminário diocesano, o curso se chama 

propedêutico, ou seja, preparação para o vestibular, fiquei três meses nesta comunidade, todos 

os dias tínhamos a missa e fazíamos um trabalho junto a comunidade local, a convivência 

com os outros enriqueceu minha espiritualidade, viver com o estranho e dividir o mesmo 

espaço e tudo, torna a gente mais humano e consciente de nossas fragilidades e nos dar  força 

interior para vencermos na vida, viver com os outros não fé fácil.   

 

Abandonei esta convivência comunitária após três meses, por ser de uma família simples e 

sem muitas condições financeiras, o que recebia não dava condições para me manter nesta 

comunidade e não queria está solicitando de casa ajuda, resolvi sair e ir trabalhar e assim 

minha vida segui outros rumos.   

 

Aos 22 anos fiz vestibular para filosofia na UECE e fiquei nos classificáveis e por está em 

uma jornada missionária, pede a inscrição nas vagas ociosas. A ação missionária é outra 

experiência de espiritualidade que fiz em minha vida, coordenada por um padre, ele 

conhecendo meu trabalho e experiência espiritual, mim convidou para compor a equipe e este 

trabalho missionário aprofundou minha fé juntos com as comunidades interioranas, vendo 

aquele povo simples, pobre, sofrido do campo, vi como a espiritualidade deste povo é forte e 

viva, a confiança na ação de Deus em suas vidas é  inquestionável. Eu era responsável pelas 

crianças, adolescentes e jovens, mais muitas vezes, os adultos pediam para palestrar com eles. 

Eu fazia meu trabalho com muita fé e confiança e, Deus cuidava do resto. Cresci muito 

espiritualmente no sentido de aprender a confiar em Deus em todas as situações.  
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Como havia pedido a inscrição para UECE, fiz o vestibular do Instituto de Ciências 

Religiosas – ICRE, passei e fui cursar teologia, vejam só como é os desígnios de Deus em 

nossa vida, como diz o ditado, o homem propõem e Deus dispõem, foram cinco anos de 

curso, na faculdade estudei Bíblia, filosofia, história da Igreja e neste curso aprendi a história 

da Igreja desde de seus primórdios até os dias atuais, se não tivesse a fé e uma espiritualidade 

bem fortificada podia até ter mim revoltado contra a Igreja Católica.    

 

A faculdade de teologia para minha formação enquanto professor de Ensino Religioso deixar 

a desejar, o curso não colocou na sua grade curricular disciplinas referentes as grandes 

religiões do mundo, nem lembro se foi abordado transversalmente em outras disciplinas e se 

foi, foi muito superficial. 

 

Por ser jovem e mi identificar com a pastoral da juventude, passei muitos anos coordenando 

um grupo de crisma de uma paróquia aqui de Fortaleza, trabalhar com adolescentes e jovens, 

é uma experiência enriquecedora para vida espiritual, pois exige de nós muita habilidades 

para lidar com a forma deles verem e pensarem a vida. 

 

A experiência vocacional deu-me o entendimento de que minha vocação era matrimonial, 

casei aos 26 anos e logo depois fui pai de uma linda menina, que hoje já tem 14 anos, é 

interessante, eu não tinha planejamento para casar e ser pai, tudo aconteceu espontaneamente 

e eu abracei com muita responsabilidade, a minha educação espiritual e tudo que aprendi na 

Igreja foi determinante para vencer as barreiras e obstáculos que existem na vida matrimonial, 

minha espiritualidade até hoje é o cerne, a mística que mim encoraja e anima a vencer na vida. 

Dois anos depois nasceu nosso filho e dois seguintes a minha companheira resolveu que 

deveria seguir outro caminho, tal acontecimento foi um balde de água fria em tudo que 

pensava e estava construindo, a minha educação de fé e doutrinária mim dizia que a união 

conjugal é indissolúvel, e a separação trouxe um grande sofrimento na minha vida, tínhamos 

feito o ECC, que é um encontro de três dias com palestras sobre a Igreja e a vida matrimonial, 

enfim, o rompimento foi algo que muito mim entristeceu, se tivesse um buraco que eu 

pudesse entrar lá, ficar e nunca mais sair, queria sumir da vida social, foi revoltante e eu que 

pensava que podia resolver tudo, mim vi perdido e sem a ajuda de ninguém, porque eu mesmo 

havia mim fechado em mim mesmo e em minha fé, por achar que resolveria tudo e evitaria o 

desastre que mim aconteceu, mais uma coisa eu percebi, como precisava crescer 

espiritualmente. A situação foi contrária a tudo que eu acreditava, defendia e anunciava, pois 
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eu era membro ativo da Igreja e atuava nas pastorais, eu achava que estava imune a tudo isto, 

hoje sei que tudo aconteceu por ter casado com uma pessoa imatura e que não sabia o que 

queria da vida. Por ser uma pessoa, na época, ainda muito introspecto, sofri mais do que 

devia, passei tudo calado, não conversava com a família e amigos, e o que muito mim ajudou 

foi minha espiritualidade, se não fosse assim, talvez eu tivesse feito até bobagem e desistido 

de tudo e com a graça de Deus vence. Fui também covarde, pois tive muita raiva de Deus e 

não admiti, eu pensava, Deus vivo uma fé ativa e de valores cristãos, e Deus não salvou meu 

casamento. Mais fui entendendo tudo e mais uma vez amadurecendo minha fé, não deixei de 

ir a missa com meus filhos, mais mim afastei das pastorais, pois não tinha coragem de 

anunciar aos meus irmãos o que eu não estava vivendo. Com sete meses reatamos nossa vida 

conjugal e com um ano e meio voltamos a nos separar, ela não tinha maturidade bastante para 

uma vida a dois. Ficamos longos sete anos separados de morar juntos na mesma casa, mais 

todos os fins de semanas estávamos juntos e foi assim que em 2010, Deus nos uniu 

novamente, espero que agora ambos mais maduros possamos viver juntos com nossos filhos, 

como Deus nos permitiu passar por tudo isto e nos uniu novamente, Ele em sua grandiosa 

sabedoria tem um propósito para nós. Afirmo que minha espiritualidade foi determinante para 

este desfecho, a dor, o sofrimento e os problemas sejam eles emocionais ou financeiros, as 

vezes nos afastam de Deus e nos levam fazer muitas coisas erradas, mais quando se tem uma 

maturidade espiritual e uma experiência de fé profunda com Deus é possível vencer e assim 

aconteceu comigo. Não nego que cometi alguns erros neste período de separação e 

indiretamente mim afastei de Deus, não totalmente, como já falei minha espiritualidade foi 

fundamental para vencer tudo que passei. 

 

Em todos estes altos baixos de minha vida, momentos de alegria e de tristeza, e tudo que 

passei, tenho cada fez mais concretizada minha espiritualidade, ela passou por muitas provas e 

fui percebendo como ela se aprofunda a medida que sofremos e que exercemos a caridade 

fraterna, porque espiritualidade é o constante exercício do espiritual que começa em nossa 

vida desde o nosso nascimento, portanto, tudo que fazemos pode ou não contribui para o 

aprofundamento de nossa relação com o ser sagrado. Com esta consciência é que nunca mim 

afastei de Deus, estou participando de um grupo de oração no residencial em que moro, uma 

vez por semana nos reunimos, cantamos, rezamos e refletimos o Evangelho, Palavra de Deus 

revelada aos homens através dos homens que viveram intensamente sua espiritualidade e 

deram sua vida por amor a Jesus ressuscitado.  
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Neste grupo de oração tenho vivido momentos riquíssimos de fé comprovada, primeiro no 

ano passado participando do grupo e no mês de junho participando dos festejos de Santo 

Antonio, meu santo onomástico, solicitei a intervenção deles e Maria Santíssima que se fosse 

para eu e minha esposa vivermos juntos, que restaurasse o nosso casamento, estávamos 

vivendo uma momento na época que poderia ser o fim do relacionamento que vivíamos  e 

graças a Deus recebe a resposta em pouco tempo, desde dezembro do ano passado que 

estamos juntos e agora que nós nos permitirmos está juntos e Deus nos abençoa e é sua 

vontade, sei que seremos felizes e o nosso amadurecimento foi fundamental para isto. A outra 

situação foi encontrar uma nota fiscal perdida, minha esposa já havia procurado em tudo, e na 

oração do grupo recebi a revelação de Deus de onde estaria a nota e assim eu a encontrei. 

Estes momentos e tantos outros fazem parte de minha espiritualidade e aprofunda minha 

vivência de fé com Deus e com a comunidade. 

 

Outra experiência que vivi e muito contribui em minha espiritualidade, foi o trabalho que 

desenvolvi como Conselheiro Tutelar, exerci a função de Conselheiro por mais de seis anos 

em defesa das crianças e adolescentes de Fortaleza. Os que tiveram seus direitos violados e 

também com os que violam seu próprio direito. O dia a dia com a dor dos outros, seus 

sofrimentos, fez eu perceber que o meu sofrimento era pequeno, que tudo que passei não 

chega perto de tantos casos que atende do povão sofrido anonimamente e que muitas vezes 

não tem ninguém que faça alguma coisa por eles. Atender este povo sofrido no simples fato 

de ouvir sua história sofrida de vida, nem que não se faça nada, para eles já é de grande 

serventia.  Espiritualidade é vivenciar em sua vida as experiências de dor, sofrimento, tristeza 

e decepções como também experiências de vitória, alegria e conquistas. Aprendi que para ser 

feliz preciso viver bem comigo mesmo, com os outros e com Deus, vejo que está aí o segredo 

da felicidade e de uma vida de paz e harmonia.  

 

Vivermos em sua sociedade que convivemos com valores e contra valores, precisamos de 

muita maturidade para fazer nossas escolhas. Os valores evangélicos, valores cristãs, ou 

valores humanos, porque gosto de dizer, para ser bom, honesto e solidário eu não preciso 

necessariamente fazer parte de uma Igreja ou a qualquer movimento, depende do meio em que 

vivo e a educação recebida. O bem e o mal coexistem, convivemos todos os dias com esta 

dicotomia, para exercer o bem ou mal só depende de nossas escolhas e no que nós 

acreditamos, e neste momento que é um  muito importante uma espiritualidade madura. 
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Estou amadurecendo a idéia de voltar a participar de uma pastoral na Igreja, com a 

restauração de nosso casamento, estamos já participando novamente do encontro de casais, 

porque é importante o sentido de pertença a uma Igreja exercendo uma participação ativa, 

porque podemos comparar a fé (espiritualidade) a um braseiro, se uma brasa é afastada do 

braseiro ela logo vai se apagar, assim somos nós, se ficarmos distante do exercício de nossa fé 

(espiritualidade) ela murcha e pode até morrer.       

 

Na dinâmica das gravuras e objetos ligados a espiritualidade, escolhe a cruz e a Bíblia como 

fonte de aprofundamento na minha espiritualidade, a leitura diária da Palavra de Deus nos 

impele a sermos mais humanos com os nossos semelhantes e a cruz nos lembra a nossa 

dimensão vertical e horizontal, nosso próprio corpo forma uma cruz, significa que estamos 

neste mundo de passagem, é um teste para nós, porque nós pertencemos mesmo é ao alto, a 

Deus, este é o nosso verdadeiro destino, portanto, este estágio aqui na terra é de preparação 

para uma vida eterna e feliz junto de Deus, Jesus deixa claro no Evangelho de João: Eu vim 

para que todos tenham vida e tenham vida em abundância (Jo 10,10b) e Vou preparar-lhes um 

lugar... (Jo 14,1). Somos um diamante bruto, e o fato de pertencermos a um processo de 

espiritualização, o resultado vai depender do diamante e do que faz lapidação. 

 

Ao longo destes 20 anos ou mais como professor do Ensino Religioso e educador da fé, vejo 

que as experiências vividas foram riquíssimas para meu engrandecimento na fé e 

amadurecimento para saber lidar com as adversidades da vida, percebo que as vezes aprende 

muito mais do que ensinei, vejo as situações diversas, de alunos adolescentes, senhores e 

senhoras, alunos de faculdade, como contribuíram para solidez da minha espiritualidade, 

situações que vão das preocupações com o futuro, problemas familiares, separação, filhos 

envolvidos com droga, dificuldades econômicas, faz a gente mais humano, sensível e capaz 

de estender a mão para ajudar que seja com uma palavra amiga ou mesmo materialmente 

dividindo o pouco que temos com o que naquele momento não tem nada.  

 

E como somos seres em constante metamorfose, não estamos acabados, enquanto vida 

terrestre, aprofundando nossa fé e vivenciando nossas experiências, que muito vão contribuir 

para o aprofundamento da nossa espiritualidade, Deus espera  muito de nós e nós não 

descansaremos enquanto nosso coração em Deus repousar.                  
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• BIOGRAFIA EDUCATIVA DA JÚLIA 

 

Eu vou me chamar Júlia, eu acho esse nome muito bonito, eu sou do mês de julho, e gostaria 

de ser chamada Ana Júlia. 

Minha infância foi muito tranquila, apesar das dificuldades eu gostei muito; eu  frequentava 

muito a casa  das minhas tias, e tinha uma tia que era muito religiosa e vivia na Igreja  de São 

Raimundo no bairro do Rodolfo Teófilo, ela era catequista. A casa da minha tia tinha um 

corredor enorme e todos os sábados ela arrumava muitas cadeirinhas para as crianças 

sentarem, e mais ou menos lá pelas quatro horas da tarde, as crianças começavam A chegar, e 

eu achava aquele momento  tão bonito!... Mas nós (eu e meu irmãos), sempre fomos deixados 

meio de lado, e às vezes minha tia dizia assim: “Eles são uns hereges, não vão ser nada 

não!”... Eu não sabia o que aquilo significava, pois meu pai era  um pouco afastado da igreja e 

isso era  o bastante para minha tia nos condenar. Minha mãe  era muito católica e ainda hoje é. 

Eu me sentava ao lado das crianças e não me achava merecedora daquele momento, com 

aquelas crianças entre 8, 9 anos de idade, então começava o catecismo, e eu achava bonito 

quando minha tia começava contando aquelas histórias bíblicas, então eu ouvia tudo e dizia 

pra mim mesma: Vou fazer a minha comunhão! Eu ficava sempre pedindo para  a minha mãe 

para me preparar, então ela me comprou uma linda tiara branca com um veuzinho dentro de 

uma caixa toda branca, e todos os dias eu abria a caixa e olhava para aquele adereço com 

muito cuidado e carinho. Era um objeto muito sagrado para mim! 

O tempo passou e eu só vim realizar minha primeira eucaristia no dia em que concluí o nível 

médio, então eu comunguei e me senti feliz. Tudo isso ficou muito marcado em mim. 

Meu Pai (Falecido aos 20/02/1999) era um homem de uma fé diferente da fé de minha mãe: 

Jornalista, filósofo, professor da rede estadual de ensino, lecionou em várias escolas 

conceituadas, dentre elas; Justiniano de Serpa, Liceu do Ceará, Escola Marwim, Santo 

Inácio...e em vários Jornais da Imprensa local, como Jornal O POVO, Tribuna do Ceará(já 

extinto), DIÁRIO DO NORDESTE, como jornalista redator, mas era um homem muito 

simples. Eu nunca vi meu pai fazer uma oração, mas a fé dele era uma fé bonita e prática: Ele 

gostava muito de ajudar às pessoas, alimentá-las , vesti-las, chamar os vizinhos para provar 

um bolo que ele mesmo fazia, um mungunzá, uma pamonha, um pé-de-moleque, uma panela 
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de baião-de-dois...eu achava aquele gesto muito legal, pois amava fazer  o bem e era de 

coração, mas não andava em igreja. 

Minha mãe era e é ainda hoje muito rezadeira, muito devota dos santos, das promessas, e 

assim eu ia formando minha visão de fé a partir daqueles elementos que eu ia percebendo 

neles dois. Ele muito justo, amante da verdade, ela muito fervorosa e temente a DEUS. Ele 

sempre nos dizia assim: Meus filhos,(éramos sete)”Se façam como eu me fiz! Vão estudar” e 

eu absorvia aquelas palavras como um mandamento a ser obedecido ;ele foi uma figura muito 

forte na minha vida! Até quando eu cursava Licenciatura em Ciência s da Religião, no ICRE 

(Instituto de Ciências Religiosas) era ele quem me orientava nos trabalhos acadêmicos; ele 

falava assim quando eu chegava da faculdade: Minha filha, o que você trouxe hoje? Vamos 

ler! Eu tenho aqui Hegel, eu tenho Jean Piaget, tenho Filosofia, Sociologia.... Era assim, ele 

me ajudou muito e eu tinha o maior orgulho de ter um pai tão maravilhoso, pois ele me 

inspirou bastante e me fez desenvolver  o gosto pelos estudos, ele amava ler. Meu pai 

começou uma pós graduação na UFC, mas não chegou a concluir por ter adoecido. 

Quando ele lecionava no Liceu do Ceará, eu era uma espécie de secretária dele e corrigia as 

provas do nível médio através de gabaritos que ele preparava apara facilitar o trabalho de 

correção;... Enquanto eu corrigia as provas dos alunos do meu pai, eu pensava comigo 

mesma: ”Vou ser professora!...eu acho tão lindo!” então eu fui seguindo os passos de meu pai 

e me tornei também professora. 

Meu pai gostava de questionar comigo as Religiões, a Fé, e ele me mostrava textos, livros e 

trocávamos ideias nesse sentido e isso foi muito bom para mim. 

Minha mãe é aquela formação religiosa mesmo de ter introduzido na minha vida, um amor 

muito forte à Maria, amor esse passado para nós como sendo ela a nossa  primeira mãe, a mãe 

do céu; minha mãe gostava de rezar  o terço, mas a gente não acompanhava a reza, era uma 

coisa assim de menino sapeca que não queria saber de reza, mas ela não nos obrigava a nada; 

só queria que a gente tivesse fé. Ela nos levava à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, no 

Benfica para assistir à missa, e isso foi muito bom porque para a formação que eu tive da 

parte dela, de ter fé foi positivo para  o meu crescimento espiritual, e devido a essa minha 

mística com Maria Santíssima, eu já sonhei muitas vezes com ela e tive alguma luz para 

resolver meus problemas e minhas aflições 
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Na minha fase de jovem adolescente, eu participava de um grupo de jovens do Conjunto 

Ceará, chamado “Lágrimas de Maria” e nessa época eu vivia mais ligada à Igreja, gostava de 

cantar  no grupo de pessoas que entoavam os cânticos da missa hoje, porém , estou um pouco 

afastada ,seja por falta de tempo seja por outros motivos, a gente acaba inventando desculpas 

e vai ficando  longe das atividades da Igreja, mas eu sempre tive muito interesse por assuntos 

ligados às Religiões, aos santos à História da Igreja, daí, um certo dia meu irmão mais velho 

me perguntou porque eu não entrava para  o ICRE; eu nem sabia da existência desse Instituto, 

depois eu prestei vestibular, passei estudei lá por cinco anos e gostei bastante ,aprendi muito,( 

embora o nosso currículo não tenha sido orientado para a licenciatura, era mais para a 

formação de teólogo), e foi a partir daí que surgiu  o concurso para professores do ensino 

religioso no município de Fortaleza, no qual eu fui  aprovada e comecei a lecionar nessa área 

onde  atuo como professora do ensino fundamental de 6º ao 9º ano na formação de meus 

alunos, embora  a profissão apresente muitos percalços ,eu gosto muito do que faço e procuro 

fazer  o meu trabalho bem feito. 

Atualmente estou cursando Letras na FIC, por gostar muito das letras, da literatura e de tudo o 

que diz respeito à nossa língua e acredito que tudo o que nos aprimora em conhecimento, nos 

é bem vindo e nos fará bem em nosso trabalho. 

 

• BIOGRAFIA EDUCATIVA DA VITÓRIA 

 

Sou Vitória, nasci em Parangaba (Fortaleza-CE), filha de pais simples e analfabetos vindos do 

interior do Ceará (Redenção). Meu pai era um homem especial, sabia lidar com a família com 

muita sabedoria e amor, amava a esposa os fiplhos e sempre resolvia tudo dialogando. 

Eu e meu pai tínhamos uma grande afinidade, até parecia que um adivinhava o que o outro 

pensava, sentia ou ansiava. Nunca brigávamos e muito cedo, com apenas 9 anos, eu já me 

envolvia com o seu trabalho e seus sofrimentos de saúde. 

Meu pai era alto de cor parda, tinha um pequeno comércio onde negociava com produtos 

diversificados (peixes, frutas, verduras, bebidas, cigarros, cereais etc.), era conhecido pela sua 

honestidade, sinceridade e constante otimismo sempre pronto para confortar algum freguês, 

com palavras de encorajamento e incentivo. 
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Com muito esforço ele construiu uma casa ampla, na qual morávamos, e três casinhas 

menores para aluguel. 

O terreno era amplo e de esquina. Em um dos lados deste terreno, foi construído um salão, 

onde eu realizava ensaios de dança, festinhas e algumas aulas de reforço e encontros da 

catequese. 

Durante minha infância e adolescência, presenciei todo o sofrimento do meu pai, portador de 

doença mental. 

Ele era muito nervoso, sofria de insônia, doença na coluna e fortes dores de cabeça que 

intercalavam-se com dormência, além de muitas alucinações que faziam com que ele e minha 

mãe temessem pela vida dos filhos. 

Quando meu pai entrava em crise, os filhos eram impedidos de se aproximarem dele. Eu 

sofria profundamente com essa situação porque o amava muito e me sentia segura e feliz ao 

seu lado. 

Éramos pessoas humildes, porém tínhamos uma alimentação saudável, a base de frutas, 

verduras, cereais, legumes e carnes. Quando meu pai precisava ser internado, sempre ficava 

uma reserva em dinheiro, suficiente para a manutenção da família, mas houve um período em 

que ele precisou vender duas casas para dar continuidade ao comércio já desfalcado, por suas 

constantes ausências. 

Quando meu pai entrava numa crise mais forte, era internado imediatamente. Em uma de suas 

internações, meu pai, quase que fora levado para a sala de choque. Deram-lhe um 

comprimido, mas como não estava totalmente inconsciente fingiu engolir, pois sabia que o 

enfermeiro voltaria para levá-lo para tomar choque. 

Lembrou-se da fé que minha mãe tinha em São Francisco e pediu-lhe ajuda. 

Quando o enfermeiro voltou, meu pai já estava melhor sendo desnecessário o choque. Se é 

que se pode dizer que um ser humano precisasse levar choque para melhorar de saúde. Ao sair 

do hospital, meu pai fez um compromisso de peregrinar a Canindé uma vez por ano, rezar 

para São Francisco, agradecendo pela cura. Ele sempre me levava nessas peregrinações, esses 

momentos eram mágicos para mim. 
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Nasce uma fé um pouco mais concreta dentro do meu pai, sua doença era considerada 

incurável pela medicina. 

Meu pai já havia passado por uma junta médica e segundo o seu médico, ele poderia sofrer 

um derrame a qualquer momento. Nunca mais ele precisou ser internado neste tipo de 

hospital, ficou totalmente curado da cabeça, mas, morreu cedo pois os remédios ao longo da 

vida, danificaram o seu organismo. 

Quando meu pai estava prestes a partir para o mundo espiritual, ele se preocupava com minha 

mãe. Internado na Santa Casa ele não queria a visita dela para poupá-la. Ele estava sempre 

pensando no bem-estar da família. 

Minha eterna e mais profunda gratidão ao ser mais belo que Deus colocou em minha vida. 

Amarei eternamente meu querido pai, meu amigo, meu anjo e companheiro. Agradeço sua 

existência e seu amor por toda a eternidade. 

 

DIFICULDADES COM MINHA MÃE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNC IA . 

 

Minha mãe era uma pessoa simples, analfabeta, vinda da cidade de Redenção, cuidou do meu 

pai com muito amor. Ela era uma pessoa um tanto agressiva, resolvendo tudo com gritos e 

tapas. Inconscientemente, ela rejeitou as quatro filhas por muito tempo e amava o único filho 

homem. 

Sofreu dois abortos espontâneos, sendo um por opção, pois, colocava a sua vida em risco em 

consequência de uma doença chamada coqueluche. 

A sua terceira filha morreu com oito meses; segundo minha mãe a morte foi causada por um 

quebranto. A criança que tinha o meu nome estava tomando uma bananada quando uma 

mulher chegou e ao vê-la falou: “Esta menina come como um bicho”. Logo em seguida a 

menina teve uma crise de vômito, provocou toda a bananada, ficou roxa e morreu. 

Minha mãe comentava esse fato sempre em seguida ficou de mim dando-me o mesmo nome 

da filha falecida. Minha mãezinha tomava atitudes de verdadeira perseguição0 contra as 

filhas, até parecia que nos odiava. 
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Éramos quatro irmãs e tivemos um irmão quem morreu ainda jovem, vítima de um acidente. 

Nosso pai com amor e sabedoria, sem brigas, nos protegia. Como eu queria entender. 

Minha mãe tinha muita sorte com as filhas, mas sempre as maltratava. Minhas irmãs 

revidavam com palavras grosseiras e agressivas. Eu brigava com minhas irmãs para não 

revidá-la e fugia do confronto com ela. 

Um dia mesmo sem ter conhecimentos, procuramos um padre, pois achávamos que nossa mãe 

precisava de um exorcista. Este padre nos orientou a procurarmos outro (o único que era 

especialista no Ceará), mas não o encontramos. 

Graças a Deus, tive a oportunidade de alfabetizar, o meu pai e minha mãe. Este fato foi 

importantíssimo para mim. Ela desejava muito, um dia ter condições de ler a bíblia. Comprei 

uma bíblia resumida, explicadinha com a letra grande. Perfeita para ela. 

 

1ª EUCARISTIA E MOVIMENTOS DA IGREJA CATÓLICA  

 

Fiz minha primeira eucarística com nove anos, por iniciativa própria. Insisti com minha mãe 

para que ela conseguisse fazer minha inscrição no catecismo com oito anos, pois só era 

permitido com nove anos completo-. 

As aulas do catecismo e a realização da primeira eucaristia deram inicio a minha trajetória em 

busca de Deus. 

Até completar 15 anos, eu participava das missas celebradas por padre Zanella. Antes de 

começar a missa ( sempre aos domingos), eu rezava o terço completo, porque minha mãe me 

obrigava, mas eu não gostava. 

Neste período uns jovens que moravam na minha rua, me convidaram para coordenar um 

grupo de jovens da igreja. A única noção de igreja que eu tinha, era das aulas de catecismo e 

das missas que eu assistia, celebradas pó padre Zanella que era uma pároco muito querido e 

especial pra mim. 
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Considerei os jovens um tanto ingênuos porque me fizeram o convite de coordená-los 

baseados na minha liderança na quadrilha e festinhas. Eu apreciava quadrilhas, danças 

folclóricas, discoteca e rock´n rol. 

Aceitei o convite de imediato. Hoje reconheço que este convite realmente era do supremo 

Deus, que utiliza inúmeras situações para nos despertar e evoluirmos no seu imenso amor. 

Como coordenadora do grupo, logo percebi a necessidade de ter algum conhecimento. 

Comecei lendo o livro alicerce para a juventude, de autoria de Padre Zezinho. Lendo livros de 

padre Zezinho e ouvindo suas músicas iniciei meu processo de conhecimento espiritual. Pude 

contar ainda com a ajuda de um casal do E.C.C ( Encontro de casais com Cristo), que apoiava 

o grupo com muita atenção e amor. Em seguida me engajei na catequese e me encantei 

profundamente, me apaixonei pela catequese. Aqui começaram as minhas dúvidas e 

questionamentos, onde eu buscava respostas e encontrava incompreensão, acarretando 

conflitos. Na realidade eu ansiava por respostas sobre Deus de acordo com os reveses da vida 

e das normas da Igreja Católica. A coordenadora da catequese era uma freira, muito rigorosa, 

tradicional, porém muito criativa, dinâmica, organizada e tudo o que fazia era bonito. Ela era 

muito importante para mim. 

Nesse período algumas mães já se aproximavam de mim pedindo informações. Levei comigo 

uma mãe solteira para conversar com esta freira, sobre o batismo de seu filho, que foi 

recusado. 

Outra mãe morava com um homem e não era casada, e também queria batizar o filho, mas não 

foi possível. 

Eu não conseguia entender a negação da igreja para batizar as crianças das mães solteiras ou 

que viviam com algum companheiro sem casar. 

A irmã ficava zangada e achava que eu tinha idéias avançadas e não queria aceitar as regras 

da igreja. Quanto mais eu questionava (porque era proibido o uso de anticoncepcional, 

preservativo e etc.) mais conflito gerava. 

Havia muitas dúvidas em minha cabeça a respeito de Deus e as respostas não me satisfaziam. 

Quando uma criança morria assassinada, eu perguntava onde estava Deus. 

Continuei com minha turma de catequese, mas quando as crianças estavam perto de fazer a 

primeira eucaristia, a freira proibiu, porque eu era uma catequista com idéias distorcidas. 
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Imediatamente procurei o Padre Antônio que era responsável por uma escola e uma capelinha. 

Fui prontamente atendida e acolhida. 

Padre Antônio era um anjo (já é falecido) entendia as minhas dúvidas e quando eu 

questionava, muitas vezes, ele apenas sorria e falava: deixe isto pra lá, basta que você acredite 

em Deus. 

Alguns de meus questionamentos tinham haver com a explicação que a igreja dava a respeito 

de Adão e Eva, o dilúvio, os sofrimentos das pessoas e as proibições que eram muitas. E pra 

complicar mais ainda eu tinha forte desejo de ler sobre assuntos como: poder da mente, yoga, 

regressão, hipnotismo etc. 

Após a eucaristia da minha primeira turma, procurei novamente a freira porque eu tinha 

necessidade de aprender mais com as suas aulas de planejamento e os retiros. 

Ela me acolheu e aceitou a minha participação nas aulas, mas não como catequista. Continuei 

com Padre Antônio e aos poucos foram aparecendo novas catequistas. 

Depois conheci mais de perto o Padre Zanella que tinha uma cabeça bem a frente da sua 

época. Com seu apoio os jovens estudaram o livro de Leonardo Baff sobre a Teologia da 

Libertação. Esse momento foi importantíssimo para todos os jovens. 

Aos poucos fui deixando de lado meus questionamentos e muitas vezes intensifiquei nas 

orações. Sempre tive o hábito de conversar com Deus e com o meu anjo da guarda. Eu 

gostava de conversar com Deus tudo o que eu sentia ou pensava e gostava de louvar. 

Com meu anjo da guarda, ora eu agradecia, ora eu cobrava ou reclamava. Fui percebendo que 

eu recebia respostas através da paz e da certeza que invadia meu coração diante de muitas 

situações, mas minha fé ainda era muito ingênua.  

Com o grupo de jovens, participamos de muitos cursos, palestras, retiros, noitadas de orações 

etc. Também cuidamos de um idoso, viajamos para cidades do interior para distribuir 

alimentos etc. 

Sempre tive oportunidade de encontrar pessoas que me orientavam e passavam 

conhecimentos e experiências. Com vinte anos , casei- me, mudei  de endereço e me engajei 

em algumas comunidades.( nos primeiros anos de casada morava em casa alugada) em bairros 

diferentes. 
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Conheci o movimento carismático na época em que não era aceito totalmente pelo Papa. Não 

me identifiquei com a Renovação Carismática, porque eles só oravam, cantavam e louvavam, 

mas não tinham ação. Fui presidente de um grupo infantil da Legião de Maria e também 

participei do ECC (Encontro de Casais com Cristo). 

Em algumas comunidades fui coordenadora da catequese. Tive oportunidade de conhecer o 

Pe. Chico (Igreja Progressista) que trabalhava com o movimento das CEBS( Comunidades 

Eclesiais de Base). 

Pe. Chico trabalhava com muitas pastorais: operária, menor, indígena etc. Ele era muito 

dedicado a sua comunidade, amava o seu povo e se envolvia com a sua problemática, um 

homem sereno, firme, com muita atitude e senso de justiça. 

Agradeço profundamente, tudo que aprendi na igreja Católica, mas sempre sentia uma 

necessidade que não poderia compreender. (Eu desejava que Deus atuasse na minha vida, 

como acontecia com muitos personagens  bíblicos( mas realmente eu não conseguia  entender 

meus próprios sentimentos e anseios, porém desde os meus 15 anos, jamais fiquei afastada 

dos trabalhos de comunidade. 

CASAMENTO 

 

Casei-me após 3 anos de namoro e fiquei casada por dez anos. Durante o nosso namoro, em 

alguns finais de semana eu optava pelas reuniões da catequese e isto o deixava chateado. 

Eu o levei a um dos encontros da catequese, o mesmo gostou muito vindo a tornar-se também 

um catequista empenhado, responsável e comprometido.  

Ele era um homem muito apaixonado, mas eu não o correspondia com a mesma intensidade. 

Aconteceu assim, mais uma mudança dentro de mim e optei pela separação. 

Tomei a decisão após um encontro da catequese, quando uma catequista aproximou-se de 

mim e comentou: - “ Eu gostaria de casar e viver um casamento como o seu, porque acho que 

vocês formam um casal muito bonito.” Tal comentário mexeu muito comigo, me senti 

hipócrita, pois há algum tempo alimentava o desejo de terminar o casamento. Em seguida 

decidi pela separação. Ele ficou informado, procurou o pároco e este tentou nos ajudar. Casais 
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do ECC nos procuraram e conversaram conosco. Assim, fiquei mais um ano casada e 

participando também do ECC. 

Eu nunca o culpei em nada pela separação. Ele era muito ciumento e extremamente caseiro. 

Quando dei a noticia para a comunidade e minha mãe foi um choque. Ela não queria contar 

para as amigas (Legião de Maria). Brinquei com ela dizendo: - Minha mãe, conte ou eu digo 

para todos que cometi adultério e será pior. 

Minha mãe aceitou a ideia e a igreja procurou nos ajudar buscando impedir a separação, 

conversando e orando por nós durante um ano. Já separada, continuei na catequese sem me 

envolver com outra pessoa, mas a pregação da igreja sobre separação, começou a me 

incomodar.  

A igreja lhe proíbe de comungar, caso venha conviver com outra pessoa. Você pode participar 

de tudo, menos da comunhão, e isto era totalmente contraditório. Como é isto? A pessoa 

participa da igreja, mas não poderá comungar? Então quem se separa e vai conviver com 

outra pessoa estará condenado para a igreja? Afinal de contas o ponto central e mais 

importante da Igreja Católica é a Eucaristia. 

Mais uma vez, sigo em frente com a catequese, porém agora sob muita pressão do ex-marido. 

Este tornou-se  amargo, revoltado, cheio de mágoas e ressentimentos, sempre buscando uma 

forma de vingança. Só agora eu o conheci melhor e passei a temer um pouco a sua fúria. 

Homem apaixonado acaba se tornando perigoso. Ele brigava muito pelas crianças, mas hoje 

eu consigo compreendê-lo melhor. 

Até aqui eu já tinha alguns problemas de saúde, como labirintite, decorrente de uma queda 

quase no final da minha gravidez, mas ele cuidava muito bem de mim. Com a separação nossa 

vida tornou-se infernal e minha saúde piorava gradativamente. Em seguida veio à queda 

financeira, e o barco afundou. Eu tinha além de labirintite, micropolicistos, anemia profunda e 

uma doença respiratória que muitas vezes me impedia de dormir, porque dificultava a minha 

respiração. Às vezes eu era acometida de uma febre, que parecia caminhar pelo meu corpo. 

Eu tomava muitos remédios, antibióticos e vitaminas. Fiz mais um exame e a médica me 

receitou um remédio no valor de R$ 100,00. Voltei ao consultório e falei que não tinha 

condições para comprar o tal remédio, que me indicasse outro. 

A médica falou que poderia passar outro, mas não adiantaria muito, pois a doença não tinha 

mais cura. Fiquei calada e sai da sala com muita revolta, então disse para mim mesma: - 



165 

 

Agora vou morrer, pois não farei mais nenhum tratamento. Comprei um antibiótico por conta 

própria e nunca mais procurei um médico. 

Começa aqui as perdas materiais (roubos, perdas judiciais) e a minha cabeça não mais 

funcionava direito. Minha vida estava virada de ponta-cabeça, mas sempre conversando com 

Deus e Jesus Cristo pedindo respostas e com meu Anjo da Guarda, eu brigava. Muitas vezes 

eu pensava que estava perdendo a fé, mas uma força interior me fazia prosseguir, clamando 

por respostas. Hoje percebo que eu buscava mais por respostas do que por soluções. Eu 

perguntava para Deus, Jesus e todos os Santos: - Porque eu passo por tantos sofrimentos? O 

que eu fiz para merecê-los? Em meio a tantas interrogações e confusão de sentimentos 

negativos eu me sentia como uma vítima. Ás vezes eu me via como a única culpada e incapaz. 

Outras vezes buscava culpados, enfim, Eu queria entender a qualquer custo. 

 

NOVO CICLO DE MINHA VIDA- JOHREI E A EXTINÇÃO DOS S OFRIMENTOS 

HUMANOS. 

 

No meio de uma crise de conflito com o ex-marido, este por vingança aproveitando-se de 

minha ausência, entrou em casa e levou meu filho com todas as suas roupas. Fiquei 

desesperada sem notícias e fui procurá-lo no colégio (Colégio da Polícia Militar), mas não o 

encontrei. Foi então, que ao passar por uma rua próxima ao colégio vi uma igreja e pensei: 

“Vou entrar para rezar o terço.” 

Era uma quinta-feira, dia de culto de antepassados. Quando passei pelo portão, pensei em 

voltar, pois ao chegar à recepção, percebi que não era possível rezar o terço. Ninguém se 

aproximou de mim, parecia até que eu estava invisível, mas o responsável da igreja (Ministro 

Guilherme) percebeu minha presença e veio me cumprimentar. Em seguida recebi o primeiro 

JOHREI e fui até o altar para conhecer. 

Com o 1º Johrei, senti uma emoção muito forte e uma paz indescritível. O meu primeiro 

pensamento foi direcionado para a catequese. Eu pensei: “Poxa este Johrei vai ser um sucesso 

na catequese. Eu quero aprender também.” No altar, pela primeira vez na minha vida, eu 

estava vendo uma luz muito forte que não era das lâmpadas fluorescentes. Fiquei apaixonada 

pelo altar e senti uma sensação de quem fica encandeada diante da intensidade de uma luz. A 



166 

 

partir deste momento minha vida tomou um novo rumo. O Johrei era o divisor de águas, 

norteando a minha vida com as respostas que eu buscara a vida toda, mas nada foi da noite 

para o dia. Com 75 dias eu me tornei membro e tive a permissão de uma vez, ver a luz de 

Johrei. 

Minha saúde imediatamente começou a melhorar. Eu estava passando por uma crise 

respiratória e sentia muitas dores provocadas pelos ovários micropolicistos . Testei o Johrei, 

parando de tomar o antibiótico. Fui melhorando gradativamente, mas os conflitos e perdas 

materiais persistiam, mas paralelamente me sentia mais fortalecida e começava a encontrar 

respostas e provas concretas. Minha mãe que acabara de aprontar mais uma das suas, contra 

minhas duas irmãs( estavam morando comigo), pela primeira vez teve um gesto de humildade 

e pediu perdão para as duas filhas. Minhas irmãs voltam para casa de minha mãe e acaba o 

conflito de toda uma vida. 

Uma de minhas irmãs atribuiu esta graça ao terço e eu disse que não, pois a vida toda rezamos 

o terço e nada havia mudado com elas. Eu tinha convicções que era a luz do Johrei.                          

 

MEU APRENDIZADO  

A proporção em que minha saúde melhorava, florescia uma nova mentalidade e um novo ser 

começava a desabrochar. 

Abandonei a posição de vítima e coitadinha, me esforçava para transformar o negativismo. 

Renovei a consciência buscando ver os acontecimentos sob outro ângulo. 

Sempre detestei a tristeza e graças a Deus, apesar de todos os infortúnios que me acometeram, 

nunca tive depressão. 

Agora percebi que o Supremo Deus me dava respostas e eu já conseguia refletir de forma 

mais profunda. É muito difícil reconhecer nossos erros e Meishu Sama diz:Vença o seu 

próprio mau. 

Percebi a existência do mundo espiritual e sua influência direta em nossas vidas. 

O Johrei queima as máculas espirituais clareando assim o nosso discernimento, então, pouco a 

pouco, consegui pensar em muitas situações de minha vida desde a minha infância. Com a 



167 

 

ajuda da minha ministra Evalnir, percebi que por trás da minha indiferença por tudo que 

minha mãe fizera, havia muita mágoa e ressentimentos em meu coração. 

Eu já não acreditava mais que ela era minha mãe e decidi fazer um exame de DNA, mas tive 

um sonho significativo e uma resposta concreta que me deu a certeza; de fato ela era minha 

mãe. Com o Johrei e a prática encaminhamento do sofrimento de antepassados para Meishu 

Sama purificar e salvar, me libertei destes sofrimentos de gratidão, compreensão e tolerância. 

Acreditando em vidas passadas e que o espírito precede a matéria, fica mais fácil 

compreendermos muitos fatos que ocorreram em vidas nossas vidas. Meishu-Sama fala que as 

origens de todos os nossos sofrimentos se encontram dentro de nós mesmos. 

Meishu-Sama afirma que nossos problemas mais complicados, há sempre interferência do 

egoísmo e do apego. Demorei muito para entender e buscar agir dentro deste ensinamento. 

Hoje é, mas fácil entender e, mas difícil praticá-lo. 

O Johrei e os ensinamentos pouco a pouco direcionam os meus atos. Minha fé mudou, está, 

mas concreta e já entendeu que podemos manifestá-la em todas as situações do cotidiano. 

Quando erramos, é muito importante o processo de reflexão sobre os nossos pontos de vista e 

se estamos com a razão cabe entrar a tolerância e a paciência. Meishu-Sama nos orienta cedo 

para a conquista, não julgue, não seja odiado. Hoje percebo com muita clareza a importância 

de meus sofrimentos, como processos purificadores, para o meu próprio crescimento. Muitos 

foram desamarrados em minha vida e tenho muitos ainda para desamarrar, o que implica 

dizer, que tenho muito para evoluir. Meishu-Sama nos ensina a sermos espiritualistas, mas eu 

ainda estou engatiando. 

Cursa uma faculdade sempre foi um desejo e um grande desafio para mim, por causa de 

minha razão social. Parava pelo meio do caminho, pois muitas barreiras impediam-me de 

seguir. 

Quando a pessoa não e alfabetizada às vezes não entende o valor do estudo. Ela coloca você 

na escola, mas não entende a sua real necessidade. Às vezes minha mãe falava: minha filha 

não vá para a aula hoje! E eu respondia: Ah! Mãe eu vou e assim ficava decidido. Quando 

mudei de religião minha mãe praticamente cortou relações comigo, que apesar de sua fé 

fervorosa fui eu quem mais se empenhou na Igreja Católica. 

Hoje entendo melhor, pois tenho a consciência de que preciso continuar buscando o meu 



168 

 

crescimento interior e pouco a pouco tudo vai se transformando em um nível melhor e muito, 

mas consciente. Com relação a minha mudança para a religião Messiânica, não significava 

que tinha mudado de religião, mas sim, porque senti um chamado inesperado. 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS COM JOHREI 

O 1º caso que acompanhei foi com uma família que sempre tive vontade de ajudar, pois, 

quase todos eram alcoólatras. Um dia o marido da velhinha foi dormir e não acordou por 

causa do efeito da bebida.  

Tentei encaminhá-los para os Alcoólicos Anônimos, mas não aceitaram. A velhinha tinha dois 

filhos gays e uma filha casada que também bebia junto com o marido e que por vezes até 

passaram fome e necessidade com a falta de luz. 

A 1ª vez que ministrei Johrei no marido da filha, a noite ele levou uma pisa da polícia até 

desmaiar na Av. Perimetral. Com isto, a esposa deste senhor me procurou e disse: Não quero, 

mas saber desta oração, pois, meu marido quase morreu. 

A mãe e os irmãos continuaram recebendo Johrei e aos poucos foram deixando a bebida. Um 

dos irmãos arranjou um trabalho em um restaurante e nos finais de semana vendia pratinhos 

em frente de sua casa e tudo se transformou na vida desta família. 

No 2º caso conheci uma idosa, paciente terminal com C.A no fígado, por conta de sua idade já 

bem avançada e dos danos em seu organismo, e também não tinha condições de fazer um 

transplante. Durante sua vida, sua filha, mas velha a rejeitava porque sentia vergonha da 

pobreza da mãe. 

Ainda adolescente está filha foi embora de casa desprezado sua mãe e seu pai. A filha ficou 

rica e o pai adoeceu e morreu sem contar com sua ajuda material. 

Está mesma filha dava uma vida material muito boa para sua mãe, mas ainda continuava fria e 

distante. Com o recebimento de Johrei, a idosa (vivia acamada com previsão 02 meses de 

vida), mas com Johrei foi recuperando as forças físicas. Com poucos meses a senhora já 

conseguia passear, ir parara igreja e até estudava os ensinamentos. Morreu após 02 anos e 

esses últimos foram de intensa felicidade. 

Está idosa engordou (estava muito magra), tornou-se membro e saia visitando pessoas, 
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ministrando Johrei e vencendo a depressão. A filha se aproximou e a tratava com amor, 

carinho e muita atenção. 

Natural de Portugal conseguiu realizar o seu maior desejo, o de rever a família após 70 anos 

de afastamento (chegou ao Brasil com 02 anos de idade). Além de viajar para Portugal, ela 

teve a permissão de conhecer o solo sagrado em Guarapiranga-SP. 

Eu tive a grata permissão de acompanhar o crescimento espiritual desta senhora, 

gradativamente durante dois anos. Ela sofrera durante toda sua vida, cm amarguras e 

ressentimentos, sem conseguir realizar o que, mas desejava (ver a família em Portugal e sentir 

o verdadeiro amor), agora, tornará uma pessoa, mas alegre e dócil. Com certeza, ela partiu 

para o mundo espiritual em um nível, mas elevado de compreensão. 

No 3º caso visitei um senhor e um jovem de 29 anos, alcoólatra e com cinco filhos pequenos, 

residente de uma favela morava sozinho e era desempregado. Todos os dias ele saia com as 

crianças para pedir esmolas, pois, cuidava sozinho das crianças e a sua família o rejeitava 

totalmente. Passou a receber Johrei quando comecei a visitá-lo, pois, não tinha forças para nos 

procurar. Um dia ele resolveu visitar a Igreja e em poucos dias depois uma pessoa apareceu e 

o ajudou materialmente. Dias depois sua família o procura, para fazer um convide o de morar 

no interior com as crianças, mudando assim a sua história de vida e de seus filhos. 

 

RESPEITO PELO SAGRADO DE OUTRA RELIGIÃO  

4º caso, este relato exemplifica momento um espiritual que foi importante para mim. Eu 

ainda era membro recente, quando fui convidada por um dedicante de Jkebana Sanguetsu 

para realizarmos uma dedicação numa garagem de ônibus intermunicipal, onde seu marido 

trabalhava como motorista. A dedicação consistiu em limparmos uma capelinha, cuja 

padroeira era Santa Edwirge e colocarmos uma Jkebana. Na capelinha havia diversos santos, 

fotos e dinheiro (doações). Muitas pessoas rezavam o terço semanalmente e às vezes tinha até 

missa. Os santos (imagens) eram colocados em uma parte superior e a Santa padroeira ficava 

na parte inferior, ela tinha o tamanho maior que as demais imagens. 

Quando eu comecei a limpeza, ao colocar algumas imagens no chão, Dona Rosalina logo 

explicou: não podemos colocar as imagens no chão, assim estamos os desrespeitando. Em 

seguida ela pediu permissão a Santa padroeira para levar os donativos para a Igreja 
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(messiânica). Na Igreja colocamos os donativos (moedinhas), na urna e oramos pela elevação 

espiritual da Santa, para que ela tivesse o seu lugar correto na capelinha. 

Como Santa Edwirge era a padroeira portadora hierarquicamente, havia um erro, pois ela 

estava na posição errada (ela estava na parte inferior da capelinha), mas como a imagem era 

maior que as demais não era possível colocá-la na parte superior. Após um mês voltamos à 

capelinha e tivemos uma grande surpresa. A proprietária sem saber nada de nossas idéias, 

mandará fazer um andar especial e de boa qualidade, bonito e em uma ótima posição ao lado 

das demais imagens em uma altura bem superior. Dedicaremos esta construção aos católicos 

que ali se reunirão semanalmente para a elevação espiritual do ambiente. 

“A felicidade que sentimos quanto fazemos outras pessoas felizes é uma felicidade 

inigualável.”     Mokite Okada 

 

EXPERIÊNCIAS NA ESCOLA (Tenho Muitas)   

Cada turma de aluno (escolas particulares) que vem pra mim, percebi grandes mudanças no 

comportamento das crianças e das mães, pois, procuro agir de acordo com estes novos 

conhecimentos e o meu nível de conhecimento notei que também evoluiu. 

Após utilizar a metodologia e o conhecimento psicológico, busquei um modo de chegar até o 

coração da mãe e do aluno também através da espiritualidade. 

O aluno é espírito e matéria e é através da educação cientifica que o resultado sempre será 

inferior. Preparo o ambiente da minha sala de aula, deixando-a, mas bonita e com 

sentimentos positivos através da oração. Também quando faço uma reunião com os pais de 

meus alunos procuro colocar o máximo possível de bons sentimentos desde a arrumação das 

cadeiras até a decoração com flores, pois, quero que o ambiente fique com uma atmosfera 

muito espiritual. Assim tudo fica, mas fácil na resolução de problemas, porque geralmente, os 

pais são mais incompreensíveis que os filhos. Escola de periferia (mesmo particular) vive 

uma realidade social muito carente, onde predomina a bebida alcoólica, drogas e constante 

mudança de parceiros. As crianças se tornam agressivas, inseguras e egoístas. 

Procuro despertar meus alunos para a oração de agradecimento, e as possibilidades reais de 

transformação para um estilo e vida, mas feliz. Eu tenho o hábito de orar pelos meus alunos e 

em especial por algum problema específico em suas vidas. Procuro conhecê-los e sempre que 
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possível eu visito os mais problemáticos. Graças a Deus já consegui ajudar muitos alunos e 

claro também agradeço a Johrei. 

Um Caso 

Tive um aluno de seis anos que era extremamente agressivo; mordia os colegas, virava 

cadeiras, as mesas e jogava cadernos e livros. Conversei com sua mãe e esta falou: Eu não 

sei, mas o que fazer! Decidi visitá-lo e conversar com toda a família e percebi que não havia 

nada de diferente na família que pudesse explicar tal comportamento. Busquei trabalhar com 

jogos, pinturas, brincadeiras e elogiando-o, mas nenhuma reação diferente acontecia. 

Todos os dias ele conversava como se fosse um homem adulto conhecedor de animais. 

Muitas vezes ele falava: preciso sair cedo para cuidar de meus bois, pois meus homens estão 

me esperando. No começo eu agia, conversando e acreditava que tudo era fruto de sua 

imaginação, natural em sua idade. Porém percebi que ele tinha algum conhecimento e 

perguntei se havia algum parente seu, que lhe dava com terra, gado, etc... 

Em sua casa, sua mãe me mostrou botas, chapéu de vaqueiro que comprovava porque ele 

queria e que o seu sonho era torna-se um fazendeiro. Em seguida seu comportamento piorou 

muito, ele chorava e gritava dizendo que não precisava estudar para ser um grande 

fazendeiro. Conversei com sua mãe e disse-lhe que já tinha feito o possível dentro do meu 

direito de professora. 

Esperei a sua reação e com muita tristeza ela me disse que ele nunca terminava um ano de 

escola, então foi neste momento que lhe falei de Johrei e fazendo o encaminhamento do 

antepassado que estava se manifestando no garoto daquela forma. Orientei para que ela 

fizesse o encaminhamento do antepassado em casa. 

Em pouco tempo a mudança aconteceu completamente. Ele não falava, mas em animais, 

ficou, mas calmo e melhorou gradativamente no rendimento escolar (era muito atrasado) 

chegando ao final do ano 2009 lendo e escrevendo. A família ficou muito feliz e não me 

esquecem, sua mãe me liga convidando-me para almoçar e fala que sente saudades. 

No dia 08/06/2011 está mãe me ligou dizendo que está com problemas, querendo minha 

ajuda, mas seu filho está muito bem. Ela continua engajada na Igreja Católica em um coral e 

no ECC (Encontro de Casais com Cristo). 

Tenho muitas experiências com mudanças na vida de meus alunos e me sinto muito feliz de 
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poder contribuir um pouquinho, como um instrumento de Deus e Meishu Sama. 

E gratificante contribuir para a alegria do aluno e de sua mãe. O ser humano quando está feliz 

desenvolve seus potenciais com muita intensidade. 

E impossível o desenvolvimento do ser humano em base exclusiva no conhecimento 

especifico.  

Meishu Sama fala que “o progresso da sociedade não depende apenas da ciência material, é 

preciso começar e desenvolver o quanto antes a ciência do espírito.” 

“Quão medíocre é o ensino que institui apenas materialmente, deixando as pessoas 

permanecerem cegas de espírito!” 
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