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RESUMO 

 

 

A presente tese, Espiritualidade e Currículo: a voz dos professores de uma escola 
confessional do estado do Piauí, desenvolvida a partir de uma investigação numa 
escola de educação básica, teve o objetivo de investigar em que medida a 
espiritualidade de uma escola confessional se revela na voz dos professores e incide 
no currículo. A temática discutida se insere num contexto de uma escola que 
confessa a religião cristã e é mantida por uma Congregação Religiosa feminina. 
Destacamos três aspectos desenvolvidos no trabalho: a revelação da espiritualidade 
na voz dos professores, sua interação com a espiritualidade na escola e a incidência 
da espiritualidade no currículo. Ancora-se o suporte teórico da tese em Morin, Boff, 
Sacristán, Pacheco, Abramowicz, entre outros. Os dados da pesquisa, com uma 
abordagem qualitativa, foram coletados mediante os procedimentos de análise 
documental e aplicação de dois questionários. Eles traduzem a urgência de um 
percurso de formação espiritual para o professor a fim de que o processo do ensino 
e da aprendizagem alcance o ideal de uma educação direcionada à educação em 
valores e para os valores, cujo objetivo é a formação integral do ser humano. Neste 
contexto, a relevância desta pesquisa relaciona-se à possibilidade de termos uma 
educação que dê espaços às atitudes e aos comportamentos de acolhimento, 
respeito, disponibilidade, gratuidade, solidariedade com o outro, sabedores de que 
somos responsáveis uns pelos outros e de que a espiritualidade fundamenta a 
prática pedagógica e o currículo das escolas confessionais. 
 

 

Palavras-chave: Espiritualidade - Currículo - Confessional - Formação - Valores. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this PhD Thesis, entitled “Spirituality and Curriculum: the teachers’ voice 
of a confessional school in Piaui State,” resulting from a research conducted at a 
school of basic education, was to examine the extent to which the spirituality of a 
confessional school is revealed in the teachers’ voices and is present in curriculum. 
The discussed thematic is part of a school context that acknowledges the Christian 
religion and which is maintained by a Women's Religious Congregation. We 
emphasize three aspects developed in this study: the revelation of spirituality in 
teachers’ voice, their interaction with spirituality at school, and the prevalence of 
spirituality in the curriculum. The theoretical foundation of this thesis is on the works 
of Morin, Boff, Sacristán, Pacheco, Abramowicz, among others. A qualitative 
research data collection was carried out through document analysis procedures and 
application of two questionnaires. They reflect the urgency of a route of spiritual 
formation for the teacher in order that the teaching and learning process reaches the 
ideal of an education directed towards an education in values and for values, an 
education whose objective centers on the integral formation process of human 
beings. In this context, the relevance of this research is related to the possibility of 
providing an education which allows enough space to attitudes and behaviors of 
welcoming, respect, availability, generosity, solidarity with each other, knowing that 
we are responsible for each other as well as that spirituality provides grounds to both 
the pedagogical practice and the curriculum of confessional schools. 
 

 

Keywords: Spirituality - Curriculum - Confessional - Formation - Values. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na introdução desta tese, apresento-me como educadora e religiosa ao 

tempo em que exponho o percurso que fiz como professora da educação básica em 

uma escola confessional do estado do Piauí.  Esta apresentação busca justificar o 

interesse pessoal pela temática desta tese, que aborda a espiritualidade revelada na 

voz dos professores1 e no currículo no contexto escolar de uma escola confessional. 

Numa visão geral, expomos o interesse pela temática, a delimitação do tema, o 

problema a ser discutido, o objetivo geral, a metodologia aplicada e a organização 

do trabalho. 

A dimensão educativa emoldura, pois, o percurso de construção deste 

trabalho, que recorre à metáfora da trilha no sentido de que o caminho em trilhas 

supõe coragem e humildade.    

 

 

Um pouco de minha história 

 

 Após a conclusão do curso normal, faço a opção pela vida religiosa e 

ingresso na Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. Ainda 

me determinando ante a opção vocacional na vida religiosa, sou convidada ao 

trabalho com crianças, como professora de uma turma da segunda série, do então 

curso primário numa das escolas da mencionada Congregação. Aprendiam as 

crianças; aprendia a professora. E, assim, com aquelas crianças, começava a dar os 

passos iniciais como professora. 

Posteriormente, vivi, com entusiasmo e dedicação, a enriquecedora 

experiência como diretora em uma escola (privada) de educação básica no centro 

de uma cidade da região Nordeste do país, por um período de 13 anos 

consecutivos. Isso me deu a grande motivação de aprofundar, mediante este 

trabalho de pesquisa, estudo da inter-relação entre currículo e espiritualidade numa 

dimensão ontológica, ancorada nas práticas pedagógicas da educação básica, no 

ensino fundamental. 

                                                      
1
 Nesta pesquisa tratamos os docentes investigados com o termo professores. Com isso não 

discriminamos as professoras. É somente uma questão de organização textual. 
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A escola referida, berço de minha experiência, está sob orientação da 

Congregação Religiosa, de origem italiana, fundada em 1873 na cidade de Sena, na 

Itália. Dessa Congregação,  que floresceu, no âmbito educacional, tendo como 

objetivo inicial a dedicação missionária às crianças e à juventude, de modo especial, 

às marginalizadas da sociedade , sou membro efetivo. Na gênese da Congregação, 

no vivaz ardor da juventude, as Irmãs fundadoras “no entusiasmo de jovens 

religiosas estavam prontas, desde o começo, a dedicar-se às meninas desviadas e 

abandonadas [...]” (ALIMANDI, p. 52, s/d). 

Com esse elevado propósito, as primeiras Irmãs educadoras chegaram ao 

Brasil e fundaram a primeira escola, em 1904, em Belém, capital do estado do Pará. 

Essa escola continua oferecendo à sociedade local valioso serviço educacional.  

Essas pioneiras italianas dirigiram-se ao Nordeste do Brasil a convite do 

Bispo diocesano daquela época, para fundar uma escola no centro da cidade de 

Teresina, no ano de 1906 e, logo após, para uma nova fundação, numa cidade 

litorânea, Parnaíba, no mesmo estado. Assim, difundiriam, em terras brasileiras, o 

gérmen de uma educação integral que valorizasse as artes e o ser cristão 

(PETRILLI, 1917).  

Segundo a Madre Geral da Congregação Religiosa, o Projeto Educativo 

Saviniano2 se alinha ao mais atual pensamento da Igreja acerca da educação, ao 

considerá-la “um dos âmbitos mais importantes para ajudar a pessoa humana 

(criança, adolescente ou jovem) a entrar em profundidade no íntimo de si mesma, 

suscitando questões que a interpelem sobre o verdadeiro sentido da vida” (PES3, 

2008, p. 5). 

Essa Congregação Religiosa atualmente dirige treze Instituições Educativas: 

uma Faculdade (privada), com cursos de Administração de Empresas, Pedagogia e 

Ciências Contábeis; oito de ensino básico completo (privadas) e quatro de âmbito 

socioeducacional4; estas últimas com atendimento até o Ensino Fundamental. 

Inicialmente, nessas escolas de educação básica, matriculavam-se somente 

meninas. As primeiras dessas escolas receberam crianças do sexo masculino, no 

                                                      
2
 O Projeto Educativo Saviniano é o documento que trata dos princípios filosóficos e pedagógicos das 

escolas sob a responsabilidade e direção da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina 
de Sena. 
 
3
 Neste trabalho usamos PES referindo-nos ao Projeto Educativo Saviniano. 

 
4
 São escolas que atendem uma população carente, com uma oferta gratuita. 
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então Jardim da Infância e fizeram-no na década de 1930, mas somente na década 

de 1970, estenderam matrícula a jovens do gênero masculino no âmbito de suas 

atividades educacionais em todos os níveis escolares. 

A minha trajetória profissional no campo da Educação deu-se em uma 

dessas escolas, no Nordeste do país. Inicialmente, exerci a função de professora na 

segunda e quarta séries do primário por um período de sete anos, entre 1973 e 

1980, e, em seguida, como professora do Ensino Religioso, na sexta e sétima séries 

do então curso ginasial e, novamente, Ensino Religioso agora na primeira série do 2º 

grau, no período de 1980 a 1988. No período desta última ocupação, colaborei 

também com a coordenação pedagógica do referido colégio. Entre 1995 a 2007, 

assumi a direção dessa instituição escolar. 

Já na experiência como professora de segunda série, demonstrei interesse 

em atuar na perspectiva de que a aprendizagem das crianças ocorresse com 

autonomia, e de modo prazeroso. Nesse período, ainda não havia ingressado no 

curso de graduação em pedagogia. Era, pois, um desempenho ancorado apenas no 

que tinha adquirido de conhecimento no curso normal e no apoio da equipe de 

coordenação do referido colégio. Entretanto, sentia a necessidade de maior 

aprofundamento teórico da prática que exercia. E, com esse propósito, em 1979, 

ingresso no curso de pedagogia da Universidade Federal do Piauí. Isso me 

favoreceu maior participação na organização pedagógica da escola, fato relevante 

para aquisição de novas experiências. 

Neograduada, colaborei ativamente na coordenação pedagógica, somando 

experiências no contato com os professores, professoras, alunos (as) e pais da 

comunidade educativa. No desenrolar dessas atividades escolares, a mantenedora 

do Colégio convida-me a fazer o curso de Pós-Graduação em Mestrado pela 

Pontifícia Studiorum Salesiana-Romae, Roma (Itália), em Pastoral da Juventude, na 

área de Ciências da Educação. Retornando da Itália (1994) assumo a direção do 

colégio e, no contato diário com a equipe pedagógica e com os professores, alunos 

e pais, pude compreender a complexidade da educação representada naquele 

contexto, de trajetória secular, pelo referido colégio. 

Na vivência do cotidiano escolar, deparei com dificuldades e esperanças que 

permeavam o agradável convívio. Um novo horizonte, portanto, começa a 

descortinar-se diante de mim. Como diretora da escola, pude partilhar as inquietudes 

do corpo docente, do discente e da comunidade educativa em geral. Percebi a 
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complexidade que reside em escolas confessionais centenárias, historicamente 

construídas à luz da filosofia católica, em face das constantes mudanças dos novos 

tempos. Diante das mudanças estruturais da sociedade hodierna, do fenômeno da 

sociedade da informação e do uso das novas tecnologias, os professores são 

convidados a serem interlocutores e mediadores de valores positivos quanto ao 

sentido e significado da vida, além da aprendizagem e construção de novos 

conhecimentos. 

Pelo que relatei, fica claro que este trabalho é desenvolvido por alguém que 

dedica toda a vida ao seguimento de Jesus Cristo. Entretanto, o presente trabalho 

respeita os diversos olhares e ideias referentes à temática em discussão. 

 

 

O tema da pesquisa: componente da trilha 

 

O tema da pesquisa que ora desenvolvemos tem como objeto a interlocução 

entre espiritualidade e currículo na voz dos professores, usando o recorte de uma 

das primeiras escolas fundadas pela Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa 

Catarina de Sena, na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. 

De certo modo esse tema interage com a minha dissertação do Mestrado, 

realizado na Universidade Pontifícia Salesiana de Roma em que, detive minha 

pesquisa na pastoral educativa com base nos fundamentos do método da narração 

defendido pelo professor Riccardo Tonelli da universidade acima citada. Nesse 

método narrativo, é a centralidade da pessoa, com seus ritmos de crescimento e seu 

desejo de transcendência, que inaugura um caminho de integração entre fé e vida, 

no campo da pastoral da juventude. 

O tema dessa pesquisa permitiu explorar a Pastoral da Juventude no campo 

da educação de nossas escolas. Para tanto, revisitamos a espiritualidade nos anos 

de 1800, período vivenciado pela Fundadora5 da Congregação, na Itália, para 

compreender a espiritualidade vivenciada pelo Instituto ao longo de sua história. Daí 

nasce meu interesse pela temática deste trabalho, mas desta vez com o foco 

                                                      
5
 Madre Savina Petrilli, fundadora da Congregação Religiosa, Mantenedora da escola, ora em 

pesquisa, nasceu em 29 de agosto de 1851, em Sena, na Itália. Dedicou toda a sua vida pelos mais 
pobres, em qualquer situação de necessidade. Para ela, o pobre é o irmão que necessita de ajuda, 
seja no campo material, emocional ou até no ‘campo do saber’. 
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exclusivamente no campo da educação, junto a professores da educação básica, no 

ensino fundamental, especificamente. 

Acrescentando à experiência da pesquisa vivenciada no Mestrado, o 

trabalho atual investiga como a espiritualidade de uma instituição escolar revela-se 

na voz dos professores e incide no currículo. Devido à temática desta tese queremos 

esclarecer que ela não se desenvolve numa perspectiva teológica, mas inserida no 

Programa de Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

A minha história de vida na área da educação, desde minha juventude, justifica, 

pois, a escolha. 

Esperamos contribuir com as escolas que, ante os desafios da sociedade 

hodierna, aventuram-se na formação integral do ser humano, privilegiando, na 

prática docente, educar, nos valores e para os valores que se manifestem em 

atitudes de respeito, solidariedade, fraternidade e acolhimento ao outro. 

Para tanto, a Congregação para a Educação Católica6, por meio de seus 

documentos, tem convocado os educadores consagrados ou educadores leigos a 

que assumam, com novo entusiasmo, a missão evangelizadora da educação sem, 

contudo, deixarem de se envolver numa constante e contínua formação. Neste 

sentido os professores devem ser capazes de orientar os alunos na construção 

positiva de si e da vida no horizonte de uma formação integral, tendo presente o 

significado de suas vidas para a sociedade e para o mundo. 

Quando nos referimos à riqueza de elementos desta pratica pedagógica 

inserida num campo de uma educação cristã, fazemos vir à cena desta pesquisa a 

espiritualidade da escola SAVI7, que traz na sua raiz os fundamentos da religião cristã. 

Tais fundamentos são expressos no amor a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo 

como a si mesmo, tal como orienta-nos o evangelista Mateus8 no capítulo 22. 

                                                      
6
 A Congregação para a Educação Católica (para os Seminários e Institutos de estudos) é um 

organismo da Cúria Roma. Teve sua origem com o Papa Sisto V (1588) passando por diversas 
denominações mas sempre voltada à educação como meio de evangelização eclesial, vindo a ser 
confirmada, mais um vez, com a constituição apostólica Pastor Bonnus do Beato Papa João Paulo II, 
em 1988. 
 
7
 Identificamos como Savi a escola alvo desta pesquisa. Assim procederemos ao longo do trabalho.  

 
8
 Mateus é um dos quatros evangelistas que traduz os ensinamentos de Jesus Cristo no Novo 

testamento. Tomamos como base para fundamentar o mandamento da Lei de Deus, amar a Deus e 
ao próximo, os ensinamentos de Mateus no capítulo 22, 27-39, da Edição da Bíblia - Tradução 
Ecumênica (TEB), Edições Loyola, 1995. 
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Procedente desses princípios, a escola confessional professa esses valores 

com convicção e, na sua prática, os traduz em atitudes e valores para que 

educadores e alunos possam vivenciar a riqueza do ser humano. Nisso, segundo 

Assmann, “ninguém pode servir aos valores espirituais sem encarná-los em valores 

corporais” (ASSMANN, 1998, p. 61). As relações pessoais vivenciadas na escola, 

segundo Martínez (1998, p. 36), devem resultar sempre “vitais e significativas”. 

Nessa dimensão, o objetivo da educação da escola SAVI, segundo o Projeto 

Educativo Saviniano, é: 

 

[...] a educação do indivíduo em todas as suas dimensões, 
assegurando uma aprendizagem de qualidade, com base na 
reconstrução do conhecimento e alicerçada nos valores cristãos9, 
favorecendo ao educando o desenvolvimento de competências e 
habilidades que resultem em sua expressiva atuação social (PES, 
2008, p. 22). 

 

Portanto, numa sociedade em permanente mudança, onde o ontem não 

assegura em nada os valores do amanhã, cujo pluralismo, em tantas situações, 

pode desnortear nossa juventude, a temática desta pesquisa revela como os 

professores veem a espiritualidade da escola e a incidência dessa espiritualidade no 

currículo. Pela experiência vivenciada nessa escola confessional, parto do princípio 

que a cultura da escola tem força significativa na atuação dos professores. 

Derivada das considerações acima apresentadas, a seguinte questão norteia 

nossa pesquisa: Como a espiritualidade professada por uma escola confessional 

revela-se na voz de professores e incide no currículo? 

Ao refletirmos sobre essa pergunta (e as implicações daí decorrentes), 

esperamos que as possíveis respostas contribuam para fortalecer a ação 

pedagógica de cada educador na relação com a espiritualidade no contexto escolar 

a fim de que o currículo seja enriquecido da prática pedagógica de cada educador, 

justificando, assim, a pergunta geradora deste trabalho investigativo.  

Este trabalho investigativo, portanto, se desenvolve no nível do Ensino 

Fundamental da Educação Básica, que tem a duração de nove (9) anos, de acordo 

com a Lei nº 11.274, sancionada no dia 06/02/2006 pelo Presidente da República.  

                                                      
9
 Para a escola SAVI os valores cristãos são emanados dos ensinamentos de Jesus Cristo e de 

Madre Savina Petrilli que dão sentido e significado às relações humanas com atitudes de respeito, 
solidariedade, amor, fraternidade, etc. 
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Nele, os professores serão os sujeitos privilegiados da investigação, porque 

acreditamos que o fazer pedagógico deles merece da escola atenção focada na 

formação para exercício da prática docente, mas sem esquecer que o professor 

carrega consigo uma experiência vivida. Nóvoa ajuda-nos nessa reflexão quando 

afirma: 

 

[...] que o professor é a pessoa, e que a pessoa é o professor. Que é 
impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. Que 
ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra 
muito daquilo que ensinamos. [...] E que é fundamental reforçar a 
pessoa-professor e o professor-pessoa (NÓVOA, 2009, p. 38-39).  

 

Nesse contexto, a razão primeira que nos põe no desafio desta tarefa de 

investigar um cotidiano que nos é tão caro, a escola, decorre da experiência da 

missão educativa acumulada ao longo da minha vida como religiosa, filha de Madre 

Savina Petrilli, ao lado dos professores, dos jovens e das crianças, quer como 

professora quer como diretora. A segunda razão é compreender como a 

espiritualidade interage com o currículo na voz dos professores de uma escola 

confessional. 

Assim, o interesse desta pesquisa concentra-se na voz dos professores, 

para que a espiritualidade seja revelada na sua mais genuína experiência com a 

consciência das limitações em face da complexidade do tema da espiritualidade e 

currículo. É ainda um tema pouco explorado no campo da educação. Vieira (2009), 

por exemplo, faz um estudo sobre a constituição identitária na perspectiva da 

dimensão da espiritualidade quanto à formação do professor de uma escola 

confessional. Mas o tema é ainda bastante silenciado no campo da investigação 

acadêmica. 

Portanto, enfrentamos os desafios desta pesquisa, contando com o apoio 

dos professores, companheiros da lida do cotidiano escolar, e de toda a equipe da 

escola SAVI, que escolhemos como lócus da pesquisa pela experiência aí 

construída de todo o meu trajeto de educadora saviniana. 

Para o objetivo geral desta pesquisa, isto é, investigar como a espiritualidade 

de uma escola confessional se revela na voz dos professores e incide no currículo, 

temos presentes três aspectos centrais, que consideramos significativos no 

processo de nossa discussão: (i) a revelação da espiritualidade na voz dos 
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professores; (ii) a incidência da espiritualidade no currículo; (iii) a interação do 

professor com a espiritualidade na escola. 

 

 

A organização da Tese 

 

Organizamos o trabalho de investigação em cinco capítulos que percorrem a 

realidade da escola. Partimos das fundamentações teóricas que dão sustentação ao 

desenvolvimento da tese com base nas teorias de Morin, Boff, Sacristán, 

Abramowicz e Pacheco. Trazemos as ideias de outros autores para enriquecimento 

do nosso trabalho, quando consideramos necessário. 

No primeiro capítulo, que intitulamos “Trilhando uma via: o ponto de partida”, 

detemo-nos nos conceitos da espiritualidade e currículo. 

Nesse capítulo, dirigimos o olhar à espiritualidade a partir do contexto 

histórico de fundação da escola, como entidade confessional, para compreender o 

presente da escola centenária, e seu percurso histórico e educacional.  

Na voz dos autores visitados a espiritualidade é vida, é força, é movimento 

interior que dispõe a pessoa sempre na direção da transcendência, na busca de um 

ser superior. Neste sentido a pessoa transcende sua realidade humana. Para outros, 

a espiritualidade dispõe a pessoa a uma mudança interior sempre na abertura e 

respeito ao outro, com uma disposição à solidariedade, fraternidade, etc.  

A espiritualidade é a presença dentro de nós de uma força superior que nos 

move à ação do bem, do amor e da paz.  Esse movimento interior é impulsionado 

por um ser superior, que para nós é Deus. 

Com o foco no currículo, embasamo-nos nas lições de curriculistas que nos 

permitem compreender a evolução e a interferência dele na política curricular 

brasileira e, em consequência, nas escolas. A complexidade e a polissemia que 

envolve o currículo fazem-nos compreender, ainda, a diversidade de seus conceitos 

e definições. 

Acreditamos que o currículo numa visão humanista que vise a formação 

integral do ser humano é trilha onde a espiritualidade pode percorrer e revelar-se 

nas atividades dele decorrente. 

Ainda no primeiro capítulo, destacamos a prática pedagógica dos professores 

como mediadores de valores humanos e espirituais. Esta prática revela o quanto a 
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espiritualidade da escola se faz presente no currículo. Neste sentido, o professor é 

mediador e construtor de valores por ele incorporado e vivenciado. Como a 

epistemologia da prática implica diretamente o tema dos saberes da experiência, ela 

é, invariavelmente, um dos assuntos debatidos quando se trata da constituição da 

identidade profissional docente (TARDIF, 2007; NÓVOA, 1997, 2009). 

Delineamos, por outro lado, no segundo capítulo, o cenário da pesquisa, a 

escola, que abraço como espaço de minha aprendizagem de educadora saviniana. 

Do ponto de partida, com a fundamentação teórica, fazemos parada 

obrigatória na estação escola. Bastante movimentada, com suas idas e vindas, nas 

suas reflexões-ações, no planejamento de partidas, de ensaio, de práticas e de 

avaliação; guiamo-nos na companhia dos sujeitos desta pesquisa, os professores, 

nesta incursão científica. 

Esse confronto nos faz pensar que a educação não é um sistema neutro e 

que “os educadores não teriam como separar totalmente sua atividade educacional 

das diferentes reações dos sistemas institucionais [...]” (APPLE, 2006, p. 35).  

Foi neste espaço de educação que iniciei a trajetória de educadora na 

Congregação Religiosa, inserida no espaço das salas de aula, nos corredores da 

escola, no pátio de recreação, na capela, enfim, em todo o seu território, a partir das 

primeiras séries do ensino fundamental (antigo primário) até o ensino médio atual, 

em funções sucessivas de professora, coordenadora e diretora. 

Nesse capítulo, acercamo-nos da escola, cenário desta pesquisa, sua 

origem, seus espaços, para encontrar os sujeitos que fazem essa história que brota 

da espiritualidade herdada da fundadora da Congregação Religiosa que a dirige.  

Já no terceiro capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. Com eles, empreender-se-á a viagem acadêmica da desafiante 

curiosidade investigativa: como a espiritualidade de uma escola se revela na voz dos 

professores e incide no currículo? 

Optamos, para esse propósito, pela pesquisa de abordagem qualitativa, 

porque possibilita ao pesquisador contato direto e natural com o campo observado e 

os sujeitos componentes. Essa abordagem, por sua natureza, favorece ao 

investigador condições de vivenciar o ambiente investigado com naturalidade.  Para 

Denzin, Lincoln e colaboradores (2007, p. 23) “os pesquisadores qualitativos 

ressaltam a natureza socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o 

pesquisador e o que é estudado, e as limitações situacionais que influenciam a 
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investigação”. Nesse sentido, estabelecemos contato direto com a realidade 

investigada, respeitando a subjetividade dos respondentes da pesquisa e o 

significado que a ela atribuem.  

A imersão no passado, com o aporte dos documentos da escola e da 

Mantenedora, que esse capítulo nos ensejou, abriu-nos caminhos para a 

compreensão da espiritualidade e do currículo da escola, em uma conquista de 

religação dos saberes vividos e apreendidos. Destarte, “os indivíduos conhecem, 

pensam e agem, segundo os paradigmas inscritos culturalmente neles” (MORIN, 

2001, p. 25). 

O percurso metodológico, portanto, conduz-nos a fazer a integração do 

estudado e do compreendido com aquilo realmente vivido na escola.  Esse percurso 

é construído à luz dos documentos da escola, em processo de pesquisa e dos 

documentos da Congregação Religiosa, mantenedora da escola, além do aporte 

teórico que subsidia esta pesquisa, já indicado anteriormente. 

Munida desses subsídios, analisamos o Projeto Educativo Saviniano e o 

Projeto Político-Pedagógico da escola com o desiderato de compreender o sentido e 

o significado da espiritualidade para os professores e a incidência dessa 

espiritualidade no currículo. 

O quarto capítulo discute os resultados que obtivemos e que consideramos 

importantes a partir da coleta de dados. Desse modo, neste capítulo, discutimos os 

resultados da análise documental, do questionário 1 e do questionário 2, com base 

na trilha teórica construída nesse processo de investigação. 

No quinto capítulo, fazemos nossas considerações finais, fundamentadas na 

conquista alcançada pelos resultados deste processo investigatório de estar junto 

aos professores na busca de elementos que emolduram a realidade de uma escola 

confessional, balizada pela pergunta geradora desta tese. 

Neste capítulo conclusivo, enfim, confirmamos a relevância da espiritualidade 

na voz dos professores ao tempo que apresentamos perspectivas de possíveis ações 

para intersecção da espiritualidade e currículo na prática pedagógica. 

Cabe-nos, enfim, assinalar que esse caminhar ocorre numa trilha solidária, que 

conta com a participação de companheiros e companheiras disponíveis a colaborar, no 

alcance de suas possibilidades, professores, professoras, coordenadores da escola e 

Irmãs da Congregação (parceiras do ideal missionário e carismático de Madre Savina 

Petrilli, a educação de jovens e crianças). Contudo, em alguns trechos da trilha, 
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sentimo-nos envolvida na solidão da pergunta, na incerteza das respostas e na 

insegurança das decisões. Característica de quem parte em trilhas... 
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1 TRILHANDO UMA VIA: O PONTO DE PARTIDA 

 

 

O meu olhar é nítido como um girassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
Olhando para a direita e para a esquerda, 
E de vez em quando olhando para trás ... 

E o que vejo a cada momento 
É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem ... 
Fernando Pessoa 

 

A epígrafe que inicia este capítulo intui a experiência que desejamos 

aprofundar com a pesquisa que ora realizamos na escola SAVI, nos seus espaços 

escolares, dos corredores às salas de aula, no encontro com os professores, 

interlocutores deste processo investigativo. O olhar que detemos no presente nos 

faz voltar ao passado para elucidar o movente da espiritualidade no contexto que 

nos adentramos na perspectiva de garantir a trilha. 

Neste capítulo, inicialmente, apresentamos um leque de concepções sobre a 

espiritualidade a fim de que tenhamos uma visão ampla do que se veicula 

contemporaneamente sobre a espiritualidade e, assim, compreendamos o sentido e 

significado da espiritualidade para os sujeitos da nossa pesquisa e sua interlocução 

com o currículo escolar. 

Desse modo, olhando nas várias direções, adiantando o passo firmemente, 

com o olhar ora voltado para o vivenciado, ora para o futuro, esta pesquisa, neste 

primeiro momento, apresenta o aporte teórico que sustenta as ideias que 

defendemos ao longo do processo investigativo. Ideias advindas da minha trajetória 

profissional, na área da educação, e de colaboradores que, direta ou lateralmente 

embasam a construção dessas discussões e ampliam nossos olhares e posição em 

referência à presente temática. 

Nesta pesquisa, teremos como esquadro a espiritualidade cristã, que 

fundamenta a filosofia da escola, deitando olhar à espiritualidade como uma grande 

possibilidade de expansão do humano compreendendo que a “espiritualidade 

trabalha uma das dimensões do humano, aquela do espírito [...] a reflexão, a 

interiorização e a contemplação” (BOFF, 2000, p.164).  

A abordagem teórica ancora-se na contribuição de Morin e Boff, que nos 

convidam a voltar nossas reflexões para a essencialidade do ser, para o humano, na 
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corporificação de suas experiências e do seu aprendizado. Morin pontua: 

“Compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua 

diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade 

do uno” (MORIN, 2004, p. 55). 

Quanto ao aprofundamento no campo curricular tomamos por base 

orientações curriculares de Sacristán (2000, 2002); Sacristán e Pérez Gomes 

(2000); Pacheco (1996), Abramowicz (2006), principalmente.  

Espiritualidade e Currículo são, portanto, dois campos epistemológicos que 

se encontram num espaço cultural onde os humanos habitam, vivem suas 

experiências de crescimento na aprendizagem, a escola. Espiritualidade é vida no 

sentido de movimento da interioridade, algo que impulsiona a uma força superior, o 

transcendente. Quanto ao currículo, Goodson (1995) nos ensina ver o conhecimento 

corporificado no currículo não como algo fixo, mas como um artefato social e 

histórico, como “construção social”. 

Entre as várias concepções que discutimos, então, nesta pesquisa, 

identificamos a relação da concepção curricular vivenciada pela escola investigada, 

sua aproximação com a espiritualidade e desta com o currículo. Nesse diálogo, o 

espírito volta-se à sua exterioridade e, nesta dimensão, “a espiritualidade é viver, 

participar e comungar dos ritmos de vida” (BOFF, 2000, p. 169). 

A espiritualidade é força interior que move, impulsiona e dá vida. Desse 

prisma, teoria da complexidade de Morin (2001, 2007, 2010) ilumina nosso trabalho 

enquanto nos leva a refletir sobre o sentido da vida e sua relação com os outros e 

com o mundo. De sua vasta abordagem, que chama a atenção para a tessitura da 

religação do todo com as partes e das partes com o todo, aventuramo-nos a 

compreender com Morin o significado da vida enquanto caminho de solidariedade e 

de busca de tornar concreto o diálogo dos homens entre si e com o mundo. Nesse 

campo, esperamos que a espiritualidade interligada ao currículo faça caminho para 

uma proposta de educação com foco no eixo de ensinar a compreensão. 

Em meio às contradições do cenário social, individualismo, competições, 

guerras, etc., é urgente, pois, vivenciar no mundo atual e, principalmente no âmbito 

da educação, uma espiritualidade que seja: 

 

[...] baseada na percepção do mistério e do ser humano, na ética da 
responsabilidade, da solidariedade e da compaixão, fundada no 
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cuidado, no valor intrínseco de cada coisa, no trabalho bem feito, na 
competência, na honestidade e na transparência das intenções 
(BOFF, 1999, p. 25). 

 

Nesse sentido, Murad, quando discute Gestão e Espiritualidade, entre várias 

convocações à reflexão sobre a espiritualidade faz sobressair uma, aquela que 

considera a pluralidade do mundo contemporâneo: “A espiritualidade tornar-se-á 

algo importante à medida que as pessoas e as instituições superarem a cultura da 

aparência e da exterioridade” (MURAD, 2007, p.129). Acreditamos que a experiência 

da espiritualidade convoca a nos superarmos na perspectiva de valorizar o que 

somos, e não somente o que temos. 

Na superação da aparência e da exterioridade, o homem volta-se para a 

interioridade do ser. Desse ponto de vista, Yus categoriza que “a espiritualidade se 

refere a nossa verdadeira natureza, o eu, que está profundamente conectada com 

uma espiritualidade maior” (YUS, 2002, p.111).  

Essa espiritualidade maior está representada num ser superior que se revela 

para cada um conforme a crença ou a religião que professa. Assim, o que alicerça 

cada religião é a espiritualidade. Concordando com isso, Boff afirma: “É a 

espiritualidade que une, liga e religa e integra. Ela e não a religião ajuda a compor 

as alternativas de um novo paradigma civilizatório” (BOFF, 1999, p. 21). 

Entendemos que, num contexto de escola confessional, currículo e 

espiritualidade estabelecem, por natureza, uma relação em nível cultural. Nesse 

sentido, a cultura escolar de um colégio confessional é fator determinante na relação 

de conhecimento e poder, pois os ritos das escolas e seus inúmeros mitos 

sustentam diversas formas de controle e regulação (TURA, 2005), considerando a 

cultura escolar seja “algo interno, no sentido equivalente a clima, ethos ou vida 

interior das instituições, como o conjunto de usos e maneira de se manifestar que 

estas têm na prática educativa [...]” (SACRISTÁN, 2002, p. 25). 

Tem, portanto, acentuado reflexo nesta pesquisa a noção de cultura. A 

despeito da flexibilidade do conceito de cultura, ela, entretanto, perpassa a história e 

desta abstrai suas mudanças e alterações. Para nosso estudo, detemo-nos na visão 

da cultura escolar na perspectiva de que “a cultura [...] tem um valor objetivo em si 

mesma que consiste em que, para ser transformada em cultura vivida, deve ser 

assimilada e interpretada pelos sujeitos, ou seja, subjetivada”  (ibid.,  p. 27).  
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Sendo assim, é importante ter presente que a cultura é categoria de 

significados para uma realidade escolar em processo de reflexão, de mudança. 

Desse ângulo, Gómez considera que “os elementos da cultura devem ser 

considerados construções históricas e, portanto, relativas a um espaço e tempo 

contingentes, condicionadas e suscetíveis de transformações” (GÓMEZ, 2000,              

p. 92). 

Ainda desse âmbito, Sacristán nos enriquece com suas pertinentes reflexões 

sobre cultura e sociabilidade, traduzidas como duas condições básicas do ser 

humano. Por natureza, mantemos nossas relações em grupos e dependemos uns 

dos outros por mais que queiramos ser autônomos e independentes. Para Sacristán, 

“a cultura é [...] a base de um potente vínculo social que nos aproxima das pessoas 

com quem compartilhamos as representações do mundo, os traços culturais em 

geral, formando um genérico ‘nós cultural’” (SACRISTÁN, 2002, p. 99-100).  

Nesta cadeia de relação social, em que a educação deve favorecer ao 

homem a conquista da autonomia e da liberdade, deve, também, segundo Sacristán, 

“fomentar o estabelecimento de laços sociais para a aproximação aos demais e para 

a convivência pacífica com eles, pelo menos” (ibid., p.103).  

Apropriando-nos dessa argumentação, reconhecemos ser a espiritualidade 

característica própria do ser humano, a qual o mantém numa sintonia consigo 

mesmo e com o outro. Nesta sintonia, há um movente que a inspira e por vezes a 

condiciona. O movente desta relação é a espiritualidade que afirmamos ser um 

movimento que inspira a pessoa a uma ação partindo da interioridade para a 

exterioridade.  Assim, a espiritualidade “é uma das fontes primordiais, embora não 

seja a única, [...] de esperança alvissareira, de geração de um sentido pleno e de 

capacidade autotranscendência do ser humano” (BOFF, 2006, p. 9). 

O suporte teórico ora especulado sedimenta uma prática protagonizada ao 

longo da história num determinado contexto com autores identificados com a 

realidade da escola investigada, os sujeitos/protagonistas dessa mesma história, 

diretores, professores e toda comunidade educativa. A fundamentação teórica não 

se contrapõe à prática. Ela (a teoria) é “por certo o principal aliado do pesquisador 

no desempenho dessa tarefa essencial” de investigação (LUDKE, 2004, p. 45). Em 

sentido convergente, Gómez corrobora: 
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O propósito não é comprovar hipóteses, mas mergulhar na 
complexidade dos acontecimentos reais, e indagar sobre eles com a 
liberdade e flexibilidade que as situações exigirem, elaborando 
descrições e abstrações dos dados sempre provisórias e utilizadas 
como conseqüentes de busca e trabalho (GÓMEZ, 1998, p. 106).  

 

Amparada nessas explicitações, discutimos três itens neste capítulo: o 

significado e sentido da espiritualidade; várias concepções curriculares; a ação 

pedagógica dos professores, sujeitos da pesquisa.  

 

 

1.1 Espiritualidade: caminho de sentidos e significados 

 

A escola objeto deste estudo tem sua origem na espiritualidade da época 

(1800) caracterizada pelo Romantismo, que reflete as características de uma 

espiritualidade inspirada pela devoção ao Sagrado Coração, a Jesus Crucificado e 

aberta às necessidades dos irmãos, especificamente dos mais necessitados. Daí, 

poder compreender-se, inicialmente, que sua história emerge da espiritualidade no 

âmbito da religião católica e, com essa espiritualidade, permeia o cotidiano de sua 

prática escolar. 

A Congregação Religiosa, mantenedora da escola investigada, tem sua 

origem no ano de 1873, na cidade de Sena, na Itália. Nasce, pois, no século XIX,  

período de grande presença das Congregações Religiosas no campo da educação, 

principalmente no Brasil (ARANHA, 2006). 

A fundadora dessa Congregação Religiosa alimenta sua espiritualidade na 

centralidade da pessoa de Jesus Cristo, no amor ao mistério da paixão e morte de 

Jesus Cristo, na disponibilidade profunda de servi-Lo no serviço aos mais 

necessitados. Suas características espirituais são manifestadas no acolhimento ao 

irmão necessitado de qualquer ajuda, na disponibilidade e gratuidade de servi-lo. 

Tais características são intrínsecas à cultura da escola e, por conseguinte, também, 

à prática docente e ao currículo escolar. 

Segundo o Projeto Educativo Saviniano, a prática pedagógica da escola é 

fundamentada num “processo de formação humana e, como tal, tempo privilegiado 

para semear os valores do Evangelho, apresentar Jesus Cristo, torná-Lo referência e 
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sentido para a Vida” (PES, 2008, p. 13). Esses valores são manifestados nas atitudes 

de respeito que a pessoa tem consigo mesma, com os outros e com o mundo. 

Madre Savina Petrilli, fundadora da Congregação Religiosa, mantenedora da 

escola pesquisada, orienta as primeiras Irmãs que se dedicavam à missão da 

educação com as seguintes recomendações: 

 

Esta obra de educação da juventude como todas as outras, deve ser 
uma natural manifestação das disposições que a vida interior (ou a 
espiritualidade) produz nas Irmãs, uma obra, isto é, de caridade 
sobrenatural, que nasce da contemplação do quanto Jesus nos amou 
(PETRILLI, 1917, p. 290, tradução nossa). 

 

A palavra espiritualidade tem significado amplo e complexo.  Apresentamos 

várias concepções sobre espiritualidade a fim de que tenhamos um panorama global 

da diversidade de olhares sobre espiritualidade. Com essa visão panorâmica, 

constatamos que a espiritualidade é polissêmica e a dificuldade de conceituá-la 

decorre do fato de que a história de espiritualidade se envolve com o tempo em que 

é vivida e experimentada.  Realmente, a espiritualidade insere-se na história e 

expressa-se segundo as mediações culturais dos diversos lugares e tempos. Nesse 

sentido, “como Cristo, também a espiritualidade cristã deve inserir-se na trama 

humana” em seu ambiente cultural (FIORES, 1993, p. 344).  

O conceito de espiritualidade, pois, se relaciona mais à dinâmica do eu 

profundo: suas alegrias, suas motivações, sua paixão, suas lutas, seus ideais, sua 

mística de viver e irradiar vida para os outros e não, necessariamente, ligado à 

religião. Convém, desse modo, considerar a força profunda que a fé exerce na 

pessoa; tanto a fé religiosa quanto a fé numa ideia que assegura ao espírito humano 

segurança, confiança e esperança e, assim, “preenche-o de certeza de uma 

Verdade salvadora que recalca a corrosão da dúvida” (MORIN, 2007, p. 143). 

Nesse item, Boff relaciona à espiritualidade: 

 

[...] as 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, 2006, p. 
15). 

 

Para a concepção cristã, portanto, a espiritualidade “é o conjunto das 

inspirações e das convicções que animam interiormente os cristãos em sua relação 
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com Deus, assim como o conjunto das reações e das expressões pessoais ou 

coletivas das formas exteriores visíveis que concretizam tal reação” (DUMEIGE, 

1993, p. 490). 

Comte-Sponville, por sua vez, na obra “O espírito do ateísmo: introdução a 

uma espiritualidade sem Deus”, refere-se à espiritualidade como a parte mais 

elevada do homem. Segundo esse pensamento, não ter religião não implica 

renúncia à vida espiritual.  Confrontando-se com as virtudes teologais10 (fé, 

esperança e caridade), Comte-Sponville (2007, p. 133) assim pensa a 

espiritualidade do ateu: “uma espiritualidade da fidelidade e não da fé, da ação e não 

da esperança [...] enfim do amor, evidentemente, e não do temor ou da submissão”. 

Neste contexto, Sandrini aponta a pós-modernidade como ganho no que se 

refere à quebra da unidimensionalidade. Para o autor, “a pluralidade de visões do 

mundo, a globalização e planetarização do mundo possibilitaram a emergência e a 

convivência com diferentes visões de vida” (SANDRINI, 2009, p. 190). Desta 

perspectiva, diante das diferentes visões que se têm, podemos sempre aprender 

com o outro. 

Deste âmbito, no campo da educação, Sandrini adverte que “apostar no 

futuro de uma criança não pode significar apenas olhar para sua competência 

profissional para ganhar riquezas, desfrutar de uma posição social e sair-se bem na 

vida. Uma criança aspira a muito mais que isso” (ibid., p. 189). 

O autor argumenta, ainda, que: 

 

Vivemos num tempo que se fala muito de espiritualidade não apenas 
nas religiões e igrejas, mas até na economia e na política. É muito 
comum contrapor espiritualidade a materialidade. Neste sentido, será 
espiritual o que não tem matéria, o que não tem corpo, o que é 
desapegado das coisas do mundo. E se dirá que uma pessoa é 
espiritual ou muito espiritual se vive sem se preocupar com o 
material, nem sequer com o seu próprio corpo, se se afasta das 
chamadas preocupações mundanas, procurando viver unicamente 
das realidades ditas espirituais. [...] Também a matéria pode e deve 
estar incluída numa sadia espiritualidade. [...] A educação holística11, 

                                                      
10

 As virtudes teologais (fé, esperança e caridade) são virtudes que se distinguem das morais e 
intelectuais porque são infundidas pela ação divina. Segundo Zavalloni (1993, 719-720) “recebidas 
como germes de vida eterna, estas três virtudes são destinadas a crescer, a dar vitalidade ao cristão, 
a conseguir sua perfeição”. 
 
11

 O termo educação holística é de autoria do americano R. Miller (1997). A educação holística foi 
anunciada, no século XX, por Maria Montessori, Rudolf Steiner, Ferrer e Guardia, Dewey, Decroly, 
etc. (YUZ, 2002, p. 16). 
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por exemplo, reconhece a dimensão espiritual da pessoa, embora 
não a ligue necessariamente à religião (ibid., p.190 -191). 

 

Enquanto constatamos a busca incessante pela espiritualidade, fonte 

vitalizadora da dimensão humana, estamos inseridos numa realidade histórica 

dominada pela conquista da autonomia do homem enquanto o tecnocentrismo se 

alastra no domínio das mais diversas tecnologias. O material, neste contexto, parece 

não corresponder em plenitude às aspirações humanas. O fascínio da tecnologia e 

das ciências, e de sua eficácia de objetividade, parece afastar o protagonismo da 

pessoa, do ser humano, do amor, dos sonhos.  

Certamente a linearidade da ciência e a relação entre a ciência, a técnica, a 

indústria e o lucro deixaram à margem a espiritualidade. Em face disso, Assmann 

(1998, p. 26) afirma: “A educação terá papel determinante na criação da 

sensibilidade social necessária para reorientar a humanidade”.  Em época de 

evidentes mudanças, de novos paradigmas, é preciso “reintroduzir na escola o 

princípio de que toda a morfogênese do conhecimento tem algo a ver com a 

experiência do prazer” (ibid., 1998, p. 151).  

Nesse contexto de mudanças, Boff assegura que: 

 

[...] está nascendo um novo tipo de percepção da realidade, com 
novos valores, novos sonhos, nova forma de organizar 
arquitetonicamente os conhecimentos, novo tipo de relação social, 
nova forma de dialogar com a natureza, novo modo de experimentar 
a última realidade e nova maneira de entendermo-nos a nós mesmos 
e de definir nosso lugar no conjunto dos seres (BOFF, 2005, p. 27-
28). 

 

No cenário atual de mudanças, nos mais diversos níveis da sociedade, é 

necessário repensar-se a postura de transformação do ser humano, no pensar, agir 

e fazer. Para a educação, essa reflexão é oportuna, pois “não basta que a educação 

mude apenas o fazer ou o compreender, é preciso também que atinja o ser” 

(JULIATTO, 2009, p.105). 

Essa posição leva-nos a concordar com Sandrini quando afirma que: 

 

Todos podem dar sua contribuição para o desenvolvimento espiritual 
da humanidade. [...] A liberdade para a ciência ao invés de significar 
um retrocesso na espiritualidade tem-se revelado cada vez mais 
descoberta de dimensões insuspeitadas da pessoa humana 
(SANDRINI, 2009, p.194). 
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Com esse elenco de ideias, pretendemos, nesta pesquisa, mergulhar na 

busca do sentido da espiritualidade imanente ao ser humano, como condição de 

harmonia na busca incessante de aprendizado de vida no âmbito e, por que não 

dizer, no aconchego da educação que encontra espaço e vida no contexto da  

escola.  

Entendemos que educação não se restringe a um espaço, tampouco à 

escola como o espaço de uma cultura centrada no processo de ensino e 

aprendizagem, mas incorpora em si espaço e cultura, tendo como ideal a formação 

da pessoa humana, pois “lidamos com os nossos semelhantes, com os quais 

interagimos” (TARDIF, 2007, p.167). 

Na interação entre as pessoas, tão própria da educação, reputamos 

plenamente válido o pensamento de Freire, que afirma: “Educar é substancialmente 

formar” (FREIRE, 1996, p. 33). 

Quando nos referimos à expressão formar, estamos pensando na formação 

do ser humano, um processo de construção. 

Em abono disso, na obra Os sete saberes necessários à educação do futuro, 

enriquecemo-nos com uma literatura da condição do humano, em que Morin agrega 

esse tema à educação, afirmando que “a condição humana deveria ser o objeto 

essencial de todo o ensino” (MORIN, 2001, p. 15). Concordamos com essa visão, 

considerando ser o ensino uma atividade humana baseada na interação entre as 

pessoas, um processo de construção fundamentado no diálogo, na compreensão e 

acolhimento do outro. 

Convém salientar, no entanto, que vivenciamos uma crise de valores com o 

consequente despertar do humano. Uma busca incessante pela felicidade, pelo 

bem-estar, por uma civilização planetária de encontros do homem consigo mesmo, 

com o outro e com a natureza. E nesse despertar do humano, surge, igualmente, o 

despertar da espiritualidade como condição de abertura do homem para o respeito 

pela vida, pelo outro e pelo mundo. 

Nestes tempos, presencia-se, também, uma crise da visão linear da ciência. 

Há contrapontos. Morin nos garante que o progresso tecno-econômico não pode ser 

a garantia do progresso humano. Segundo Morin (2007, p. 219) “todo progresso 

precisa de regeneração permanente”. Esse autor refere-se à racionalidade como 

uma via de complementação do ser humano, afirmando: “É a racionalidade que 

permite objetivar o mundo exterior e operar uma relação cognitiva prática e técnica” 
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(ibid., 2007, p. 141). Neste sentido, a racionalidade favorece a adequação entre 

meios e fins, estabelecendo, assim, coerência lógica entre os dados empíricos. 

É preciso acreditar, pois, que a educação do ser precisa penetrar nas 

realidades curriculares de nossas escolas, no nosso cotidiano escolar, na formação 

integral do ser humano. Em reforço dessa afirmação, Juliatto discute a educação 

espiritual como espaço significativo da possibilidade de uma educação “voltada 

menos à realidade do mundo exterior e um pouco mais voltada àquela do coração” 

(JULIATTO, 2007, p.106). 

Nesse paradigma de educação voltada ao coração, a espiritualidade da 

escola investigada se propõe a uma educação que favoreça aos professores e seus 

destinatários12 a possibilidade de conhecer e compreender a si mesmos, aos outros, 

o mundo. Dar sentido à vida é uma proposta que humaniza o ser humano e o 

confronta sempre com o outro, numa perspectiva de valorização do diálogo, do 

acolhimento, da disponibilidade e gratuidade, valores inerentes à proposta aqui 

discutida. 

A educação, que conviveu ao longo do século XX com a influência da 

ciência positivista e com linearidade de seus efeitos (oferta versus produto), está 

despertando para a urgente necessidade de uma concepção do humano voltada 

para o espiritual, para a vida. Esse novo olhar para a vida é condição de 

preservação da própria natureza, da natureza do cosmo e de uma educação de 

sustentabilidade, do encontro do homem consigo mesmo, com o outro, com a 

natureza, com o sagrado. 

Neste contexto, o sagrado reflete a relação do ser humano com o que é 

“maior que ele”, o divino. Essa força interior impulsiona-o, anima-o, estimula-o, 

enfim, espiritualiza-o. Segundo Boff, nos tempos atuais,: 

 

[...] a espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão profunda 
do humano, como o momento necessário para o desabrochar pleno 
de nossa individuação e como espaço de paz no meio dos conflitos e 
desolações sociais e existenciais. (BOFF, 2006, p. 14). 

 

Desse prisma, há uma aproximação com a ideia de Morin, uma vez que seu 

pensamento se contrapõe a uma educação sinalizada pelo cálculo produtivista e a 

                                                      
12

 Os destinatários da educação saviniana são as pessoas que fazem parte da comunidade educativa 
de suas escolas com também aquelas que participam da ação missionária saviniana. 
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racionalização moderna. Para ele, é o humano o cerne da educação. Nessa 

concepção, o ser humano é atuante nas suas mais profundas realidades de seu ser, 

a sua singularidade, os seus interesses, suas emoções, enfim, sua individualidade. 

Há nessa ideia um ‘’princípio unificador do saber, do conhecimento em relação ao 

ser humano” (ibid., p.12). Com essa ótica identificamos, na essencialidade da 

espiritualidade da escola, elementos presentes na prática docente com provocações 

pedagógicas no currículo. 

Yus, por seu turno, apresenta a espiritualidade como uma das 

características da educação holística.  Para esse estudioso, neste campo 

epistemológico educacional, a espiritualidade apresenta várias características, tais 

como:  

 

[...] é um estado de conexão de toda a vida, respeitando a 
diversidade na unidade. É uma experiência de ser, pertencer e 
cuidar. É sensibilidade e compaixão, diversão e esperança. É o 
sentido de encanto e reverência pelos mistérios do universo e um 
sentimento do sentido da vida. É movimento em direção às mais 
altas aspirações do espírito humano (YUS, 2002, p. 17). 

 

Urge, assim, que a educação propicie ao educando uma formação na qual o 

cultivo da vida seja revelado em atitudes significativas para si e para os outros. 

Dessa forma, pode-se afirmar: 

 

A vida “se gosta”. Por isso os/as educadores/as deveriam analisar de 
que forma a vida dos/as alunos/as é uma vida concreta que, em seu 
mais profundo dinamismo vital e cognitivo, sempre gostou de si, ou 
ao menos tentou e volta a gostar de si. A não ser que a própria 
educação cometa o crime de anular essa dinâmica vital, 
transformando os aprendentes em meros aprendentes instrucionais 
(ASSMANN, 1998, p. 151). 

 

Portanto, espiritualidade e currículo são dois componentes do cotidiano 

escolar da escola confessional investigada que ora se aproximam em atividades 

pontuais, mas que podem, por vezes, distanciarem-se quando a escola, na sua 

prática, opta por uma educação fragmentada, departamentalizada em disciplinas 

diversas.  Na dialética do ser “quem sou? para que vim?para onde vou?”, a 

educação para a espiritualidade conscientiza cada um a assumir sua 

responsabilidade perante si mesmo, os outros e o mundo na dimensão do cultivo 

prazeroso dos valores que enobrecem o ser humano. 
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Ante uma educação que, por razões culturais e históricas, é fruto de uma 

ideologia que fragmenta as coisas e o ser, presencia-se, hoje, um retorno ao 

espiritual manifestado nas inúmeras expressões subjetivas do homem consigo 

mesmo, com a natureza e com o cosmo. Com esse sentido, Boff, fazendo 

referências à busca que o homem faz da espiritualidade em qualquer nível 

socioeconômico, nas numerosas palestras que tem proferido nos últimos anos, 

afirma que “há uma demanda por valores não materiais, por uma redefinição do ser 

humano como um ser que busca um sentido plenificador, que está à procura de 

valores que inspirem sua vida” (BOFF, 2006, p. 11). 

Com isso, pensamos uma escola que atenda à formação integral do ser 

humano, ao buscar o equilíbrio entre o ser e o saber, na perspectiva de uma 

educação balizada em valores. Pensamos, portanto, que a espiritualidade interligada 

ao currículo favorece esta perspectiva e contribui para que as relações das pessoas 

se conjuguem pelo diálogo, respeito, solidariedade, etc. 

O currículo, seja o real e/ou o oculto, é trilha para que a espiritualidade 

percorra o processo dessa formação integral do ser humano e se entrelace na sua 

mais vital expressão de vida. 

 

 

1.2 Currículo: uma trilha, um percurso 

 

O currículo é componente determinante do sistema educativo. Pensar em 

currículo é pensar na escola, nos conteúdos escolares, nos professores, nos alunos, 

na aprendizagem, na avaliação, etc. É campo complexo, multifacetado e que faz a 

inter-relação entre sociedade e escola, escola e sociedade.  

Este trabalho não tem o objetivo de analisar o processo histórico do 

currículo, mas convém situá-lo a fim de compreender-se qual a concepção curricular 

da escola para compreendermos como a espiritualidade da escola incide nesta 

realidade. 

Historicamente, o termo currículo13 é identificado pela primeira vez em 1633, 

no Oxford English Dictionary, com o sentido de disciplina. Aparece, também, 
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identificado com o movimento calvinista (sec. XVI), no sentido de controlo; “o 

currículo um controlo do conhecimento; o calvinismo um controlo religioso” 

(PACHECO, 1996, p. 22). Portanto, somente no século XX, é concebido, 

epistemologicamente, como área de conhecimento. 

Nesse contexto, consideremos a grande influência que exerceram as teorias  

taylorianas e fordistas no setor educacional, com predomínio do tecnicismo, na sua 

estrutura linear, devido à revolução industrial. Bobbit, por exemplo, no seu livro “The 

curriculum” (1918), apresenta o currículo como “um processo de racionalização de 

resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos” 

(SILVA, 2007, p. 12). 

Constatamos, então, que o cenário político, econômico e social do início do 

século XX demandava mão de obra qualificada, com possibilidade da massificação 

do saber na esfera populacional. Surge, portanto, a escola com a missão de 

preparar essa “mão de obra” qualificada e, assim, o currículo se apresenta como 

uma estratégia para esse fim. Segundo Santomé, o “processo de desqualificação e 

atomização de tarefas ocorrido no âmbito da produção e da distribuição também foi 

reproduzido no interior dos sistemas educacionais” (SANTOMÉ, 1998, p. 13). Desse 

processo, pode-se deduzir a relação do currículo com os aspectos políticos e 

socioeconômicos e as concepções de homem e de educação vigente.  

Presencia-se, assim, o surgimento de um componente educacional, na 

nossa reflexão, o currículo com uma categoria bastante explícita de intencionalidade 

em favor do interesse de classes sociais para responder à emergência de um novo 

período sócio-histórico da Revolução Industrial. 

O sentimento nacionalista, gerado no seio das sociedades do século XIX, 

reforça nos governos a intervenção no setor educacional por meio de leis que 

buscavam “uniformizar o calendário escolar, o controle do tempo, o currículo, os 

procedimentos, criando os ‘sistemas educativos’” mesmo sem levar em 

consideração “as críticas dos religiosos à educação laica” (ARANHA, 2006, p. 201, 

grifo nosso). 

                                                                                                                                                                      
13

 O termo currículo, historicamente, passa por várias nuances de categorização em sua evolução 
conceitual. Hamilton (1992) identifica, também, o uso desse termo em documentos da Universidade 
de Glasgow (sec. XVI). Aparece ainda em 1895, com a fundação da Nacional Society for the Study of 
Education com a discussão do conteúdo e da organização do currículo. Sucessivamente, vários 
autores como Dewey, Bobitt e Tyler, entre outros, prosseguem o estudo epistemológico deste 
polissêmico e complexo termo (MONIZ, 2010; PACHECO, 1996; TRALDI, 1984; SILVA, 2007). 
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Esse processo histórico traça um caminho curricular de um conjunto de 

novas práticas no campo da educação, segundo Moniz,: 

 

[...] marcadas por formas de controle do processo educacional 
[controle de professores, dos alunos, dos tempos e dos espaços, 
bem como da distribuição dos conhecimentos], numa época em que 
a escolarização se abria, na Europa, a setores mais amplos da 
população e passava a assumir uma função de regulação da 
mobilização social (MONIZ, 2010, p. 59-60). 

 

É bom recordar aqui, portanto,que a congregação religiosa, mantenedora da 

escola pesquisada, nasce nesse contexto histórico dos anos efervescentes da 

grande influência da era industrial na sociedade vigente. E nasce com a missão 

religiosa de acolher as crianças14, visto que a urbanização e a industrialização 

criaram o “fenômeno das crianças na rua” (ARANHA, 2006, p. 200). 

Após uma panorâmica da visão conceitual do currículo em nível mais geral, 

a história da educação no Brasil notifica, portanto, uma experiência recente que 

comporta, a partir dos anos 20, uma transferência instrumental de teorias 

americanas com aplicação no cenário escolar. Podemos constatar, com a Nova 

Sociologia da Educação inglesa e a tradução de textos de Michael Apple e Henry 

Giroux, a forte influência do capital intelectual curricular americano na nossa 

realidade. Nos anos 1980, inicia-se no Brasil uma concepção curricular genuína 

iluminada do pensamento marxista, sendo, assim, um momento propulsor “à 

pedagogia do oprimido e à pedagogia histórico-crítica que disputavam hegemonia 

nos discursos educacionais e na capacidade de intervenção política” (LOPES; 

MACEDO, 2005, p. 13). 

É de extrema relevância para maior compreensão do currículo na realidade 

educacional brasileira, a análise histórico-social apresentada por Moreira (2009) no 

livro “Currículos e Programas do Brasil”. Nela esse autor apresenta a dinâmica do 

nosso sistema de educação, destacando o conceito da transferência educacional 

sob a forte influência americana, utilizando uma linha do tempo em três períodos, a 

saber: anos vinte e trinta (origens do campo do currículo no Brasil); final dos anos 

                                                      
14

 A Congregação Religiosa, mantenedora da escola, inicia sua atividade missionária (1874) com uma 
obra assistencialista dedicada a crianças órfãs. No início de suas atividades, Madre Savina Petrilli e 
suas companheiras dedicam-se à crianças e jovens, principalmente, mais necessitados. Com o 
passar dos anos e com sua vinda ao Brasil, a referida Congregação assume, também, escolas 
privadas com a finalidade de formar crianças e jovens no espírito da educação católica (OLIVEIRA, 
1994). 
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sessenta e começo dos anos setenta (introdução da disciplina currículos e programa 

nas faculdades de educação brasileira) e, por fim, os anos de 1977 a 1987 (debates 

sobre currículos, conhecimento escolar e uma busca de reconceituação do campo).  

Tura reforça a análise do currículo como uma esfera de poder, quando 

afirma que: 

 

A discussão sobre “o que deve ser ensinado nas escolas” envolveu 
diferentes abordagens da teoria curricular e encaminhou o 
entendimento do currículo como uma construção social permeada 
pela lógica da organização e estratificação social e das relações de 
poder (TURA, 2005, p. 162). 

 

Dessa perspectiva, faz-se mister considerar “o conceito de currículo como a 

construção social que preenche a escolaridade de conteúdos e orientações”, o que 

reduz a prática pedagógica a soluções de ideias já determinadas sem o 

protagonismo do professor e do aluno (SACRISTÁN, 2000, p. 20). Na dimensão de 

construção, “o currículo, traduzido nos conteúdos e nas suas formas, deve estar 

alinhado aos contextos nos quais se configura” (ibid., p. 21). 

A escola, assim, por um determinado tempo, é aparelho ideológico do 

estado porque atinge a população com uma atuação discriminatória em que 

predomina a ação dos dominadores sobre os dominados. Temos desse modo uma 

educação que qualifica o efeito das “classes subordinadas à submissão, enquanto 

as pessoas das classes dominantes aprendem a dominar e a controlar” (SILVA, 

2007, p. 31-32). 

Portanto, o campo curricular, no seio da educação, é luta ideológica entre as 

diversas concepções teóricas nos determinados contextos sócio-históricos, restando 

à escola atender às demandas desses contextos.  

O currículo não se valida somente na cientificidade do conhecimento, mas 

também nas crenças, ritos, conflitos culturais e no contingente da realidade da 

escola, incluindo as pessoas que a constituem com o seu protagonismo social, 

formalizando, assim, o currículo oculto. Apple (2006, p. 125) confirma esse 

pensamento quando afirma que “a hegemonia é criada e recriada pelo corpus formal 

do conhecimento escolar e também pelo ensino oculto que vem acontecendo e 

continua a acontecer”. 

Para a teoria crítica, o currículo é campo privilegiado para manifestação de 

identidades sociais e individuais, como possibilidade de ação contra a investida da 
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hegemonia do poder e suas consequências sociais na fomentação da desigualdade 

social. Assim, os professores atuarão como protagonistas na construção de projetos 

educacionais capazes de criar nas escolas espaço cultural de transformação e de 

novas relações sociais de parceria e solidariedade com os pares, com os alunos e 

uma inserção na sociedade como um todo (MOREIRA; SILVA, 1995). 

Irrompem, no entanto, no final da década de setenta novas preocupações 

entre os curriculistas. O foco curricular se renova, deslocando-se de procedimentos 

quantificados, tecnicista-lineares, para procedimentos de relações “entre currículo e 

estrutura social, currículo e cultura, currículo e poder, currículo e ideologia, currículo 

e controle social” com a preocupação de entender “a favor de quem o currículo 

trabalha e como fazê-lo trabalhar a favor dos grupos e classes oprimidas” (ibid., 

1995, p. 16). 

Esse deslocamento de concepções curriculares mais tradicionais para novas 

posturas de conceber o currículo desponta um novo cenário educacional que se 

confronta com novas questões, no campo curricular, centradas em interesses de 

origem étnicos, raciais, culturais, gênero e de subjetividade. A temática abordada 

neste estudo alinha-se ao novo cenário das discussões sobre o currículo porque 

espiritualidade é um fenômeno histórico e cultural. A escola, cenário desta pesquisa, 

tem na sua história e no currículo a força da espiritualidade vivenciada pela 

Congregação Religiosa, mantenedora da escola. 

Pensar em currículo é penetrar na realidade mais profunda da escola, que 

se revela e se valoriza pelo currículo que vivencia. A construção dele vincula-se a 

um processo histórico-social e político, o que implica várias posturas de análise e 

concepções atualizadas nas suas práticas (curriculares). 

A polissemia e complexidade que o envolvem denotam a falta de unicidade 

na sua definição e compreensão, derivando-se no processo histórico da reflexão 

acadêmica uma discussão, por vezes, conflitual em volta deste campo de estudo. Na 

verdade, para conceituá-lo é preciso fixar-se num período histórico e sociopolítico. 

Assim sendo, “toda a proposta curricular é uma construção social 

historicizada, dependente de inúmeros condicionalismo e de conflituosos interesses 

[...]” (PACHECO, 1996, p. 19). 

No campo curricular, confrontam-se várias orientações sobre concepções 

curriculares que influenciam o cotidiano escolar. 
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Sacristán (2000) apresenta quatro concepções curriculares que enriquecem 

nossa reflexão e investigação nesse campo epistemológico, quais sejam: como 

soma de exigências acadêmicas; como base de experiências; como legado 

tecnológico e eficiente; como configurador da prática. 

Segundo Pacheco, essas categorias apresentadas por Sacristán são 

assentadas na teoria técnica, em cuja visão o currículo “define-se como um produto, um 

resultado, uma série de experiências de aprendizagem dos alunos organizadas pela 

escola em função de um plano previamente determinado” (PACHECO, 1996, p. 35). 

A primeira concepção discutida por Sacristán nos faz compreender a forte 

influência do academicismo no campo escolar, principalmente, da Educação Básica, 

que vive à busca da propagação dos valores culturais, mas que na prática “não têm 

correspondência real da cultura distribuída nas aulas” pela efetiva cobrança de 

resultados e “validações de cultura básica” (SACRISTÁN, 2000, p. 39).   

Nessa relação entre a tradição e sua superação no contexto de práticas 

pedagógicas que superem o academicismo, o poder curricular se vê entre as mais 

diversas opiniões que exprimem a força curricular de um sistema educativo. 

Sacristán aponta confrontos ideológicos entre os curriculistas que apoiam as ‘áreas 

disciplinares’ e aqueles que tendem ao psicologismo educacional. Esse confronto, 

para o autor, motiva: 

 

[...] programas apetrechados de conhecimentos relativos a áreas 
disciplinares, ao lado de reações contra pretensões de uma 
educação que dê menos importância ao cultivo das disciplinas 
clássicas e mais às necessidades psicológicas e sociais dos 
indivíduos (SACRISTÁN, 2000, p. 40). 

 

Constata-se, enfim, quão presente é nas escolas uma concepção curricular 

fortemente determinada pelo tecnicismo acadêmico cujo conteúdo se concentra no 

saber culto e elaborado pelo uso formalizado das disciplinas escolares. 

A segunda concepção do currículo, fundamentada nas experiências, tem 

sido preocupação dos educadores que se interessam pela educação infantil e pelas 

séries iniciais do ensino fundamental e se “nutre de preocupações psicológicas, 

humanistas e sociais” (SACRISTÁN, 2000, p. 41). 

Com o processo, histórico, da renovação da escola, o aluno passa a ser o 

centro de uma educação globalizadora, cujo objetivo se concentra nos processos 

educativos e não no conteúdo, de tal modo que o princípio norteador do currículo 
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passa a ser a experiência. Tratando da educação progressista15, é necessário ter 

presente como se organiza e como se distribui o conteúdo das matérias de ensino 

tendo presente as experiências. 

A categoria do currículo, como tecnologia e eficiência, reforça uma educação 

tecnicista com a preocupação direcionada para o produto e para resultados, conduzida 

por uma racionalidade técnica sob controle de um modelo de gestão científica.  

Nessa categoria prevalecem o produto e o resultado alcançados acima da 

subjetividade e essência do sentido maior da educação, o ser humano. Esse modelo 

é, por natureza, intencional; importa o fim e não o processo de aprendizagem do 

aluno. É um modelo de currículo prescrito. 

Assim sendo, “o conhecimento que se elabora dentro dessa perspectiva é o 

determinado pelos problemas com os quais a pretensão da gestão eficaz se 

depara”, resultado, pois, de uma administração centralizadora e intervencionista 

(SACRISTÁN, 2000, p. 46). 

A quarta categoria discutida por Sacristán, que aponta o currículo como 

configurador da prática, abre um novo horizonte para o cotidiano escolar desde que 

os protagonistas reais das práticas pedagógicas atuem ativa e criticamente no 

processo curricular. Desse modo, teoria e prática se completam; “o currículo molda a 

própria relação na prática educativa concreta e é, por sua vez, afetado pela mesma” 

(ibid., p. 53). 

A prática cotidiana, num contexto escolar, encontra forma em ambientes 

propícios para o processo da aprendizagem escolar. Nessa linha, a escola e o 

ambiente escolar formam o currículo oculto, porque são “fonte de inumeráveis 

aprendizagens para o aluno” (ibid., p. 91).  

O desenvolvimento curricular se processa nas formas de currículo prescrito 

ou formal; de currículo apresentado aos professores, de currículo moldado pelos 

professores; de currículo em ação; de currículo realizado; de currículo avaliado. 

O currículo prescrito ou formal, por outro lado, é responsável pela 

normatização do ensino dentro do sistema educativo, mais efetivamente no que 

concerne ao ensino obrigatório. No sistema educacional brasileiro, o Ministério da 

Educação é órgão governamental responsável pelo sistema educacional. A 

                                                      
15

 O movimento da “escola nova” e “progressista” encontra força no Brasil, inicialmente, em 1882, 
com Rui Barbosa. Fora do Brasil, entre tantos escolanovistas, é Dewey o seu maior divulgador na 
defesa de que educação é vida; o aluno aprende, fazendo (ARANHA, 2006; PACHECO, 1996). 
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educação básica brasileira é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96 e pelo Plano Nacional de Educação 

(PNE), lei nº 10.172/2001, regidos pela Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

É por meio dos mediadores curriculares que o currículo é apresentado 

efetivamente aos professores. Sacristán destaca os livros-texto como uma mediação 

curricular muito presente no cotidiano da prática docente, configurando uma “prática 

pedagógica e profissional” (SACRISTÁN, 2000, p. 157). Essa mediação, portanto, 

reduz a ação pedagógica do currículo, limitando a ação educativa do professor à 

mera transmissão de conteúdos pré-determinados. 

No currículo moldado pelos professores, o professor assume autonomia 

pedagógica e profissional do processo da aprendizagem do aluno. Torna-se, assim, 

elemento ativo da produção curricular, pois somente ele (o professor) é o 

responsável pelo planejamento do conteúdo de sua própria atividade. 

A prática pedagógica, no currículo em ação, é o cerne revelador do currículo 

propriamente pensado, planejado. As diversas atividades educativas que preenchem 

o cotidiano da escola e as salas de aula, no contexto do ensino-aprendizagem, dão 

sentido e significado a esse currículo (SACRISTÁN, 2000). 

O currículo realizado traduz o vivenciado pelos alunos e pelos professores. 

Revela o movimento da aprendizagem dos alunos nos níveis cognitivos, afetivos, 

sociais, morais, etc. e as consequências na vida social e profissional do professor. 

O currículo avaliado enfatiza as mais distintas pressões externas que os 

professores sofrem na lida escolar, como imposição de “critérios para o ensino do 

professor e para a aprendizagem dos alunos” (ibid., p. 106). 

O currículo oculto por sua vez traduz a experiência vivenciada na escola de 

modo “não escrito, escondido, tácito, implícito, não estudado [...]” (PACHECO, 2005, 

p. 54). 

Diferentes dimensões sedimentam a concepção contemporânea de 

currículo, vista como construção de processo. Entre essas, segundo Abramowicz,: 

 

 A cultural, que vê o currículo como um artefato indissoluvelmente 

vinculado à cultura, contemplando o diálogo de diferentes culturas; 

 A social, que pensa o currículo em um contexto amplo de mudanças 

sociais; 
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 A prática, que encara o currículo como uma prática social humana 

mediada pelo conhecimento; 

 A histórica, que vê o currículo contextualizado em tempo-espaço; 

 A política, que pensa o currículo dentro de um processo político-

pedagógico carregado de intenções e com um compromisso social com a 

democracia visando a uma sociedade mais justa, igualitária e solitária 

(ABRAMOWICZ, 2006, p. 2-3). 

 

O currículo é, pois, elemento unificador das práticas pedagógicas da escola, 

em que a intersecção da teoria com a prática se dá como fator preponderante de 

interesse pelo currículo em toda a realidade escolar. No campo das práticas 

cotidianas escolares, pode-se concluir que: 

 

[...] o currículo, com tudo o que implica quanto a seus conteúdos e 
formas de desenvolvê-los, é um ponto central de referência na 
melhora da qualidade de ensino, na mudança das condições da 
prática, no aperfeiçoamento dos professores, na renovação da 
instituição escolar em geral e nos projetos de inovação dos centros 
escolares (SACRISTÁN, 2000, p. 32). 

 

Para Masetto (2003), currículo é conjunto de conhecimentos, de saberes, 

competências, habilidades, experiências, vivências e valores, que os alunos 

precisam adquirir e desenvolver, de maneira integrada e explícita, mediante práticas 

e atividades de ensino e de situações de aprendizagem. 

Desta forma, ao tratarmos de currículo, tratamo-lo em função do processo de 

aprendizagem, da construção do conhecimento, da preocupação com a formação 

humanística e profissional do aluno.  

Novas abordagens começam a brotar no cerne conceitual de currículo com 

as discussões das teorias pós-críticas, que destacam o cultural como elemento 

fundamental da construção de currículo, com base nas individualidades, 

subjetividades e igualdades. Nesse sentido, Silva (2007, p. 15) defende que “no 

fundo das teorias de currículo está, pois, uma questão de ‘identidade’ ou de 

‘subjetividade’” (SILVA, 2007, p. 15). 

Nessa conjuntura, a espiritualidade permeia o currículo quando possibilita 

uma aprendizagem que faça conexão entre o conteúdo e a vida, que a narrativa da 

vida se encontre na narrativa da educação. 
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Desse matiz, entendemos o currículo, então, como ponto central do 

processo pedagógico que deve repensar o humano no seu processo de 

desenvolvimento, cuja atenção seja, efetivamente, o educando e sua formação. 

Tendo a pessoa, o centro da atenção da escola, Vasconcelos assevera que: 

 

[...] a escola ter como centralidade a pessoa significa que a pessoa é 
fundamento e finalidade do trabalho educativo, de maneira que os 
alunos aprendam a ser pessoas e a verem os outros como pessoas. 
Por isto, há uma preocupação primeira com o perfil dos educadores: 
a humanização (VASCONCELOS, 2009, p. 39). 

 

Convém destacar que, ao pensar na humanização como elemento curricular, 

não se está querendo centralizar no currículo somente esta abordagem. Quer-se 

somente enfatizar o seu ‘resgate’ no processo do ensino-aprendizagem como ponto 

fundamental da educação na sua mais singular função: a formação integral do ser 

humano. Uma formação tal que o agir humano se fundamente nos valores da 

solidariedade, da compreensão do outro, do diálogo como forma de construir a paz 

com base na humildade e na prática da verdadeira cidadania.  

Nesse sentido, Morin esclarece que: 

 

Educar para compreender a matemática ou uma disciplina 
determinada é uma coisa; educar para a compreensão humana é 
outra. Nela encontra-se a missão propriamente da educação: ensinar 
a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da 
solidariedade intelectual e moral da humanidade (MORIN, 2001, p. 
93). 

 

O foco de investigação deste trabalho se insere nesse contexto, visto que  

indagamos como a espiritualidade de uma escola confessional se revela na voz dos 

professores e incide no currículo escolar, no âmbito da formação integral do ser 

humano. Temos consciência de que a complexidade do ser humano é tema 

inesgotável de estudos e reflexões. Esse tema é efetivamente abordado em vários 

campos das ciências, quer das humanas quer das biológicas.  Segundo Morin (2001, 

p. 58), a complexidade do ser humano, o homo complexus, apresenta aspectos bem 

diversificados: 

 

[...] sapiens e demens (sábio e louco); faber e ludens (trabalhador e 
lúdico); empiricus e imaginarius (empírico e imaginário); economicus 
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e consumans (econômico e consumista); prosaicus e poeticus 
(prosaico e poético). 

 

Em face da multiplicidade de características do ser humano e do destino 

multifacetado dele, a educação é chamada a tomar consciência dessa complexidade 

e da diversidade das pessoas, dos povos a fim de que os currículos possam atender 

às exigências de uma nova sociedade que se quer eleger, a sociedade da reforma 

planetária das mentalidades, cujo elemento central é o da compreensão humana. Na 

verdade, nossa sociedade carece de compreensão mútua.  

No paradigma que desejamos discutir, de ensinar a compreensão em vista 

de uma sociedade mais humana, Morin (2001, p. 104) defende que a “compreensão 

entre as sociedades supõe sociedades democráticas abertas [...] e que a 

compreensão é ao mesmo tempo meio e fim da comunicação humana”. E ainda que 

o “indivíduo-sujeito aparece-nos, simultaneamente, como um bunker isolado e como 

um centro de comunicações” (MORIN, 2005, p. 219). 

Em base da prática da compreensão como um valor de subsistência do ser 

humano e de respeito ético pelo outro, compreendemos que espiritualidade e 

currículo, como elementos constitutivos do cotidiano escolar, favorecem o convívio 

humano enriquecido pelo ato de compreender. E esta compreensão exige um sair 

de si para ir ao encontro do outro; da parte do educador exige uma compreensão 

amorosa do outro, no caso do aluno, para acolhê-lo e ajudá-lo “para que ele aprenda 

e, ao aprender, se desenvolva” (LUCKESI, 2011, p. 77).  

É inegável que o “respeito ao ser humano e a todo ser funda uma ética 

mínima, que deve ser assumida por todos” (BOFF, 2006, p. 62).  

No bojo de nossas reflexões sobre currículo, concordamos que a relação 

entre as pessoas fundamenta-se sempre no respeito ao ser humano na dimensão do 

que ele é realmente; uma interação que abalizadas em atitudes de valorização da 

vida, entendendo a complexidade que isso acarreta. Com essa visão, a abordagem 

humanística alicerça nossa convicção de que é possível vivenciar o currículo na 

ótica de vários olhares sobre o ser humano.  

Na argúcia de Assmann (1998, p. 33), “não há verdadeiros processos de 

conhecimentos sem conexão com as expectativas e a vida dos aprendentes”. Nessa 

correlação os “aprendentes” tem seus valores básicos, originários de seu ambiente 

sóciofamiliar e de outras mediações adquiridas ao longo de sua existência. 
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Entende-se, ainda, a preocupação da sociedade contemporânea com a 

preparação dos jovens para o mercado de trabalho, permeado de incertezas 

decorrentes da vertiginosa velocidade dos meios de comunicação, da revolução 

tecnológica que se presencia. Essa realidade é passível de compreensão, porém a 

educação não pode omitir-se da sua missão de ‘tocar’ no sentido da vida e da 

pessoa humana, de sua relação com a pessoa do homem para construção e 

preservação da vida planetária.  

Cada vez mais se tem presente que a educação deve investir em novos 

processos educacionais que atendam à demanda da formação do ser humano 

mediante a educação de valores. Mas que são valores? Segundo Haydon (1997, p. 

26), “os valores são a expressão de uma verdade mais profunda que transcende” . 

Acreditamos que o valor dignifica o homem; traduz-se numa ação humanizadora e o 

valor, em si, humaniza a pessoa e, em consequência, a sociedade. Um e outro se 

dignificam. 

Sobre valores, Aranha (1996) argumenta que o reconhecimento de valores é 

tão antigo quanto a humanidade, mas somente no século XIX surge a teoria dos 

valores ou axiologia (do grego axios = valor) como disciplina filosófica que trata 

desta temática. Tal disciplina ocupa-se da relação que o ser humano estabelece 

com esses valores ou do quanto os aprecia. Os valores, em sua natureza, 

correspondem a um processo sócio-histórico e cultural. Portanto, são entendidos e 

compreendidos dentro de um contexto cultural. Entendemos, pois, que os valores 

humanos e espirituais abraçam na sua essência os valores que defendemos para as 

pessoas e para a relação das pessoas, entre si. 

Dessa perspectiva, acreditamos que o currículo é a trilha de passagem das 

concepções que toma diferentes caminhos e daquela que percorremos como 

condução para a espiritualidade. Defendemos uma trilha curricular que assegure ao 

professor sua participação na seleção dos conteúdos curriculares, considerando sua 

efetiva ação na realização deles, enquanto esperamos que o currículo seja voltado 

para a formação integral do ser humano, no que ele tem de mais especial, respeito à 

vida. Compreendemos que o currículo possibilita, enfim, a participação de todos os 

atores da escola numa perspectiva de construção de vida e reflexão contínua de 

cuidado com outro (e seu desenvolvimento como ser humano) e com o meio 

ambiente, a sociedade, o mundo, no sentido de que os valores ocupem na trilha 

curricular significado pela mediação dos professores. 



47 

1.3 Práticas pedagógicas e espiritualidade 

 

O cotidiano escolar se enriquece das práticas pedagógicas que ocupam  

espaço na atuação direta de dois elementos significativos em todo processo da ação 

educativa: o professor e o aluno. O nosso foco se dirige à prática pedagógica 

enriquecida de uma experiência permeada pela espiritualidade que humaniza o ser 

na direção do cuidado com o outro e com o coletivo pela ação do professor. Nesse 

processo, compreende-se currículo como a mediação entre a teoria e ação, sendo, 

pois, necessário analisar a prática como elemento que molda esse mesmo currículo. 

O currículo é, portanto, o meio e não o fim.  

Sacristán confirma a imediata vinculação do currículo à prática ao afirmar 

que: 

 

Um currículo se justifica na prática, enfim, por pretensos efeitos 
educativos e estes dependem das experiências reais que os alunos 
têm no contexto da aula, condicionadas pela estrutura de tarefas que 
cobrem seu tempo de aprendizagem. O currículo recai em atividades 
escolares, o que não significa que essas práticas sejam somente 
expressões das intenções e conteúdos dos currículos (SACRISTÁN, 
2000, p. 202). 

 

A prática pedagógica, segundo Sacristán (2000), está centrada no currículo, 

pois este expressa não só o cruzamento de diferentes práticas, mas também as 

configura. Tais práticas pedagógicas estão multicontextualizadas e, assim, precisam 

ser analisadas. Para Sacristán, portanto, o fracasso escolar é resultado de possível 

inadequação curricular; é indicador da necessidade de alterar práticas pedagógicas, 

formação de professores e de renovar a instituição escolar. 

Considerando a complexidade da realidade escolar, na qual as práticas se 

manifestam e se efetuam nas diferentes situações de sala de aula, problemáticas ou 

não, requer-se uma investigação da ação docente quanto à natureza plural dos 

saberes16 do professor. Desse modo, Sacristán refere-se ao currículo em ação com 

a seguinte assertiva: 

 

                                                      
16

 Tardif considera “saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 
experienciais” (TARDIF, 2007, p. 36). 
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É na prática real, guiada pelos esquemas teóricos e práticos do 
professor, que se concretiza nas tarefas acadêmicas, as quais, como 
elementos básicos, sustentam o que é a ação pedagógica, que 
podemos notar o significado real do que são as propostas 
curriculares (SACRISTÁN, 2000, p. 104). 

 

O ato de ensinar carrega em sua natureza a concepção de que a educação 

é “a ação que o ser humano exerce voluntária e conscientemente sobre si mesmo e 

sobre outro ser humano a fim de se formar ou de formá-lo em função de certas 

representações [...] dessa ação” (TARDIF, 2007, p. 151).  

Referindo-se, ainda, ao ato de ensinar, temos consciência que essa ação 

revela a essência do que seja interação, pela qual, esforçamo-nos para estabelecer 

relações com nossos semelhantes e, com eles, desenvolver um processo de 

formação mediado por uma multiplicidade de interações. 

Em síntese, precisa-se, ainda, compreender para saber ensinar. Tal 

compreensão requer o domínio do conhecimento agregado ao ato amoroso de 

acolhimento ao educando para que ele aprenda. Portanto, na dinâmica do ensinar a 

compreensão flui naturalmente da convergência do saber e do ser num movimento 

de evolução da arrogância do saber para a humildade do ser.  

Freire, portanto, pontua que: 

 

Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para 
ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina não posso, por 
outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles 
conteúdos. Esse é o momento apenas da minha atividade 
pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos é o 
meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que o faço. É 
a preparação científica revelada sem arrogância, pelo contrário, com 
humildade. [...] Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a 
minha coerência na classe. A coerência entre o que digo, o que 
escrevo e o que faço (FREIRE, 1996, p. 103). 

 

No esquadro de práticas educativas, em espaços que privilegiem atitudes de 

valoração à relação entre as pessoas, convém que, nessas relações predominem 

atitudes de respeito, de compreensão e solidariedade humana; exige-se, assim, que 

a prática educativa tenha em si “um testemunho rigoroso de decência e de pureza” 

(FREIRE, 1996, p. 33). Esse mesmo autor afirma: “Se se respeita a natureza do ser 

humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do 

educando” (ibid., p. 33). 



49 

Encontramo-nos num momento em que a educação tem tarefa bastante 

desafiadora: “formar seres humanos para os quais a criatividade e a ternura sejam 

necessidades vivenciais e elementos definidores dos sonhos de felicidade individual 

e social” (ASSMANN, 1998, p. 29). Dessa forma, podemos parafrasear Assmann 

quando nos referimos a processos vitais, como os processos espirituais, e aos 

processos cognitivos, como o processo curricular. Entendemos que os processos 

espirituais devem tornar-se elementos definidores do processo curricular.  

Vive-se numa fase de total explosão do conhecimento que nenhum poder 

político ou econômico consegue controlar. Cabe à educação reinventar o seu modo 

de comunicação cognitiva no respeito e atenção à pessoa humana. Nessa direção, 

Assmann observa que “reencantar a educação significa colocar a ênfase numa visão 

da ação educativa como ensejamento e produção de experiências de aprendizagem” 

(ASSMANN, 1998, p. 29).  

É imprescindível que as práticas pedagógicas sejam, pois, berço de 

experiências de aprendizagem a fim de oportunizar o pleno desenvolvimento da 

espiritualidade, que “não está fora da matéria, fora do corpo ou da realidade real [...] 

mas algo que está dentro, que habita a matéria, o corpo, a realidade, e lhes dá vida, 

fá-los ser o que são: enche-os de força, move-os, impele-os” (SANDRINI, 2009, p. 

195).  

Desse ângulo, espera-se que a dinâmica da prática pedagógica tenha como 

ponto de partida o relacionamento humano fundamentado nos valores que possam 

dignificar a pessoa humana. É preciso, portanto, que o educador tenha uma 

concepção de educação que compreenda o ser humano como a expressão vital de 

todo o processo a fim de que se estabeleça, na prática pedagógica, um clima de 

respeito e diálogo. 

Uma acentuada dificuldade, nos tempos atuais, na educação em valores é o 

diálogo dos alunos com os próprios alunos e com os professores, gerando um clima 

de desconfiança nas relações dentro da escola, muitas vezes, com provocações que 

geram, infelizmente, violência. 

Fitando responder à demanda do contexto atual com propostas educativas 

humanistas, o relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI afirma que: 

 



50 

É, de algum modo, um novo humanismo que a educação deve ajudar 
a nascer, com um componente ético essencial, e um grande espaço 
dedicado ao conhecimento das culturas e dos valores espirituais das 
diferentes nações e ao respeito pelos mesmos para contrabalançar 
uma globalização em que apenas se observam aspectos econômicos 
ou tecnicistas (DELORS, 2006, p. 49). 

 

Sendo assim, a ação de toda a prática pedagógica no desenvolvimento dos 

conteúdos escolares direciona-se a ajudar cada aluno para que tenha profunda 

compreensão do mundo e do outro, a fim de que cada um compreenda melhor a si 

mesmo (DELORS, 2006).  

Sabe-se que sobre os professores recai quase totalmente a 

responsabilidade do processo do ensino e da aprendizagem dos alunos. Na 

verdade, na grande maioria, “os professores são agentes afetivos e dotados de uma 

preocupação e responsabilidades profundas para agir no lugar dos pais. Poucos 

dentre eles negariam a natureza social e humanística do ensino” (MCKERNAN, 

2009, p. 227).  

Os saberes dos professores, que são saberes da prática ou do 

conhecimento profissional, sofrem interferência de variáveis sociais, econômicas, 

políticas, afetivas, sociais, entre outras, o que resulta na construção de um saber 

heterogêneo, fruto das experiências de sua formação com os ambientes de sua 

prática, da contribuição de seus pares e da sua própria experiência. Martins (2004, 

p. 58), nesse sentido, adverte que, como professores “aprendemos, no exercício da 

profissão, que a experiência vivida e certamente refletida é inesgotável fonte de 

construção do saber docente”. 

Assim, Tardif esclarece que: 

 

Os saberes profissionais dos professores parecem ser, portanto, 
plurais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona no próprio 
exercício do trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer 
e do saber-ser bastante diversificados e provenientes de fontes 
variadas, as quais podemos supor também que sejam de natureza 
diferente (TARDIF, 2007, p. 61, grifo do autor). 

 

Os saberes dos professores acima mencionados dão suporte às praticas 

pedagógicas que validamos na ação do professor. É preciso destacar que o saber-

ser revela as experiências pessoais e sociais do professor. São elas, na nossa 

concepção, que enriquecem suas práticas e tornam o saber-fazer campo de 
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possibilidades de uma prática reveladora de espiritualidade entendida como a 

capacidade de cuidarmos do outro enquanto acolhemos com humildade a verdade 

de que somos parte do todo e elo de comunicação das partes entre si. 

 

 

1.4 Professores, mediadores de valores humanos e espirituais 

 

Acompanhamos a crescente discussão em torno da pessoa do professor no 

campo da educação e na sociedade. A visibilidade do professor nos tempos atuais 

surge ante os desafios da sociedade do conhecimento, da era digital e da 

necessidade de novos olhares à inclusão social e à diversidade (NÓVOA, 2010).  

Nesta seção, entretanto, voltamos nossa atenção para os professores como 

mediadores de valores humanos e espirituais, porque consideramos significativa sua 

mediação no processo pedagógico escolar. Entendemos que o professor tem papel 

significativo na mediação dos valores que buscamos identificar neste trabalho, 

investigando-lhe a interação com a espiritualidade da escola SAVI. Ao escutá-lo pelo 

procedimento dos questionários 1 e 2 que utilizamos na pesquisa, tornamos 

evidente que validamos sua atuação pedagógica. 

Para nós e para a escola SAVI, os professores estão em constante interação 

com os outros atores da escola, o que lhes possibilita revelar sua dimensão pessoal, 

sua afetividade, sua sensibilidade pedagógica, principalmente na relação com o 

aluno. Quando falamos em dimensão pessoal, referimo-nos ao professor como 

pessoa e a pessoa como professor (NÓVOA, 2010). Nesta dimensão, “ensinamos 

aquilo que somos e [...] naquilo que somos, se encontra muito daquilo que 

ensinamos” (ibid., p. 38). 

Anunciamos que a busca da espiritualidade é visível nos tempos hodiernos. 

Neste sentido, consideramos que é premente a expectativa de que o professor seja, 

por excelência, seu mediador, principalmente no processo do ensino e 

aprendizagem. 

Ao abordarmos valores humanos e espirituais, tencionamos dirigir a atenção 

aos valores da vida, quais “ingredientes da vida humana, indispensáveis para viver-

se humanamente” (MARTÍNEZ, 1998, p. 7). Aqueles que aproximam as pessoas do 

valor da pessoa humana, manifestados nas atitudes, nos gestos de paz, de 

compreensão, de respeito, de solidariedade, de inclusão social, entre outros. Sendo 
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assim, o recorte educacional, ora apresentado, pretende ajudar “o educando a 

conhecer ou construir um sentido que faça valer a pena lutar pela vida e pelo 

processo de humanização” (SUNG, 2007, p. 43).  

A prática pedagógica de professores tem sido, portanto, nas últimas 

décadas, tema de constantes discussões e reflexões numa sociedade complexa e 

multifacetada em perene mudança nos âmbitos socioeconômico e político. Essa 

transformação societária, seja como sociedade do conhecimento, seja como 

sociedade da informação, afeta de modo direto o campo socioeducacional, gerando 

ambiente social mesclado de desigualdades e competição em escala planetária. 

Sentimo-nos, às vezes, uns contra os outros, na luta da superação individual.  

Em face disso, acreditamos que o professor, como os demais profissionais 

da escola, são quase forçados a rever “sua atuação, suas responsabilidades e seus 

processos de formação e de ação” (FELDMANN, 2009, p. 75). 

O professor, no conjunto de suas atribuições pedagógicas, é, pois, 

convidado a sair do isolamento de sua disciplina ou suas disciplinas para abrir-se e 

atuar na coletividade num processo de aprendizagem com os colegas, com o 

ambiente escolar, com os alunos. O professor torna-se, assim, um ‘mestre-aprendiz’ 

(MASETTO, 2003). 

Faz-se necessário dirigir o olhar à importância da sua identidade pessoal e 

profissional no processo educativo. Feldmann, por exemplo, afirma que “discutir a 

ação dos professores na contemporaneidade é refletir sobre as suas intenções, 

crenças e valores e, também, sobre as condições concretas de realização de seu 

trabalho, que influenciam fortemente as suas práticas cotidianas na escola” 

(FELDMANN, 2009, p. 78).  

Neste sentido, o trabalho do professor requer “um processo de reflexividade 

crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente da identidade pessoal. Por 

isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência” 

(NÓVOA, 1992, p. 25, grifo do autor). 

Desse modo, concordamos com McKernan (2009, p. 215) que o “ professor 

é, inevitavelmente, um portador de valores humanos e significados que são 

mediados pelo ensino e pelo currículo”. De nossa parte, acreditamos que a 

espiritualidade é manifestação concreta de atitudes de valores humanos e 

espirituais. Por isso, nossa busca nesta investigação recai na voz dos professores 

como manifestação concreta do como esta espiritualidade se revela e incide no 
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currículo. Buscamos compreender essa mediação porque, para nós, os valores são 

indicadores não apenas da cultura, mas também de atitudes do ser humano, do que 

pensam e sentem. 

Para a educação saviniana17, o professor é o mediador-educador, em 

primeiro plano, dos valores humanos e espirituais revelados nos princípios da 

filosofia da escola que tem nas atitudes de acolhimento, de disponibilidade e de 

gratuidade com o outro, o cerne da espiritualidade institucional, mesmo no 

reconhecimento dos limites e erros, inerentes a qualquer um de nós. 

Neste tripé, acolhimento, disponibilidade e gratuidade, a espiritualidade da 

escola se difunde em tantas outras atitudes: respeito, confiança, solidariedade para 

com outro, na medida que se cultiva a vida como dom de Deus.Tais atitudes são 

explicitamente os valores que a escola SAVI anuncia e reputa essenciais no 

processo da formação do ser humano. 

A reflexão é elemento indispensável no processo da ação pedagógica dos 

professores, como mediadores de formação humana e espiritual na perspectiva de o 

professor assumir-se como está sendo, a fim de perceber as razões de ser daquele 

modo para ser capaz de mudar a si mesmo (FREIRE, 1996). Educar em valores 

implica sempre um processo de reflexão do ser. 

Com essa visão, Vasconcelos refere-se à sensibilidade docente como 

elemento importante da formação humana do professor, afirmando que: 

 

A sensibilidade do professor para consigo e para com a realidade 
dos alunos, escola, comunidade e sociedade é fundamental, uma vez 
que servirá tanto de fator para sua mobilização, como para indicar 
pautas de temas a serem tratados e desafios a serem enfrentados 
(VASCONCELOS, 2009, p. 137).  

 

A sensibilidade, nesse caso, ajuda o professor a “ouvir alunos, pais, a fim de 

ter noção de como suas práticas curriculares estão repercutindo no outro” e, 

também, a “sair das trincheiras da escola, conhecer a comunidade, a realidade 

concreta dos alunos” (ibid., 2009, p. 138). 

A sensibilidade que aqui abordamos não se limita ao plano do sentir apenas, 

mas equivale ao respeito pelo outro18 no sentido de intervir no processo de seu 

                                                      
17

 A expressão “educação saviniana” diz respeito à educação proposta pelos princípios espirituais 
definidos pela Congregação Religiosa, fundada por Madre Savina Petrilli, já citada neste trabalho. 
18

 O outro abordado neste sentido faz referência especificamente à pessoa do aluno. 
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desenvolvimento para que este possa crescer nas suas potencialidades, por 

estimular, assim, o desenvolvimento de suas capacidades. Outrossim, a 

sensibilidade é “sinônimo de movimento e de flexibilidade” (RIOS, 2008, p.131). 

Desse ângulo, Moraes (2010, p. 180) acredita que “um bom docente é 

aquele capaz de ajudar seus alunos a desenvolver habilidades e competências 

consideradas fundamentais à sua sobrevivência e à transcendência”. 

 

Entre essas capacidades, está a de ajudar o aprendiz a olhar para 
dentro de si mesmo, para dentro do próprio ser, para que possa 
reconhecer-se como pessoa, descobrir seus talentos e 
competências, sua criatividade, sua sensibilidade e sua flexibilidade 
estrutural em relação ao conhecimento; perceber sua capacidade de 
antecipação e de adaptação às situações emergentes 
caracterizadoras de nossa realidade mutante (ibid., 2010, p. 180-
181). 

 

A escola é espaço de convivência humana, de busca de conhecimentos, 

muitas vezes assinalada por um modelo tecnicista-linear, de caráter positivista, 

deixando à margem os interesses dos elementos que a constituem: as pessoas. 

Contudo, é neste espaço tão singular de gestos humanos que “a ação docente pode 

ser criadora de felicidade”, e isto acontece à medida que se “aprendem os 

conteúdos necessários para a inserção na sociedade, quando se respeitam os 

direitos de todos, quando se aprimoram as condições de trabalho” (ibid., p. 131).  

A ação pedagógica dos professores, nos parâmetros aqui discutidos, requer 

uma escola que não seja uma agência de repasse de conhecimentos já prontos e 

concebidos, mas como espaço de construção de formação integral da pessoa 

humana.  Assim sendo, a escola é espaço de vivências19 personalizadas, imbuídas 

dos valores que aqui defendemos. Neste contexto, o professor colabora para que se 

tenha um “clima esperançador no próprio contexto escolar” de valores humanos e 

espirituais (ASSMANN, 1998). 

Ao tratar da ação pedagógica do educador, Freire afirma que “o clima de 

respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a 

autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o 

caráter formador do espaço pedagógico” (FREIRE, 1996, p. 92, grifo nosso). 

                                                      
19

 Vivência, neste sentido, é a vida que se desenvolve no contato com a realidade e nela se constrói a 
relação e mediação como o outro. A realidade que aqui nos referimos diz respeito, especificamente, à 
escola (MASETTO, 2003). 
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Portanto, é uma arte20 necessária a todo educador fazer com que sua 

disciplina seja “sustentação para que o educando, além de aprender os conteúdos, 

se forme como sujeito e como cidadão, o que inclui a perspectiva do eu, do outro e 

do sagrado” (LUCKESI, 2011, p. 49). Neste ponto, o professor, mediador dos valores 

humanos e espirituais, tem presente a formação integral do aluno, porquanto visa na 

pessoa do aluno à globalidade de sujeito, ao tempo que este é cidadão, isto é, 

aberto ao mundo e por quem é também responsável.  

As considerações da mediação do professor ante aos valores humanos e 

espirituais implica, por certo, uma vivência pessoal do professor dos valores que 

media. Acreditamos ser impossível mediar o que não se tem. Portanto, acreditamos 

que na nossa vida tudo é um aprendizado e, para tanto, também, nesse aspecto, os 

valores humanos e espirituais exigem, de cada um de nós, um aprendizado de 

humildade, de reflexão e autorreflexão do sentido e significado que têm esses 

valores em nossas vidas e, somente assim, o professor é capaz de ressignificar seus 

valores conjugando o ser no seu fazer pedagógico. 

Fazemos atenção a esta conjugação “ser e fazer”, porque muitas vezes o 

fazer limita o processo pedagógico, atribuindo-se aos professores muitas tarefas e 

prazos a cumprir (por vezes corretas no pensar do cotidiano escolar), o que sufoca, 

em nosso ponto de vista, a essência do ser a qual está acima do fazer. Somente 

quando o ser ocupa plenamente espaço nas diversas ações pedagógicas, o 

professor revela os valores intrínsecos da sua realidade humana e espiritual 

conectados com o sentido profundo que ele dá à vida. 

 

 

1.5 Currículo e espiritualidade como fonte de crescimento humano e cultural 

 

Apresentamos aqui algumas reflexões do que seja a espiritualidade e o 

currículo nas suas especificidades epistemológicas e conceituais. No diálogo entre 

currículo e espiritualidade, o cerne do discurso evidencia, de modo bastante claro, a 

atuação pedagógica do professor.  

As reflexões havidas situam currículo e espiritualidade num só contexto, o 

escolar, na esperança de que se possa colaborar para que as escolas sejam 

                                                      
20

 A arte de ensinar tem sentido quando se está em sintonia com aquilo que se faz; quando se tem 
envolvimento afetivo com a realidade vivenciada (LUCKESI, 1994). 
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espaços-vida de uma aprendizagem que não se esgote em um conhecimento 

fragmentado nem em uma humanidade espiritualmente alienada. Quanto à 

fragmentação, “a cultura científica e técnica disciplinar parcela, desune e 

compartimenta os saberes, tornando cada vez mais difícil sua contextualização” 

(MORIN, 2001, p. 41). 

Para que ocorra a interconexão entre currículo e espiritualidade, é preciso 

que o aprender dê sentido e significado à realidade numa relação de equanimidade 

em que “não posso dizer que sou eu, se não sou reconhecido pelo outro e se não 

reconheço alguém como eu. Não alguém idêntico a mim [...] mas diferente e igual” 

(RIOS, 2008, p. 121, grifo do autor). 

Esses dois construtos, currículo e espiritualidade, dão à educação sentido e 

significado, pois a espiritualidade, na sua essência ‘busca o sentido da vida’, 

estimulando-a, alimentando-a, enquanto o currículo, no contexto escolar, em 

parceria, faz a mediação desse processo vital e educativo. 

Freire, em sintonia com essas considerações, pontua que no processo do 

ensino e da aprendizagem educam-se ambos: “quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 23). O diálogo é, portanto, um 

princípio freireano, norteador das relações éticas e profissionais dos professores, em 

contextos educacionais de intensa experiência democrática.  

A atitude dialogal exige uma compreensão afetiva; exige pôr-se no lugar do 

outro. É, na verdade, um “exercício de humildade, de firmeza e de flexibilidade” 

(MARTÍNEZ, 1998, p. 220). 

Na tradição da espiritualidade católica, dá-se muita atenção à coerência nos 

ensinamentos de Jesus Cristo, que nos adverte: “Portanto, tudo aquilo que quereis 

que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles” (MT 7, 12), e o apóstolo 

São Paulo, nas suas admoestações, recomenda quanto à fragilidade de não sermos 

coerentes, exigindo do outro o que não somos capazes de vivenciar, quando 

reconhece que “não faço o bem, que quero, e faço o mal, que não quero” (Rom 

7,19) e ainda: “não tenhais pretensões a grandezas, mas deixai-vos atrair pelo que é 

humilde. Não vos tomeis sábios” (Rom  12, 16b, grifo nosso). 

No bojo das discussões sobre currículo e espiritualidade, consideramos que 

“estamos sempre em processos de mudança, imersos em redes de saberes e 

fazeres que não podem ser explicadas por relações lineares” (ALVES; OLIVEIRA, 

2005, p. 87).  
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Nesse sentido, a teoria da complexidade apresenta elementos compatíveis 

com o processo ora discutido e analisado, principalmente na visão de homem, na 

sua totalidade, biológico, social, afetivo, racional e espiritual, ao mesmo tempo. 

Esses elementos são apresentados e discutidos sempre na concepção da 

humanidade do homem na sua totalidade tendo como eixo comum os ‘seres 

humanos’, como seu cerne de desenvolvimento.  

Na obra “Sete Saberes Indispensáveis à Educação do Futuro”, já citada, 

tem-se um desafio à educação do futuro, enquanto se constata, ainda hoje, uma 

educação alicerçada em teorias positivistas e lineares.  É preciso, portanto, 

“ensinar os métodos que permitam estabelecer as relações mútuas e as influências 

recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo” (MORIN, 2001, p. 

14). 

É importante que o ensino das disciplinas escolares “envolva o estudante 

como um todo – sentimento, movimento e pensamento -” a fim de que o respeito a 

sua individualidade o ajude a formar-se em um processo educativo de reciprocidade 

com o outro e de autonomia consigo mesmo (LUCKESI, 2011, p. 55). 

Um currículo que atenda a esses elementos deve considerar o que é 

perspectivado como sete saberes para uma educação do futuro anunciados por 

Morin (2001): as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; os princípios do 

conhecimento pertinente; ensinar a condição humana; ensinar a identidade terrena; 

enfrentar as incertezas; ensinar a compreensão e a ética do gênero humano. 

Convém salientar que esses saberes não são disciplinas nem programas a ser 

instituídos nas escolas, mas ideias que podem colaborar num processo de 

renovação do pensar educação. 

Não discorreremos sobre esses sete saberes. Apresentamos uma ideia geral 

de cada um deles, pois não temos como objetivo o estudo dos mesmos. Contudo, 

reconhecemos que, entre eles, há um elo que os torna unificados, em nosso ponto 

de vista, que é a pessoa humana, na manifestação complexa da sua humanidade. 

O primeiro saber – As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão -  

convoca a educação a dedicar-se ao estudo das características cerebrais, mentais e 

culturais do conhecimento humano, dos seus processos e das suas modalidades, 

das disposições psíquicas e culturais que permitam detectar o erro e a ilusão.O 

segundo saber – Os princípios do conhecimento pertinente – atesta que o 

conhecimento é, ainda, fragmentado entre as disciplinas sendo preciso que haja um 



58 

vínculo entre as partes e o todo. Para tanto, é preciso que haja um modo de 

conhecimento capaz de apreender os objetos em seus contextos, complexidades e 

conjuntos.   

O terceiro saber – Ensinar a condição humana– torna evidente a 

complexidade da natureza humana: física, biológica, psíquica, cultural, social e 

histórica, exigindo assim que o ser humano tome conhecimento e consciência de 

sua identidade complexa e do que lhe é comum e a todos os humanos. É esta 

identidade complexa da natureza humana que está desintegrada no ensino e que 

torna difícil aprender o que é humano. 

No quarto saber – Ensinar a identidade terrena–, o destino planetário do 

gênero humano é componente fundamental da realidade humana, que não pode ser 

ignorada pela educação; exige, da era do conhecimento e da informação, 

reconhecimento da identidade da Terra como suporte de futuro sustentável para as 

novas gerações. 

No quinto saber – Enfrentar as incertezas– tem-se como questionável a 

objetividade das verdades científicas. A educação deve interessar-se pelo estudo 

das incertezas contidas nas verdades científicas anunciadas nas ciências físicas, 

biológicas e históricas. No sexto saber – Ensinar a compreensão– confrontamo-nos 

com a ausência da compreensão no campo da educação, reconhecendo, entretanto, 

que ela é meio e fim da comunicação. Fazendo-se urgente, no campo educacional, a 

compreensão como condição vital para as relações humanas a fim de que as causas 

das diferenças e dos males sociais (racismos, xenofobias, desprezos, por exemplo) 

sejam erradicadas do convívio humano. 

Por fim, o sétimo saber – A ética do gênero humano – visualiza o caráter 

ternário da condição humana na tríplice relação indivíduo sociedade espécie. 

Essa tríplice relação assegura que o desenvolvimento humano ocorre no campo das 

autonomias individuais, das participações comunitárias e do pertencimento à 

espécie humana. Toda essa realidade confere ensinar a ética livre de ensinamentos 

de lições de moral, mas, sobretudo, partir da consciência de que o humano é 

incompleto, mas constituído dessa tripla relação, indivíduo, sociedade, espécie. 

Especificadamente, tratando-se de espiritualidade no campo curricular, é 

importante descortinar um ensino baseado na compreensão entre as pessoas como 

condição e garantia “da solidariedade intelectual e moral da humanidade” (MORIN, 

2001, p. 102). Para Morin, “compreender é também aprender e reaprender 
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incessantemente”, e essa compreensão se expressa em duas formas na 

compreensão intelectual e na compreensão humana intersubjetiva (ibid., p. 102). 

Em consonância com a educação da compreensão, é necessário entender-

se que compreender o outro supõe “a superação da distância que nos separa dele” 

criando uma ponte de comunicação (BOFF, 2006, p. 27). 

Para Sacristán (2000, p. 202), “o valor de qualquer currículo, de toda 

proposta de mudança para a prática educativa, se comprova na realidade na qual se 

realiza, na forma como se concretiza em situações reais”.  Garante, assim, que o 

professor possa atualizar na sua prática seu projeto, suas ideias e suas intenções 

das mais variadas formas e valores diversos. Neste item, defendemos a ideia de um 

currículo que garanta: 

 

[...] o estudo de temas transversais, das questões éticas e dialéticas 
que envolvam o conhecimento; um currículo mais voltado para o 
aprender-a-aprender do que para a pretensão de transmitir a 
totalidade dos conhecimentos atuais (MASETTO, 2003, p. 41). 

 

A função da escola, dessa ótica, deve evidenciar que o ensino deva centrar-

se no desenvolvimento de valores numa sociedade que exige mais solidariedade 

entre os homens, mais justiça social e uma experiência fraternal que possibilite a 

“abertura respeitosa aos outros” (FREIRE, 1996, p. 136). É desse vetor que Gómez 

trata a função da escola no âmbito do processo da socialização, como responsável 

pela preparação do jovem para o mundo do trabalho, para a intervenção na vida 

pública, tanto quanto para “as normas de convivência que compõem o tecido social 

da comunidade humana” (GÓMEZ, 1998, p. 15). 

É oportuno recordar que espiritualidade tem a ver com experiência, com vida 

interior, com movimento, com atitudes manifestadas e experienciadas em contextos 

reais. Contextos que expressem a vivência da compreensão do ensino, já 

anunciadas por Morin, da integração das disciplinas, do entendimento de que cada 

um é responsável pelo todo, enquanto é parte constituinte dele. Nessa perspectiva, 

referimo-nos à pessoa do professor como “mediador de aprendizagens”, cuja 

mediação é favorecida por experiências que manifestam confiança, abertura e  

corresponsabilidade no desenvolvimento da ação pedagógica (MASETTO, 2003).  

Reforçando a dimensão da mediação do professor como mediador da 

aprendizagem, a relação de comunhão, como entendimento entre as partes, ocorre 
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quando o aluno passa a ser o sujeito de sua própria formação em um processo 

interativo em que intervêm alunos, professores e conhecimento (BRASIL, 1997).  

Boff reforça a ideia da comunhão como um valor à margem da sociedade, ao 

asseverar que: 

 

Esse sentimento de comunhão que envolve a espiritualidade, o amor 
e o afeto, não entra nas análises sociológicas e políticas de quem 
maneja categorias da tradição crítica, estruturalista e sistêmica. 
Estas veem o funcionamento do sistema, mas não têm olhos para 
perceber os atores concretos, carregados de emoção e de sentido 
humano, sem os quais os sistemas não funcionariam (BOFF, 2006, 
p. 37). 

 

Para os teóricos que defendem a educação holística, a educação do século 

XXI deve centrar-se na pessoa do aprendiz, nas suas capacidades individuais de 

modo que se fomente uma educação integral a fim de que não se fixe em conteúdos 

determinados, mas naqueles em construção com a participação do educando (YUS, 

2002). 

A concepção da educação holística, centralizada na pessoa do indivíduo, na 

sua globalidade, é “nutridora de pessoas saudáveis, completas e curiosas, que 

podem aprender qualquer coisa que precisem e em qualquer contexto” (YUS, 2002, 

p. 17). Ainda para o mesmo autor, “a aprendizagem é vista como um processo 

experimental e orgânico; estabelecer conexões é visto como um assunto central 

para os processos curriculares” (ibid., p. 17). 

No contexto ora abordado, o processo educativo ocorre em aprendizagem 

contínua, isto é, ao longo da vida. É um processo ativo, constante e holístico. Abraça 

todas as dimensões da pessoa.  É um processo de construção humana, um 

desenvolvimento que se realiza na e pela interação das disciplinas e do mundo real 

do aprendiz. Constrói-se, assim, na pessoa uma consciência de responsabilidade, 

de cidadania participativa e crítica. 

No abraço do currículo com a espiritualidade, o sentido do humano e o 

humano em si dão significado às práticas curriculares vivenciadas e experienciadas 

no espaço escolar ora refletido. Pode-se, por esse aspecto, almejar que todos os 

protagonistas desse contexto se pautem numa “lógica cordial, globalizadora e não 

apenas racional, incluindo os sentidos de vida, o mundo simbólico, religioso, artístico 

e lúdico, entre outros” (BOFF, 2006, p. 31).  
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Somente assim o ato de aprender torna-se uma ação solidária, na qual todos 

aprendem com todos.  Boff assegura que: 

 

Aprender é um ato vital, é uma comunhão de vidas, de interesses e 
destino, é um jogo de relações pessoais e sociais nas quais todas as 
dimensões da vida emergem e se articulam entre si, ora em tensão, 
ora em harmonia, mas sempre dentro de um dinamismo de troca em 
todas as direções (BOFF, 2006, p. 32). 

 

A espiritualidade, na conjuntura escolar analisada, está na base do currículo 

da escola, permeando as disciplinas escolares. Transversalmente, ela interfere nas 

disciplinas através das dinâmicas das aulas e, espera-se, das atitudes e gestos dos 

docentes e membros da escola. Assim, a espiritualidade como fonte e inspiração da 

missão educativa é caracterizada pela capacidade de transformação do ser humano, 

pela reflexão do seu modo de agir e de ser na perspectiva de uma reflexão que o 

confronte com a realidade do mundo em que atua em busca de uma vital 

solidariedade humana e globalizadora. Segundo Martínez (1998, p. 123), o “viver 

humano autêntico requer uma reflexão crítica sobre o sentido da realidade, sobre 

nossas interpretações sobre o mundo e sobre nosso existir nele”. 

Nesse sentido, validamos a contribuição de Boff, para quem: 

 

A espiritualidade vive da gratuidade e da disponibilidade, vive da 
capacidade de enternecimento e de compaixão, vive da honradez em 
face da realidade e da escuta da mensagem que vem 
permanentemente da realidade. Quebra a relação de posse das 
coisas para estabelecer uma relação de comunhão com as coisas 
(BOFF, 2006, p. 45-46, grifo nosso).  

 

Abordando a gratuidade, em particular, entendemos que a compreensão, a 

escuta, a solidariedade e o diálogo, entre outros valores, são passos que nos levam 

a superar a distância do outro, fazendo-nos entender que somos todos responsáveis 

uns pelos outros no contexto da convivência social, característica do ser humano e 

da humanidade. 

Portanto, os valores carismáticos da gratuidade, acolhimento e 

disponibilidade da filosofia de vida inspirada por Madre Savina, já apresentados 

neste trabalho, são base para a vivência dos demais valores humanos e espirituais 

de que os professores são mediadores, por excelência, no contexto da escola SAVI. 

Boff (2006) reforça que a espiritualidade vive da gratuidade e da disponibilidade, 
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dimensões que tornam o ser humano consciente de seu pertencimento na totalidade 

enquanto é responsável e autor do processo de construção de uma nova 

humanidade. 

Defendemos, portanto, que o currículo se efetive em práticas pedagógicas e 

atualize, no cotidiano escolar, a confluência entre os saberes da ciência e os da 

vida21, entre os processos cognitivos e os processos vitais. Assim, preconizamos 

que se estabeleça entre o professor e seus alunos uma vivência baseada em 

valores humanos que dignifiquem a pessoa humana e haja entre o “eu e os diversos 

tu, entre o nós e os eles” (SACRISTÁN, 2002, p. 106) um diálogo compreensivo de 

respeito, de paz e de acolhimento ao verdadeiramente humano. 

A propósito da temática que sugere no desenvolvimento de temas 

transversais, os Parâmetros Curriculares Nacionais garante à escola desenvolver 

temas de acordo com o contexto sociocultural e político em que se acha inserida. 

Com esta prerrogativa, os valores savinianos, tantas vezes reforçados por nós no 

desenvolvimento desta tese, são para a escola SAVI, em todos os níveis educativos 

e em todas as idades, elementos constituintes do currículo. 

Em síntese, currículo e espiritualidade como fonte de crescimento cultural 

asseguram uma vivência escolar que valoriza a relação interpessoal e a 

compreensão das relações sociais, superando a rigidez e condicionamentos que, 

muitas vezes, aparecem no coletivo. Neste sentido, o desenvolvimento da 

capacidade de reconhecer-se parte da comunidade educativa e da comunidade mais 

ampla valida a ação pedagógica, porquanto os professores são coautores deste 

crescimento no cotidiano escolar e mediadores dos valores humanos e espirituais 

em que acreditamos. 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 Convém ressaltar neste momento a expressão de um aluno relatada no diálogo entre os alunos do 
liceu Jacques-Decour e Edgar Morin quanto a função da escola em relação ao futuro do planeta. Diz 
o aluno em um dos seus comentários: “[...] Nossas aulas são muito teóricas, abstratas, sucintas. Não 
temos como aplicá-las. A vida não é só ciência, é vida também!” (MORIN; PENA-VEIGA; PAILLARD, 
2004, p. 44). 
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2  DELINEANDO O CENÁRIO: A ESCOLA 

 

 

[...] proclamar o valor ’amplo’ da 
educação, para formar pessoas sólidas, 

capazes de colaborar com os outros e de dar 
sentido à própria vida [...] fidelidade valente e 
inovadora, que saiba conjugar a consciência 
clara da própria identidade com a abertura à 

alteridade, pelas exigências do viver juntos 
nas sociedades multiculturais. 

Bento XVI22 

 

 

A trilha que iniciamos, no capítulo precedente, conduz-nos à estação 

principal desta investigação: a escola. 

O cenário escolar, selecionado para esta pesquisa, perfaz uma história 

construída (e reconhecida) pela sociedade piauiense ao longo de cento e cinco anos 

de atuação no campo educacional. Isso realça destacável conhecimento acumulado 

nesse percurso. 

A epígrafe que introduz este capítulo nos confirma a riqueza dessa 

educação, por explicitar a finalidade da escola de formar pessoas capazes de dar 

sentido à própria vida e a dos outros, com fidelidade a seus princípios e clareza da 

própria identidade. 

A educação conduzida pela escola marca-se da presença feminina de 

religiosas, fundadoras da escola, e da educação católica por elas orientada desde o 

quatro de outubro de 1906, data de fundação da escola. 

Na escola em apreço, fizemos parada obrigatória para avançar nas 

indagações constantes do objetivo deste trabalho, o investigar em que medida a 

espiritualidade da escola confessional revela-se na voz dos professores e incide no 

currículo. 

Temos claro que o ambiente escolar exerce uma força inexorável nas tarefas 

de todo processo educativo. Constatamos que a escola, como instituição, tem 

sentido, por vezes decisivo, perante todos aqueles que participam e (convivem!) da 

                                                      
22

 Trecho do discurso do Papa Bento XVI aos participantes da Plenária da Congregação para a 
Educação Católica. Nesse discurso o papa sublinha a importância de Deus no contexto da educação 
e reconhece que a educação e a formação é um desafio urgente que as instituições católicas são 
chamadas a enfrentar. 
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realidade educacional. Neste sentido, o projeto cultural da escola é definido pelas 

condições como o currículo é desenvolvido e atualizado nas ações educativas. 

A indagação investigativa, pois, deste trabalho se insere na complexidade de 

um ambiente escolar vivido pelos professores ante um projeto cultural de uma 

educação balizada nos ensinamentos da vida cristã e da educação saviniana. 

Portanto, a seguir apresentaremos a relação da escola com elementos constituintes 

de sua realidade cotidiana que consideramos significativa para compreensão de 

nossa indagação. 

 

 

2.1 A escola: um breve histórico 

 

A escola que nos oportuniza vivenciar esta pesquisa remonta, na sua 

essência, a um processo histórico construído à base de profundas reflexões sob a 

inspiração da filosofia católica que alimentava as pioneiras educadoras da escola 

SAVI, as religiosas italianas que chegaram ao Brasil para formar em crianças e 

jovens verdadeiros cristãos por meio da educação. 

O contexto sócio-histórico da chegada das Irmãs ao Brasil coincidia com o 

fim do regime padroado (1889), fator que favorecia uma relação positiva entre o 

Estado e a Igreja, a qual ganhava mais liberdade de ação missionária com 

repercussão no setor da educação. A educação, portanto, tornou-se importante 

campo para atividades das congregações religiosas em solo brasileiro (MOURA, 

2000). 

É nesse contexto que a Congregação Religiosa, mantenedora da escola  

pesquisada, chega ao Brasil, por volta de mil novecentos e três, à cidade de Belém 

do Pará para assumir a catequese de crianças. A partir dessa atividade 

evangelizadora, as religiosas italianas ampliam suas atividades, iniciando atividade 

educacional com a fundação de uma escola para crianças pobres em um casebre na 

capital do estado do Pará. Iniciam, assim, atividades de formação cristã, 

alfabetização e trabalhos manuais para as crianças da região. 

Falando da aculturação dessas educadoras italianas e do desempenho 

delas no campo da educação, sabe-se do empenho de cada um delas, conforme o 

relato: 
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Vivem pelos pobres, com os pobres e como os pobres. [...] Adaptam-
se aos seus costumes, desdobram-se de todas as maneiras. Pela 
crônica do Instituto sabe-se que no dia 17 de abril de 1904, quando a 
assistente geral retorna à Itália, deixa em Belém uma florescente 
escola com 513 meninas (ALIMANDI, p. 125, s/d). 

 

A atividade prosperou graças ao empenho das religiosas pioneiras e da 

comunidade paraense, que acolheu a orientação educacional que ali crescia.  Até os 

dias atuais, essa orientação atua na formação de crianças e jovens mediante 

educação que privilegia a formação do ser em valores. 

Da cidade de Belém (PA), algumas dessas religiosas são chamadas a 

fundar uma nova escola, desta vez na cidade de Teresina (PI), com a missão de 

educar crianças e jovens na cultura do saber das letras, música e artes. É nessa 

escola que pesquisamos o vivenciar da espiritualidade na voz dos professores e a 

incidência dessa espiritualidade no currículo. 

As primeiras educadoras italianas, quando chegam à cidade de Teresina 

transbordam de entusiasmo e de dedicação, quando observam a acolhida da 

população teresinense. Assim relatam a experiência: 

 

[...] feitos os devidos cumprimentos, percorremos a pé um bom 
pedaço e atravessamos o rio a vaporzinho, para chegarmos à cidade 
de Teresina. Era bonito ver a margem oposta do rio, repleta de 
pessoas de todas as classes sociais, que vieram nos receber 
(MEMÓRIAS DO COLÉGIO, 1906). 

 

Nesse relato, percebe-se a simpatia entre as recém-chegadas e o povo 

teresinense. Tal simpatia suscita nesse povo o acolhimento às diversas atividades 

que as religiosas educadoras assumem, de modo responsável e amoroso,com uma 

visão ampla de educação, como a fundação da escola SAVI, dirigida por mulheres, e 

que, sem dúvida, marcaria definitivamente a sociedade que desabrochava nessa 

região nordestina.  

O povo teresinense tem mostrado, ao longo de sua história, grande respeito 

a essa instituição, dada a fecundidade das atividades educativas aí já desenvolvidas 

durante um século, entre 1906 a 2006. No arco desses anos, a Congregação 

Religiosa abraçou também obras socioeducativas na periferia da cidade e alcançou 

cidades vizinhas. 

Na história dessa cidade, Teresina, em que se localiza a escola SAVI, a 

influência da religião católica sobressai desde a fundação. A cidade cresce em torno 
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da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, padroeira dos potienses. Essa igreja serviu 

de referência para a construção da cidade, que é mediada pelos rios Parnaíba e 

Poti, os quais lhe garantem belo visual arquitetônico e aproximam as pessoas por 

vias fluviais. Tornou-se, assim, promissora capital. 

Fora agudo e contínuo o crescimento da escola SAVI, visto que, iniciando 

com apenas uma aluna no primeiro dia de aula, no dia quatro de outubro de 1906, 

termina o ano letivo com cinquenta e seis alunas externas e seis alunas internas. 

Sucessivamente o número de alunas aumentará. Conta atualmente com dois mil e 

trezentos e quarenta e um alunos. 

Ainda no primeiro quartel do século XX, com a demanda de novas 

matrículas, a escola amplia o seu quadro docente (antes restrito às religiosas), com 

a contratação de Dr. Daniel Paz para lecionar Língua Portuguesa, no dia 17 de 

março de 1925. A partir daí, o afetuosamente denominado “Colégio das Irmãs” pela 

sociedade piauiense toma a direção do desenvolvimento com significativa influência 

na cultura e na educação feminina da cidade de Teresina e do estado do Piauí, à luz 

de uma educação baseada nos valores da fé cristã (MEMÓRIAS DO COLÉGIO, 

1925).  

Nesse mesmo período, por insistência dos pais de crianças já matriculadas e 

da comunidade em geral, as irmãs abrem a escola para educação de crianças do 

sexo masculino. Porém, até a década de setenta, essa matrícula de crianças do 

gênero masculino se fazia somente no jardim da infância, hoje educação infantil, e 

no primário, atual ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. 

No ano de mil novecentos e setenta e seis (1976), entretanto, os meninos 

passam a frequentar mais efetivamente os espaços da escola a partir das quintas 

séries do ensino de 1º grau e, progressivamente, ao 2º grau, segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei N. 5692/71. Daí por diante, a 

educação, antes direcionada intencionalmente às meninas, adapta-se a uma 

educação para o gênero masculino. Implementa-se, assim, o estilo que atende aos 

dois gêneros, sem diferença nem exclusividade. É mais um ganho para a sociedade 

piauiense, que credencia essa escola na relação confiança para a educação de 

tantas gerações. 

A escola atende à sociedade no campo da Educação Básica, “nos três níveis 

– educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, na modalidade do ensino 

regular” (REGIMENTO ESCOLAR, 2010, art. 5º). Renova a autorização do Ensino 
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Fundamental regular de oito anos e do Ensino Médio pela Resolução CEE/PI, 

aprovação do Ensino Fundamental de nove anos pelo Parecer nº 185/2011 e da 

Educação Infantil pela Resolução CME/THE nº 007/2012.  

O atual Projeto Político-Pedagógico23 apresenta o processo da trajetória 

legal da escola referida nos seguintes termos: 

 

[...] fundada no dia 04 de outubro de 1906 [...] conseguiu inspeção 
permanente pelo decreto n°. 21.862 de 26 de setembro de 1946 e foi 
considerado colégio pela portaria de D.E.S. n.° 218 de 26 de 
fevereiro de 1959; o Ensino Normal foi definitivamente oficializado 
pelo decreto n.° 1.498 de 17 de novembro de 1933, publicado no 
Diário Oficial em 17 de novembro de 1933; com a Portaria Ministerial 
n.° 397 de 11 de junho de 1954 foi autorizado o funcionamento do 
Curso Técnico de Contabilidade; adquiriu Utilidade Pública Federal 
pelo Dec. n.° 62.468 de 26 de março de 1968, autorizado o 
funcionamento da Educação Infantil mediante Resolução CEE/Pl n° 
288 de 02 de agosto de 2001 e do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio pela Resolução CEE/PI 289, de 02 de agosto de 2001; obteve 
a renovação da autorização de funcionamento do Ensino 
Fundamental regular de oito anos e do Ensino Médio pela Resolução 
CEE/Pl n°411/2006 e da Educação Infantil pela Resolução CME/THE 
n° 004/2007 (PPP, 2010, p. 7).  

 

A escola, portanto, tem perfil histórico de adequação constante às mudanças 

do contexto sociocultural. Sempre atenta às novas demandas da educação, 

atualmente, desenvolve o processo do ensino e da aprendizagem de acordo com a 

Lei de Diretrizes e Base da Educação - Lei 9394/96 – e das orientações do MEC 

(PPP, 2010).  

A organização administrativa da escola SAVI obedece às orientações da 

Mantenedora das obras, a Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de 

Sena. Essa organização integra-se apresentada no Projeto Educativo Saviniano, 

conforme a figura 2.  

O modelo de gestão apresentada objetiva estabelecer maior interação nas 

escolas que integram a Mantenedora acima referida. Este organograma 

administrativo dispõe sobre o modo de a Mantenedora manter as escolas em rede24, 

                                                      
23

 O Projeto Político Pedagógico é um documento da escola SAVI que apresenta as finalidades, 
concepções e diretrizes das ações pedagógicas da escola. 
 
24

 A Rede Saviniana de Educação inclui as escolas dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, 
Paraíba, Pernambuco e Piauí. Todas essas escolas atuam com o ensino da Educação Básica, a nível 
de escolas privadas e escolas socioeducativas. 
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desenvolvendo um trabalho segundo os princípios da educação saviniana para 

restar atualizada sua ação educativa.  

 

Figura 1 -  Organograma da gestão escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PES, 2008 

 

Os quatros referenciais deste estilo administrativo se interligam e se 

articulam: (i) unificada na maneira de proporcionar uma ação educativa em que o 

individualismo seja superado e mantenha-se um senso de unificação com respeitos 

às identidades das Instituições escolares; (ii) integrada, por favorecer à gestão das 

diversas escolas participação no todo, respeitando as dimensões culturais e 

regionais das diversas escolas; (iii) participativa, por incentivar e favorecer a reflexão 

e participação de cada um nas decisões; (iv) centralizada, por manter as escolas da 

rede ligadas entre si mediante um núcleo administrativo  que, por sua vez, participa 

da vida das escolas da Rede Saviniana na forma de visitas pedagógicas, promoções 

de cursos, de seminários, etc., em diversas áreas das atividades escolares com a 

intenção de colaborar com o desenvolvimento das escolas de modo geral. 

Abrimos um parêntesis para destacar que a gestão da escola referida desde 

a fundação (1906), está sob orientação feminina. Isso é fator de grande importância 

quando discutimos, na atualidade, a questão de gênero e a presença da mulher no 

cenário sociocultural e histórico. A escola SAVI, portanto, foi a primeira escola da 

cidade de Teresina (PI) a ser dirigida pelo gênero feminino e continua, até os dias 

atuais, sob essa orientação pedagógica e administrativa. 
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2.2 A escola e educação saviniana 

 

A chegada das primeiras educadoras savinianas ao Piauí (1906) marca a 

cultura piauiense com a formação de crianças e jovens nos valores da vida cristã e 

humana, por desenvolver-lhes possibilidades espirituais, éticas, estéticas, físicas, 

culturais, entre outras. Tal educação é parte integrante da missão da Igreja Católica, 

que tem por finalidade anunciar a mensagem de Jesus Cristo.  

Na concepção da educação católica, a vida desenvolve-se, cresce, quando 

os valores da solidariedade, da liberdade, da justiça, do acolhimento, da 

compreensão são vivenciados na relação interpessoal embasada no respeito, na 

harmonia e na paz numa abrangência coletiva. Entendemos que estes valores, entre 

outros, transmitem a mensagem anunciada e vivida por Jesus Cristo. 

Nessa concepção, portanto, a formação integral do ser humano é eixo 

norteador da ação educativa das escolas católicas. Reforçando esse pensamento, 

Alves afirma que: 

 

O patrimônio da Escola Católica se enraíza em uma longa tradição 
da Igreja no campo da educação e se enriquece com as distintas 
tradições e experiências pedagógicas, especialmente as das 
Congregações Religiosas tradicionalmente dedicadas à educação. 
Esse patrimônio é o da Educação Integral e Humanista de qualidade. 
Identidade e fundamento da proposta educativa da Escola Católica, 
tal patrimônio decorre da sua confessionalidade, ou seja, da 
concepção cristã do desenvolvimento da pessoa humana (ALVES, 
2006, p. 32). 

 

Com essa orientação, a educação saviniana, segundo o seu projeto 

pedagógico, procura, nas diversas atividades escolares, atenção à formação do ser 

humano com base nos ensinamentos da fé cristã, que embasam valores na busca 

de um ser cristão, aberto às necessidades do outro e ao amor a Deus, numa 

tentativa de integrar ciências e artes, com a fé. 

O cuidado com as artes está no bojo de suas atividades educativas de feição 

saviniana. A atenção dispensada à arte é marca indelével dessa educação. 

Reconhece-se no agir do cotidiano escolar a busca do belo, entendido como 

valorização do outro e busca do transcendente.  

A arte, no sentido que aqui expomos, está ligada à beleza do espírito, à 

espiritualidade, enquanto nos desperta ao belo que confessamos encontrar nas 
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pessoas, na natureza e nos acontecimentos da vida, em que tudo se marca com a 

presença de Deus. A espiritualidade, na verdade, não depende necessariamente da 

religião.  É um estado de espírito, implicado na complexidade do ser. 

Neste âmbito, a Fundadora da congregação recomenda às religiosas 

educadoras e a todos que participam da educação saviniana, atenção especial à 

educação humana, como condição de aprimoramento do caráter e do intelecto 

(PETRILLI, 1917, p. 308). 

Nessa tarefa educativa, de educar a condição humana, Petrilli (1917) 

adverte, ainda, às religiosas educadoras a desenvolverem o saber cognitivo das 

alunas e suas inteligências, cultivando também no coração destas as virtudes 

humanas, para abrir o espírito de cada uma delas ao verdadeiro amor e torná-las 

boas cristãs, em condição de exercitarem-se com autonomia, de acordo com a 

formação recebida, tendo o coração voltado para Deus. Isso se comprova no que 

reza o Projeto Educativo Saviniano: 

 

[...] a educação pode proporcionar uma forma de compreender e agir 
no mundo que gere maior fraternidade nas relações, mais justiça, 
que concorra para o bem, a paz e a felicidade de todos, a exemplo e 
segundo a intuição de Madre Savina Petrilli (PES, 2008, p. 14). 

 

No cerne dessas orientações, defende-se, pois, uma educação espiritual e 

intelectual, com atitudes e comportamentos expressos em vivência dos valores 

positivos diante da vida e do bem comum. Neste sentido, o artigo 1024 do 

documento de Puebla25 reforça que “o objetivo de toda a educação genuína é 

humanizar e personalizar o homem”. Isso enfatiza a necessidade de a educação se 

envolver diretamente com os valores intrínsecos da vida humana. 

Nesse processo, “a educação humaniza e personaliza o homem quando 

consegue que este desenvolva plenamente o seu pensamento e liberdade, fazendo-

os frutificar em hábitos de compreensão e comunhão”, segundo o artigo 1025 do 

documento supracitado.  

Formar para a vida passou a ser quase um “slogan” para algumas escolas. 

Entretanto, no caso da escola SAVI, a busca do sentido da vida tem sua raiz nos 

                                                      
25

 O documento de Puebla é fruto do intenso trabalho de oração e de reflexão da III Conferência 
Geral do Episcopado Latino-Americano, realizado na cidade de Puebla de los Angeles, México, no 
período de 27-1 a 13-2 de 1979, com a finalidade de oferecer orientações pastorais e doutrinais sobre 
questões de suma importância às comunidade eclesiais desse continente, segundo o Papa João 
Paulo II no discurso inaugural da assembléia (PUEBLA, 1979, p. 11). 
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alicerces de sua fundação e na missão da Mantenedora, como expressa no Projeto 

Educativo Saviniano: 

 

[...] a educação oferece a possibilidade de conhecer e compreender 
a si mesmo, aos outros, o mundo, o sentido da vida. Como locus de 
formação de pessoas, de relação com o conhecimento, de 
desenvolvimento pessoal e social, de absorção e vivência de valores, 
de aprendizado para inserção e ação na sociedade, na cultura e na 
vida, a educação se revela, por excelência, espaço privilegiado para 
evangelizar e, portanto, para concretizar a Missão Institucional (PES, 
2008, p. 14). 

 

O empenho de evangelização, próprio da educação católica, é tarefa 

precípua da educação saviniana, que assume a formação do ser humano ancorada 

no tripé fé, cultura e vida, de modo que esses três elementos estejam presentes no 

currículo escolar. 

Todo esse empenho de fecundidade evangelizadora por meio da educação 

não pode ser atualizado sem a participação direta dos professores da instituição. 

Para que a educação ocorra na singularidade de educação católica, a escola investe 

“continuamente nesta direção, num movimento que começa com os professores, 

passa pela escola e seus processos e culmina nas crianças, nos adolescentes e 

jovens, razão de ser, sujeitos e protagonistas da ação educativa” (ibid., p. 14). 

A educação no contexto de uma escola confessional contribui para que o ser 

humano se desenvolva de forma integral, considerando a diversidade dos 

conhecimentos e a integração do próprio ser. Neste sentido, a educação saviniana 

proporciona uma forma de compreender e agir no mundo com a consciência de que 

a fraternidade é característica fundamental para que as relações humanas sejam 

produtoras de maior entendimento entre os seres humanos e gerem assim 

consciência de que cada um é parte do todo e de que as partes se completam entre 

si. Somente assim, a educação saviniana responde à missão de educar no espírito 

de diálogo entre fé, cultura e vida fundamentado pela espiritualidade, que é cerne do 

processo educativo. 
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2.3 A escola e espiritualidade 

 

Para falar da escola e espiritualidade, pomo-nos diante do contexto histórico 

e social com a investida da tecnologia e do crescimento imanente do tecnicismo, a 

fim de compreendermos as inúmeras dificuldades que enfrenta a educação cristã, 

imersa numa cultura consumista e individualista. 

Inserida neste panorama social de crescentes transformações culturais, é 

pergunta recorrente da escola confessional: interessam à nossa sociedade os 

resultados de uma educação fundamentada em valores? Uma educação que se 

preocupe com o humano do homem?  Uma educação que dê espaço-vida a uma 

espiritualidade que fundamente o saber curricular? Acreditamos que essas 

perguntas estão na base desta pesquisa, que investiga em que medida a 

espiritualidade se revela na voz dos professores e incide no currículo, enquanto 

constatamos a urgente necessidade de conectar-se, efetivamente, a espiritualidade 

ao currículo escolar. 

Na difícil tarefa de atender às perguntas acima, que mobilizam o fazer e ser 

do professor, a espiritualidade é trilha que conduz às respostas aos 

questionamentos que aparecem no desenrolar deste trabalho de pesquisa. Essa 

espiritualidade insere-se na conjuntura social de que participamos. Em referência a 

ela, Martínez, categoricamente, afirma que o homem, que nasce da nova sociedade, 

é “um homem desumanizado em uma sociedade desumanizada” (MARTÍNEZ, 1998, 

p. 18). 

Apesar de categórica a afirmação de Martínez, é essa mesma sociedade 

que anseia por momentos de paz, de encontros e de espiritualidade. A ambivalência 

leva à reflexão. Enquanto não há a verdade definida, há a busca, a incerteza. É, 

pois, na incerteza e na busca da felicidade, que surge o “momento necessário para o 

desabrochar pleno de nossa individuação e como espaço de paz no meio dos 

conflitos e desolações sociais e existenciais” (BOFF, 2006, p. 14). 

A escola SAVI e a espiritualidade estão intimamente congregadas pelo 

carisma26 da congregação religiosa, que tem como centro de inspiração de sua obra 

                                                      
26

 Carisma refere-se ao objeto e ao resultado da graça divina (charis), uma espécie de favor ou dom 
de Deus aos crentes de toda ordem. É a essência espiritual de uma congregação em missão. 
Significa o sopro do espírito que dá vida e sentido às obras missionárias e apostólicas do Instituto, 
vivificado nos “homens e mulheres autenticamente espirituais, capazes de em segredo fecundar a 
história [...]” (João PAULO II, 1996, p. 11). 
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evangélica a pessoa de Jesus Cristo, como vítima e adorador do Pai. É a pessoa de 

Jesus Cristo o item inspirador de todas as atividades missionárias do Instituto, por 

excelência, a educacional, motivo fundacional das atividades da congregação e, 

portanto, do ardor vocacional das religiosas educadoras, em especial.  

O carisma saviniano é enriquecido de três valores que motivam o agir 

educativo: (i) a gratuidade que consiste em ter a vida doada aos outros, isto é, viver 

a caridade sem exigir dos outros, recompensa; (ii) o acolhimento aos outros sem 

distinção de raça, credo, nível social, etc.; (iii) a disponibilidade para com todos. 

O Projeto Político-Pedagógico, quando se refere ao amor pelo outro com 

atitude de disponibilidade e gratuidade, afirma que devemos amar nossos irmãos, 

compreendendo a exigência desse amor e o compromisso de tal atitude. Esse 

compromisso implica “protagonismo a favor da vida, do bem comum, da 

fraternidade, da paz, protagonismo que se traduza num agir simples, porém efetivo, 

responsável e frutuoso, em qualquer espaço da sociedade” (PPP, 2010, p. 15).  

Nessa linha de ação formativa, a escola gerencia diversas atividades que 

compõem o círculo das suas propostas pastorais27, com a intenção de que a 

pastoral, a espiritual e a pedagógica sejam elemento constitutivo da sua proposta e 

que operem conjuntamente. Para tanto, é necessário “uma formação na e para a 

autonomia, com vista para o exercício da liberdade, convivência sadia que favoreça 

a defesa da vida e da paz total” (ibid., p. 24). 

Dessa ótica, quando Puebla trata da ‘educação para o serviço’, dirige-se às 

escolas católicas na expectativa de que a formação aí atualizada possa conduzir o 

educando para tornar-se protagonista de seu desenvolvimento e do 

desenvolvimento da comunidade (PUEBLA, 1979). Desse ponto de vista, as 

atividades desenvolvidas com os destinatários da missão educativa da instituição 

escolar pesquisada têm uma proposta com o foco “em atitudes e ações de 

solidariedade e responsabilidade social, envolvendo toda a comunidade educativa” 

(PPP, 2010, p. 15). 

Desse modo, a Mantenedora, sintonizada com as demandas sociais, 

desenvolve projetos que possam atender – ainda que temporariamente – a essas 

                                                      
27

 As propostas pastorais  da  escola  SAVI  estão  diretamente  efetivadas  na  preparação  dos 
Sacramentos da primeira eucaristia e do crisma e, também, no acompanhamento de grupos de 
jovens e de encontros de formação religiosa-humana-espiritual com os pais, as mães, professores e 
funcionários. 
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solicitações, por exemplo, o Projeto Partilhando o Saber, que prestou assistência à 

comunidade de um bairro da cidade no período de 2006 a 2010. 

Tal Projeto executado exclusivamente por professores e ex-alunos da 

escola, destinava-se a atender jovem de baixa renda, aspirantes ao ensino superior, 

funcionando em horário noturno. Foi uma atividade acadêmica que se firmava no 

compromisso e no envolvimento social com a comunidade, atitude que certifica o 

sentido e significado do “formar um bom cristão e honesto cidadão, para levar à 

sociedade germes de bem” (PETRILLI, p. 290, s/d). 

Acreditamos que a vivência nesses projetos seja fruto da espiritualidade da 

escola que dispõe o ser humano à dimensão da solidariedade, ensaio para a 

vivência da vida social, disponível a que colabore para a construção de uma 

sociedade mais humanizada. 

A gratuidade, o acolhimento e a disponibilidade são, pois, as chaves da 

espiritualidade saviniana que abrem as portas para atitudes e comportamentos 

reveladores da humanidade existente em cada ser humano e decisivas para a 

integração do ser humano consigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com o 

transcendente. 

 

 

2.4 A escola e currículo 

 

O currículo, por sua natureza histórica e cultural, determina a representação 

da escola perante a sociedade. Ele revela, pelas práticas pedagógicas e por outras 

atividades escolares com ele sintonizadas, o que é a escola, quais seus valores e o 

seu valor ante a sociedade. A escola, na definição do currículo, portanto, seleciona 

os conteúdos que desenvolve e confirma a sua função política e sociocultural, sua 

concepção de homem e de educação.  

Ter uma compreensão definida de currículo é tarefa desafiadora, 

considerando a complexidade polissêmica desse conceito. Pacheco, analisando o 

processo de conceituação de currículo, entre várias deduções, apresenta-o como 

“uma construção permanente de práticas, com um significado marcadamente 

cultural e social” (PACHECO, 1996, p. 19). Essas práticas se entrecruzam e 

configuram o currículo da escola.  
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O currículo, portanto, se processa no campo histórico e sociocultural “com 

múltiplas expressões que impedem resumir ou esquematizar formas de organização 

curricular independente de suas relações de existências” (COIMBRA, 2010, p. 96).       

Desse modo, é impossível prender-se a uma matriz curricular como fonte 

inspiradora da ação pedagógica dos professores. Exige-se, pois, no movimento 

histórico e sociocultural vigente, repensar o currículo para além do reducionismo da 

matriz curricular e um olhar “para o todo da escola, uma vez que tudo na escola 

constitui elemento indicativo dos pressupostos que norteiam a concepção e a prática 

curricular” (PES, 2008, p. 35). 

Os elementos conceituais, epistemológicos e filosóficos da seleção e 

organização de um currículo estão relacionados incondicionalmente à realidade 

concreta na qual está inserido.  Neste sentido, Sacristán afirma: 

 

Quando definimos o currículo estamos descrevendo a concretização 
das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num 
momento histórico e social determinado, para um nível ou 
modalidade de educação, numa trama institucional, etc... 
(SACRISTÁN, 2000, p 15). 

 

A instituição escolar, objeto deste estudo, vem atualizando o seu currículo de 

acordo com as propostas e orientações da Lei Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN – Lei nº 9394/96). 

Segue, portanto, atualizando o processo do ensino e da aprendizagem de 

seus alunos, conforme determinam as orientações regulamentadas pelo órgão 

governamental do Ministério da Educação, dispostas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Quanto à legislação nacional, o Regimento Escolar, na seção organização 

curricular, do segundo capítulo, assim expressa:  

 

[...] os currículos do Ensino Fundamental e Médio terão uma base 
nacional comum, complementada por uma parte diversificada que 
objetiva atender as características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da comunidade discente (REGIMENTO 
ESCOLAR, art. 69). 

 

No que se refere à Educação Básica, assegura “ao aluno a formação 

integral, indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhes meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”, colabora para o desenvolvimento 
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criativo e autônomo do aluno, a fim de que ele seja capaz de construir conhecimento 

e, assim, colabore na construção de uma sociedade mais justa, humana e 

fraternalmente solidária (ibid., art. 59).  

A dinâmica curricular exige, portanto, a expressão e vivência coletiva dos 

objetivos e finalidades da escola com a participação real da comunidade educativa 

na manifestação e aceitação dos valores afetivos e sociais de seus membros, 

gerando um ambiente escolar favorável às relações interpessoais positivas. Nessas 

condições, busca-se promover uma formação humano-espiritual e cultural 

contextualizada. 

O elemento participação, indicado no organograma de gestão da escola, 

enriquece a proposta curricular enraizada nos valores cristãos da missão 

institucional de formação do alunado na integração fé, cultura e vida. Assim sendo, 

além da instrumentalização da tecnologia da comunicação e da informação, da 

apropriação do conhecimento, deva haver lugar para a partilha, para o confronto das 

ideias com os pares e para a construção de uma nova sociedade: justa, sem 

preconceitos e solidária. 

Focando a construção do conhecimento, o Projeto Político-Pedagógico 

enfatiza que “o fazer educacional saviniano, nesse sentido, está pautado na dialética 

ação-reflexão-ação, acompanhando passo a passo as demandas, as 

transformações da sociedade” (PPP, 2010, p. 15). 

Por outro lado, não se ignora que a realidade atual se desenha numa 

sociedade cujos objetivos são balizados pelo conhecimento que se produz num 

ritmo acelerado, competitivo e globalizado devido à força incontestável das novas 

tecnologias. Tal conhecimento supervaloriza a ciência, presa aos dados, aos fatos, 

na perspectiva de regressão ao modelo cartesiano. Segundo Morin (2001, p. 19), 

“todo conhecimento comporta em si o risco do erro e da ilusão” e cabe à “educação 

do futuro encarar o problema de dupla face do erro e da ilusão”. 

O conhecimento, no processo escolar, é fator constituinte das práticas 

pedagógicas e, portanto, bastante explorado nos conteúdos disciplinares. Em 

demanda desse pensamento, cabe uma reflexão sobre a relativização de tais 

conteúdos a fim de que se encontrem alternativas viáveis para que o aluno seja 

“sujeito de seu processo de formação, de busca, de construção de conhecimento 

sobre si e sobre o mundo, condição imprescindível para atuar como protagonista de 

sua história e da história da humanidade” (PPP, 2010, p. 16). 
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Assim sendo, a educação, nesse processo vertiginoso do aceleramento das 

novas formas de produção do conhecimento, assume agudamente o papel da 

produção do conhecimento humano. Desse âmbito, recorda Cortella que “valores e 

conhecimento não têm, evidentemente, existência autônoma: dependem, para 

realizar-se, de humanos que os elaborem, atribuindo-lhes significados e dando-lhes 

suporte de manifestação” (CORTELLA, 2005, p. 47).  

Na sequência desta reflexão, a escola SAVI assume três dimensões no 

desenvolvimento da sua ação pedagógica: a dimensão acadêmica, a dimensão 

cristã e a dimensão ético-política e estética. 

Na dimensão acadêmica, a escola garante ao aluno formação intelectual e 

socioambiental, mediante um “currículo atualizado, com uma visão de conteúdo para 

além dos conceitos” na integração das atitudes e valores como conhecimento 

relevante, para sua participação ativa na sociedade (PPP, 2010, p. 35).  

No que se refere à cristã, sob inspiração dos ensinamentos da Igreja 

Católica e dos da fundadora da Congregação Religiosa, mantenedora da escola, os 

alunos são estimulados à vivência dos valores cristãos com atitudes de acolhimento, 

gratuidade e de ação solidária. Busca-se, dessa forma, uma formação com base 

numa espiritualidade comunitária, de abertura ao outro (PES, 2008; PPP, 2010). 

Podemos incluir, nessa dimensão, a espiritualidade, que dará espaço à 

individualidade do ser humano numa abertura ao outro, com atitudes fincadas nos 

valores da solidariedade, da paz, da fraternidade, da alteridade, enfim, uma 

formação espiritual em consonância com o “conhecimento do humano”. 

Na dimensão ético-política e estética, o Projeto Político-Pedagógico destaca 

três objetivos: 

 

 valorizar a ética, a formação de atitudes, a solidariedade e o sentido de 

liberdade com responsabilidade; 

 preparar o aluno para o exercício consciente da  cidadania, por meio da 

prática da autodisciplina, escolhas livres e conscientes transformando-o em sujeito 

de sua história pessoal, capaz de viver, no meio social, sentimento de coletividade; 

 Despertar para o exercício da liberdade, de responsável substituição da 

padronização e da repetição pela criatividade, espírito inventivo, curiosidade pelo 

inusitado e afetividade (PPP, 2010, p. 35). 
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Com base nessas dimensões expressas no Projeto Político-Pedagógico, a 

escola objetiva a formação de cidadãos éticos, conscientes de sua ação política na 

sociedade. E - espera-se - que seja um cidadão eticamente envolvido na 

construção de uma sociedade justa, igualitária, com atitudes de respeito às 

diferenças. Nessa formação, a aprendizagem funda-se à luz dos ensinamentos 

cristãos e savinanos. 

Segundo o Projeto Político-Pedagógico, o currículo da escola absorve os 

conteúdos da cultura, “como as necessidades de comunicação e expressão, de 

compreensão da realidade, difusão de valores e preparação para participar na vida 

social” (PPP, 2010, p. 27). 

Assim, o currículo concretiza-se, no âmbito da escola, no tempo e no 

espaço28 dos seus protagonistas principais, os professores e os alunos. Tanto os 

professores quanto os alunos têm seus conhecimentos e seus interesses. E a 

relação entre eles, baseada em conhecimentos e interesses, dá forma à cultura da 

escola e é incorporada pelo currículo. Dessa ótica, podemos dizer que o currículo 

produz e é produzido. 

 

 

2.5 A escola e professores 

 

A escola é espaço socializador29. É função da escola a socialização dos 

indivíduos que nela interagem, com a missão de “fixar os vínculos que nos ligam aos 

outros” (SACRISTÁN, 2002, p. 145). 

Na escola, a interação é componente do seu cotidiano, da sua lida diária. Nela 

se faz viva a comunicação de pais e mães de alunos, de funcionários, de alunos, de 

professores, de coordenadores, de diretores e coordenadores pedagógicos dos 

diversos departamentos, da comunidade, enfim, em que a escola está inserida. 

Entre esses agentes que interagem na comunidade educativa, destacamos o 

professor como um dos primeiros intervenientes do currículo escolar, considerando 

                                                      
28

  Estas duas categorias tempo e espaço no contexto empregado deste trabalho de pesquisa refere-
se ao que somos, como nos compreendemos, como nos posicionamos, o que apreendemos frente o 
que vivenciamos. Corresponde ao que Sacristán afirma “Somos de um lugar e de um tempo; estamos 
situados em um lugar e em um tempo” (SACRISTÁN, 2005, p. 25). 
 
29

 Usamos o termo socializador como indicador das relações sociais e da necessidade inata em nós 
de criarmos vínculos sociais, de comunicabilidade. Para Sacristán (2002, p. 99), “cultura e  
sociabilidade estão relacionadas entre si”. 



79 

sua relevante atuação no processo do desenvolvimento curricular. A função dos 

professores na escola dá sentido ao currículo por eles moldado, cuja configuração 

lhe condiciona a prática pedagógica.  

No campo pedagógico, por exemplo, “o currículo faz referência à interação e 

ao intercâmbio entre professores e alunos, expressando-se em práticas de ensino-

aprendizagem sob enfoques metodológicos muitos diversos [...]” (SACRISTÁN, 

2000, p. 26). 

Nesse item, consideramos que a atenção do processo da aprendizagem e 

de seus resultados recai por vezes na responsabilidade do professor, partindo-se da 

ideia de que “o problema de ensinar não se situa basicamente nos conteúdos, mas 

em como se aprende e, consequentemente, em como se deve ensinar [...]” 

(ZABALA, 2002, p. 22). 

A prática pedagógica, com certeza, é pensada, planejada e atualizada com a 

finalidade de atender ao processo do ensino e da aprendizagem, em especial, o do 

aluno. É tão comum, e às vezes tão mecânica esta realidade processual nas  escolas, 

que não nos damos conta que a atividade do professor acontece dentro de um 

contexto institucional e cultural, que faz de sua prática inevitavelmente condicionada. 

Segundo Sacristán (2000), o professor, na sua atividade docente não exerce 

concretamente sua criatividade e autonomia ao deparar na escola com alunos já 

selecionados e política curricular estabelecida, enfim, com um sistema educativo em 

desenvolvimento que o leva, muitas vezes, a adaptar-se com naturalidade. Mesmo 

assim, o professor, na sua prática pedagógica, encontra espaço para tomar decisões 

e, somente ele, é o “planejador do conteúdo de sua própria atividade” (SACRISTÁN, 

2000, p. 168). 

Sacristán (2000) discute a posição do professor como modelador do 

currículo, o que torna evidente, nesse campo, sua autonomia ao lhe atribuir 

condições e possibilidades de exercer suas iniciativas profissionais. 

Desse âmbito, retomamos a ideia do professor como mediador de valores 

humanos e espirituais, na perspectiva de intersecção da vivência do currículo 

escolar e da relação com a escola. Tal relação (com a escola), no nosso entender, 

favorece a mediação docente, porque determinados valores, comentados 

suficientemente em seções anteriores, são princípios que orientam o cotidiano 

escolar. É com eles que o professor medeia sua prática pedagógica. O professor, 

portanto, é expressão viva de experiência desses valores. 
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Disso tudo resulta necessária a atenção às condições profissionais e 

ambientais nas quais estão inseridas essas experiências, tanto quanto às 

aprendizagens que acontecem na realidade da escola sem o planejamento 

correspondente (currículo oculto). A sala de aula, por exemplo, revela essa 

mediação pela interação aluno- professor e professor - aluno. 

Nesta linha de ação pedagógica, o Projeto Educativo Saviniano atribui ao 

professor papel fundamental no processo do ensino e da aprendizagem e espera do 

docente empenho vital para que “os alunos possam relacionar-se bem, de forma 

harmoniosa, mediados pela realidade em que convivem” (PES, 2008, p. 58-59). Dessa 

forma, a mediação conduz a um processo de construção de vida a partir de 

experiências que comuniquem atitudes e comportamentos correspondentes aos valores 

revelados e manifestados pelos professores e pelo ambiente escolar no seu todo. 

Concordamos, assim, que a relação escola e professor é fator primordial 

para que a mediação aconteça em clima de aproximação, o que não quer dizer 

ausência de conflitos e divergências, tão natural em ambiente de socialização. Do 

nosso ponto de vista, a espiritualidade é grande facilitadora dessa relação porque, 

por sua natureza, favorece a interação de pessoas e desperta cada um tanto para 

sua realidade interior quanto para a do outro. 

Somos do parecer que o professor seja mediador dos valores aqui defendidos 

e cuja dimensão faça parte de seu projeto de ser humano, e nele tenham lugar os 

valores espirituais e humanos com possibilidade de interligar cultura, fé e vida. 

Esperamos, portanto, que os professores vivenciem a relação interpessoal 

com seus alunos (e com cada membro da comunidade educativa) em sintonia com 

valores da humildade, da gratuidade, da solidariedade e do respeito às diferenças 

individuais. 
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3 CONSTRUINDO O CAMINHO: ASPECTOS DO ITINERÁRIO 

 

 

Todo ato de conhecimento funciona 
como uma gestação coletiva. 

Mas o indivíduo permanece um fertilizador 
indispensável e incontornável. 

Juremir M. da Silva30 
 

 

Iniciamos este capítulo com a certeza de que o conhecimento que 

fundamenta este percurso é, sem dúvida, uma gestação coletiva. O itinerário 

metodológico desta tese dá voz aos professores como participação efetiva na 

construção do referido trabalho.  

O coletivo, portanto, se constrói na participação do indivíduo e de sua ação. 

Dessa dimensão, a função do pesquisador é indispensável como fertilizador da 

estrutura do trabalho, com o direcionamento dos procedimentos a serem 

vivenciados, no caso, a ação metodológica. 

Portanto, para qualquer tarefa que se deseje realizar, é necessário 

estabelecer estratégias, organizar ideias e proposições. Pesquisar, portanto, exige 

um percurso de ações metodológicas31 que correspondam às expectativas do 

trabalho investigativo a que o investigante se propõe. Deste modo, “a teoria é por 

certo o principal aliado do pesquisador no desempenho dessa sua tarefa essencial” 

(LUDKE, 2004, p. 45). 

Cabe ao pesquisador de investigação qualitativa no campo da educação 

conhecer o contexto a ser pesquisado, pois a investigação neste campo, segundo 

Gómez (1998, p. 100), “ocorre num espaço institucional determinado, no qual se 

intercambiam, espontânea e intencionalmente, redes de significados que afetam o 

conteúdo e as formas de pensar, sentir, expressar e atuar dos que participam em tal 

sistema”. Deste modo, exige-se do pesquisador responsabilidade e respeito à 

singularidade do contexto. 

                                                      
30

   SILVA, 2007, p. 23. 
 
31

 A pesquisa qualitativa acolhe na sua dinâmica metodológica, os métodos de pesquisa como 
entrevista, observação participante, história de vida, testemunho, análise de discurso e estudo de 
caso (CHIZZOTTI, 2006, p. 29); ainda, pesquisa participante, pesquisa intervenção, pesquisa ação 
etc (LUDKE, 2004). 
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Partindo da afirmação de que a “intencionalidade e o sentido de toda 

investigação educativa é a transformação e o aperfeiçoamento da prática” (ibid., p. 

101), espera-se, assim, que este processo de investigação colabore para que os 

professores pensem e repensem a espiritualidade como condutora de transformação 

de suas práticas e do currículo. 

 

 

3.1 Abordagem Qualitativa 

 

Nas últimas décadas, tem crescido o interesse dos pesquisadores, no 

campo das ciências humanas e das sociais pela pesquisa qualitativa em face de 

uma aguda atenção à quantificação dos fatos, resultados de uma valorização da 

razão sobre ‘qualquer tipo de autoridade intelectual ou política na investigação’, 

alvitre dos iluministas (CHIZZOTTI, 2006, p. 20). 

O domínio do positivismo32 se assegurava, pois, num conhecimento 

produzido essencialmente com o método experimental e com a quantificação dos 

resultados.  

Para os interacionistas, por outro lado, “os instrumentos de mensuração 

tornam-se absolutamente inadequados para os significados latentes das 

manifestações humanas” (CHIZZOTTI, 2004, p. 94).  

No período dos anos 70, há um processo “continuum” entre o que se 

denomina de pesquisa convencional e o que se denomina à pesquisa não 

convencional. Surge um novo pesquisador. Um novo olhar de pesquisador mais 

atento à ação humana, ao sujeito como ator de sua história. Uma nova postura de 

pesquisador, que dialoga, que se assume, também, participante do processo de 

investigação, de construção do conhecimento, que mira, então a subjetividade como 

fonte de informação. Segundo André (2006, p. 17), “o papel do pesquisador era 

sobremaneira o de um sujeito de “fora”, nos últimos anos, tem havido uma grande 

valorização do olhar “de dentro”, fazendo surgir trabalhos em que se analisa a 

experiência do próprio pesquisador [...]”. 

                                                      
32

 O positivismo considera que os fatos humanos devam ser submetidos à experimentação para 
determinar a [as] causa (as) a fim de estabelecer conclusões a partir da experimentação. Para Claude 
Bernard, a abordagem positivista poderia ser aplicada a todos os objetos de conhecimento, tanto 
naturais quanto humanos (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 31). 



83 

Esse processo de construção do conhecimento se efetiva na participação 

ativa, num processo de interação proporcionado pela própria vida no contato com o 

outro, na descoberta do eu, do nós e do mundo. Aquilo que Mariotti, prefaciando 

uma notável obra33, destaca: “Nossa trajetória de vida nos faz construir nosso 

conhecimento do mundo – mas este também constrói seu próprio conhecimento a 

nosso respeito (MARIOTTI, 2001, p. 10).  

São, portanto, largas as discussões e reflexões acerca da abordagem do 

método de pesquisa que o ser pesquisador possa abraçar (CHIZZOTTI, 2006). O 

importante é que estejam, para os pesquisadores, claros e definidos, o objeto de 

estudo e o problema que se deseja investigar. Assim, os procedimentos 

metodológicos se evidenciam e conduzem o processo investigativo. Para Luna, “o 

referencial teórico de um pesquisador é um filtro pelo qual ele enxerga a realidade, 

sugerindo perguntas e indicando possibilidades” (LUNA, 1989, p. 32). 

A pesquisa qualitativa, na verdade, é forma de abordagem de inúmeras 

investigações científicas no campo das ciências humanas, porque revela o objeto de 

estudo na sua subjetividade, in loco, e oferece ao pesquisador condições de se 

inserir na trama da pesquisa como um ator, não obstante toda a atenção para saber-

se ‘ator’ de um procedimento científico. Laville e Dione assim esclarecem: 

 

[...] deve-se, portanto, confiar na razão e no procedimento científico, 
acreditar que o saber assim criado é de natureza diversa do que 
provém da intuição, do senso comum, da autoridade ou ainda das 
explicações míticas (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 96). 

 

Ludke e Cruz (2005), analisando a interlocução entre a pesquisa do professor 

da educação básica com a universidade, geradora e formadora do futuro professor 

pesquisador, reconhecem que a abordagem qualitativa é inegável contribuição para 

uma aproximação dos objetos de estudos próprios do campo educacional, que, devido 

à sua grande complexidade, dificilmente é contemplada satisfatoriamente pelas 

metodologias quantitativas. Contudo, ressaltam também a necessidade de não 

confundir a reflexão sobre a prática com a pesquisa. Assim, é preciso ter presente o 

arcabouço teórico para análise dos dados obtidos na pesquisa. 

                                                      
33

 Fazemos referência ao clássico “A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão 
humana” que apresenta o fenômeno da vida na interligação dos seres vivos e do conhecimento como 
uma construção ativa, produzido na relação dos seres vivos entre si e com o mundo (MATURANA.; 
VARELA., 2001). 



84 

Para essas autoras, “as teorias funcionam como impulsos provocadores de 

novas percepções a serem exploradas e expandidas pelos talentos dos 

investigadores [...]” (LUDKE, 2005, p. 85).  

No campo das ciências humanas e das sociais, o destaque da investigação 

se concentra no sujeito investigado inserido no seu contexto biossocial e histórico.  

Para Chizzotti (2006, p. 28), a pesquisa qualitativa se insere num campo 

transdisciplinar enquanto introduz em seu contexto uma variedade de “métodos de 

investigação para o estudo de um fenômeno situado no local onde ocorre”. Ainda 

para o mesmo autor, o termo qualitativo implica: 

 

[...] uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem 
objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 
visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível (ibid., p. 28). 

 

Relativamente ao processo da investigação, Ludke (2004) reflete sobre a 

relação do pesquisador e da pesquisa e constata a necessidade de uma profunda 

reflexão das questões epistemológicas e éticas no desdobramento da pesquisa. 

Baseada nos estudos de Egon Guba34, ela apresenta o seguinte esquema, que 

consideramos importante tê-lo presente neste andamento: 

 

1. Em primeiro lugar vem a grande questão sobre o que é cognoscível, o que 

pode ser conhecido, ou seja, a questão ontológica, com todos os pressupostos 

relativos à natureza. 

2. Em segundo lugar vêm as relações entre o conhecedor e o conhecido, o 

que convencionalmente vem sendo chamado de questão epistemológica, cujos 

processos depende diretamente dos pressupostos assumidos ontologicamente. 

3. Finalmente viria a questão que se convencionou chamar de metodológica, 

ou seja, como se pode descobrir as coisas, ou como se faz o conhecimento sobre 

elas (LUDKE, 2004, p. 42). 

 

Com essa compreensão, o processo de investigação, num cenário  escolar, 

cuja trama revela uma complexidade que merece bastante atenção ao lidar com os 

                                                      
34

 Guba, E. G. “Subjectivity and objectivity”. In: EISNER, E. e PESHKIN, A. [Ed] Qualitative inquiry in 
education. Nova YorK, Teachers College Press, 1990. 
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sujeitos e suas realidades pessoais e profissionais, demanda um olhar atento às 

concepções, valores e dificuldades que envolvem esses sujeitos na atuação escolar. 

O cotidiano das relações sociais, portanto, tem suscitado pesquisas e 

estudos acadêmicos para se desvendarem as experiências da ação humana, na sua 

subjetividade e na sua concretude, naquilo que realmente é, sem máscaras. 

Chizzotti, nesse campo, pondera que: 

 

O objeto da ciência social é ir buscar o significado que as pessoas 
dão ao seu mundo e às suas práticas, ou seja, a toda a soma total 
dos objetos e dos acontecimentos do mundo cultural e social criados 
pelo pensamento de senso comum dos homens, vivendo numerosas 
interações sociais (CHIZZOTTI, 2004, p. 93). 

 

A pesquisa qualitativa, neste caso, como estratégia metodológica adentra o 

contexto real das atividades escolares e busca implicações do diálogo da 

espiritualidade com o currículo, quando indagamos o modo pela qual a 

espiritualidade se revela na voz dos professores e incide no currículo. 

Em demanda disso, a experiência concreta e real dos sujeitos participantes, 

os professores do Ensino Fundamental (Educação Básica) da escola investigada, 

dão colorido particular à pesquisa, porquanto trazem, de suas realidades 

profissionais e pessoais, informações que alicerçam esta pesquisa. O fenômeno 

social aqui revelado justifica, pois, a opção por esse método, o qualitativo, para 

fundamentar a pesquisa em curso. 

Temos claro, neste ponto de nossa trilha, que a presença dos sujeitos alvo 

da pesquisa, soma experiências profissionais e pessoais, fazendo concreto o que 

Maturana com tanta sabedoria, notifica: 

 

A reflexão é um processo de conhecer como conhecemos, um ato de 
voltar a nós mesmos, a única oportunidade que temos de descobrir 
as nossas cegueiras e reconhecer que as certezas e os 
conhecimentos dos outros são, respectivamente, tão aflitivos e tão 
tênues quanto os nossos (MATURANA, 2001, p. 29-30). 

 

Ante o objeto de estudo, optamos pela abordagem da pesquisa qualitativa, 

para colher, do contexto que o envolve, as informações para a produção do tema 

que pesquisamos: espiritualidade e currículo. 

Para esta pesquisa, selecionamos uma escola católica de educação básica 

da capital do estado do Piauí, que tem 2.341 alunos e 130 docentes, 11 
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coordenadores, um vice-diretor e um diretor escolar.  A opção por essa escola 

decorre, especialmente, da experiência pessoal aí vivenciada e da sua tradição 

histórica e social, em meio à jornada dos cento e cinco anos de presença formadora 

e educativa na comunidade teresinense e piauiense. 

Neste contexto, fizemos o recorte de pesquisar o cotidiano desta escola, no 

nível da Educação Fundamental, do primeiro ao nono ano, com 1.338 alunos. Neste 

nível, a escola conta com 82 docentes, entre professores e professoras. 

Pensamos recolher desse campo educativo, carregado de vida, de 

jovialidade e, também, de momentos de tensões na busca do ‘acerto’, tantas vezes 

permeados de “certezas” advindas de uma educação com o berço numa educação 

positivista, a matéria-prima para a composição das reflexões sobre a espiritualidade 

e o currículo como temática desta investigação. Essa temática é o cerne desse 

objeto de estudo, dada a história e crença da escola investigada. 

A pesquisa, portanto, pela abordagem qualitativa, oportuniza-nos investigar 

a relação da espiritualidade com a atuação dos professores no que se refere à 

mediação desse componente (espiritualidade) na sua vida do professor e no 

currículo da escola. 

Ao pensar o cotidiano da escola, nesse espaço complexo, espaço de vida e 

tensões tão naturais do humano, definido pelo tempo que o abarca com suas 

nuanças, Chizzotti argumenta que: 

 

[...] o cotidiano e suas ações são necessariamente fragmentos de 
tempo e de espaço fisicamente delimitados [...]. É uma porção da 
vida que se repete, e que define sempre o idêntico, o repetitivo, o 
constante, e por essa via posso captar a repetição, medir ou 
descrever a ação e o comportamento individual (CHIZZOTTI, 2004, 
p. 90). 

 

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa se desenvolvem, portanto, 

na abordagem qualitativa, que pela natureza dessa abordagem, permite inegável 

credibilidade científicas dadas as especificidades do objeto de estudo e implicações 

deste no campo investigado. 

Demo entende que, na pesquisa, as informações qualitativas vão sempre 

além do especificamente observado. Por isso, o referido autor adverte que ser 

necessário um “diálogo inteligente e crítico com a realidade, tomando como 
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referência que o sujeito nunca dá conta da realidade e que o objeto é sempre 

também um objeto-sujeito” (DEMO, 2001, p. 10). 

Assim, mais uma vez, admitimos responsabilidade do pesquisador quanto à 

investigação, pois daí brota todo o conteúdo para a análise dos dados que 

submetida à sua interpretação, implica peculiar atenção e sensibilidade acadêmica 

do investigador, durante o processo investigatório, na relação com o contexto e os 

sujeitos investigados. 

 

 

3.2 Procedimentos 

 

Estabelecida a trilha e definido o condutor principal do caminho, o método, 

cabe-nos a tarefa de ir à descoberta do novo, com humildade, guiada pela bússola 

dos indicadores teóricos. Utilizamos, pois, os seguintes procedimentos: a análise 

documental e questionários. 

O itinerário, por sua natureza, é pleno de percalços, os mais variados. Ora 

os limites são transponíveis com certa facilidade, ora não o são. Nesta pesquisa, 

não pretendemos um caminhar solitário. Queremos contar com a diversidade de 

olhares da escola, trilha do itinerário desta pesquisa. 

No percurso deste trabalho, utilizando a metáfora da trilha, apoiamo-nos na 

condução das informações qualitativas da análise documental e de dois 

questionários, quais ‘meios de locomoção’, desta investigação, como instrumentos 

adequados para obtenção dos dados esperados para composição do novo 

conhecimento que se espera alcançar nesta pesquisa.  

A dimensão metodológica no contexto desta pesquisa concentra-se numa 

abordagem qualitativa embasada das fundamentações de Morin e Boff, que 

apresentam a complexidade do ser humano na sua unicidade, das questões 

humanas, sem fragmentações. Um homem aberto a si mesmo, ao outro, ao nós. Um 

homem em diálogo com o cosmo, com a natureza, com o sagrado. Um homem-eu, 

um homem-tu, um homem-nós. Enfim, um homem-homem, isto é, humano em 

perspectiva de construção, de transformação. 

É nesta concepção que empreendemos a pesquisa. Sem descurar a 

chegada, a conclusão, mas priorizando a caminhada, sempre na trilha da 

descoberta, da construção deste homem por meio da educação. 
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3.2.1 Análise documental 

 

Analisamos o Projeto Educativo Saviniano (2008) e o Projeto Político-

Pedagógico da escola que definem as diretrizes da educação assumida pela 

Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, a Mantenedora da 

escola. Apoiamo-nos, ainda, no Regimento Escolar e nas Memórias da Escola. 

Na trajetória dos seus 105 anos, a escola SAVI, certamente, oferece uma 

gama de informações nos seus registros documentais. Portanto, utilizamos, com 

rigor, a análise documental como possibilidade de enriquecer os dados já 

conquistados nas outras modalidades da investigação. Ludke e André, referindo-se 

à análise documental, argumentam que “a análise documental pode se constituir 

numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38).  

As autoras acima referidas sublinham, ainda, que “os documentos 

constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências 

que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador” (ibid., p. 39). É nesse 

esquadro que a análise documental subsidia esta pesquisa, fornecendo-nos valiosas 

informações, de uma forma muito natural. 

 

 

3.2.1.1 Projeto Educativo Saviniano 

 

O Projeto Educativo Saviniano (2008) é um documento que define os 

“princípios e linhas comuns de ação” das escolas savinianas, oferecendo aos 

educadores e às educadoras diretrizes para atuação docente conforme, o carisma 

próprio da Congregação Religiosa, Mantenedora das escolas.  

O Projeto Educativo Saviniano foi elaborado, coletivamente, com 

representação de educadores (as) das escolas da referida Congregação 

Religiosa, presente nos estados Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí. 
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A partir deste trabalho de junção das escolas na pessoa de seus educadores 

representantes, através do Grupo de Trabalho35, começa um novo modo de gerir as 

escolas savinianas, como integrantes de uma rede educacional - a REDE 

SAVINIANA DE EDUCAÇÃO. 

Esse documento expressa a intencionalidade da educação saviniana no que 

se refere à educação como “locus de formação de pessoas, de relação com 

conhecimento, de desenvolvimento pessoal e social, de absorção e vivência de 

valores, de aprendizado para inserção e ação na sociedade, na cultura e na vida” 

(PES, 2008, p. 14). 

Percebemos pela análise do documento, a presença marcante da 

missionariedade da Congregação Religiosa nos ensinamentos da sua fundadora,  

Madre Savina Petrilli, quando registra: “É na própria casa da Bem-Aventurada que a 

obra começa [...]” (PES, 2008, p. 11). Aqui podemos sentir a sensibilidade humana 

da educação saviniana, que nasce numa ‘casa’ anunciando uma missão que 

promova “a vivência da gratuidade, do acolhimento e da disponibilidade para com o 

próximo” (PES, 2008, p. 19).  

Para Madre Savina Petrilli, a máxima “o coração resiste a tudo, menos ao 

amor” baliza seu estilo metodológico de amor às crianças e aos jovens. 

A orientação saviniana defende uma “educação espiritual e intelectual, 

capaz de formar, de maneira integral, esse ser humano que é histórico, produto e 

produtor de cultura” (PES, 2008, p. 22). Esse processo se dá por meio da articulação 

entre cultura, fé e vida. 

Nesse parâmetro de confluência entre o espiritual e o acadêmico, o Projeto 

Educativo Saviniano (2008) sinaliza três dimensões para um projeto educacional 

evangelizador: 

 

a. Um currículo evangelizador, que articule ciência/cultura, fé e vida; 

b. Uma abordagem evangelizadora que respeite a diversidade de credos 

e religiões, através do ensino religioso e nas ações da Pastoral Escolar; 

c. Uma escola em Pastoral. 

                                                      
35

 O Grupo de Trabalho aqui mencionado refere-se aos educadores e as educadoras que 
participaram da construção do Projeto Educativo Saviniano. Os componentes deste grupo, na pessoa 
das religiosas e educadores das diversas escolas que pertencem à Congregação das Irmãs dos 
Pobres de Santa Catarina de Sena, após a elaboração do referido projeto, continuaram seus 
encontros com o objetivo de aprofundarem temas pedagógicos, com a função de serem mediadores 
desse processo de reflexão-ação-reflexão nas suas determinadas escolas. 
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Na educação saviniana, o currículo contempla as dimensões do saber, 

enquanto conhecimento acadêmico e aquele que prepara para a vivência na 

dimensão do humano, do social e do evangelizador. Nesse sentido, é constante a 

preocupação com a articulação e equilíbrio entre o saber acadêmico e a formação 

humano-religiosa. 

O Projeto Educativo Saviniano, portanto, esboça os objetivos gerais e 

específicos das diversas disciplinas que compõem o currículo em nível pedagógico e 

pastoral para toda a Educação Básica das escolas savinianas.  

Assim, cabe a cada escola, em particular, à luz das diretrizes delineadas no 

Projeto Educativo Saviniano, elaborar o seu Projeto Político-Pedagógico de acordo 

com sua realidade escolar e com o contexto local. 

Desse modo, o projeto referido “apresenta os elementos para um currículo 

que seja evangelizador e a organização de uma escola coerente com os princípios e 

os valores da Espiritualidade e com a Missão” (PES, 2008, p. 26). 

 

 

3.2.1.2 Projeto Político-Pedagógico 

 

Inspirado nas diretrizes e linhas das ações delineadas no Projeto Educativo 

Saviniano, o Projeto Político-Pedagógico baliza as diretrizes da organização 

curricular e funcionamento da escola SAVI. Esse documento é “o plano global da 

instituição e locus de expressão da identidade da escola” (PPP, 2010, p. 4). 

A reformulação desse projeto é uma resposta à Mantenedora das escolas 

savinianas, que começa a gerir as referidas escolas por meio da metodologia 

operacional de rede, e, também, à implantação do Ensino Fundamental de nove 

anos em nível nacional pelas Leis Federais nº 11.114/2005 e nº 11.274/2006 que 

alteram determinados artigos da Lei nº 9394/96 da lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

Portanto, com a alteração da redação dos artigos 6º, 30, 32 a 87 da LDB           

no 9394/94 (Lei no 11.114/2005), a escola repensa sua organização para 

implantação do ensino fundamental de nove anos com a obrigatoriedade do início 

desta etapa aos seis anos, enquanto pela lei nº 11.274/206, que altera a redação 

dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB no 9394/96, a escola determina-se pela duração 

de nove anos no atual ensino fundamental. 
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Deste modo, constrói-se o Projeto Político-Pedagógico da escola SAVI a 

partir de momentos de reflexões, objetivando o levantamento de dados da realidade 

que permitem o repensar da ação, para adequação a novas organizações, em 

resposta às exigências legais e contextuais. 

Por conseguinte, a escola explicita, no Projeto Político-Pedagógico, pontos 

significativos a serem trabalhados na organização escolar e aqueles que requerem 

uma reflexão para uma “devida tomada de posição a fim de maior qualidade ao 

processo educacional” (PPP, 2010, p. 10). 

Para tanto, no que se refere à formação de professores, o Projeto Político-

Pedagógico destaca como positivas a “qualidade da formação humano-espiritual 

oferecida pelas escolas savinianas e a qualidade no ensino aprendizagem, 

observadas a partir do consistente trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas” 

(ibid., p. 9). 

Quanto aos aspectos que demandam uma “mudança no contexto das 

escolas savinianas”, no componente Formação de Professores (aspecto que não 

discutimos neste trabalho), consideramos importante destacar pontos que o referido 

projeto apresenta como relevantes de: (i) “formação continuada para professores e 

demais funcionários de forma sistemática; (ii) oportunidades frequentes aos 

professores para socialização das experiências vivenciadas pelas escolas 

savinianas” (ibid., p. 11). 

No bojo das atividades educativas, segundo o documento ora discutido, a 

escola SAVI assume o compromisso de: 

 

[...] formar pessoas ativas, capazes de viver no mundo da imagem e 
da informação e de construir conhecimento [...] que resulte em 
protagonismo a favor da vida, do bem comum, da fraternidade, da 
paz e que se traduza num agir simples, porém efetivo, responsável e 
frutuoso, em qualquer espaço da sociedade” (PPP, 2010, p. 15). 

 

Contudo, para que a escola atinja o compromisso acima explicitado, os 

professores devem estar “profundamente motivados, participativos, engajados, 

corresponsáveis e, sobretudo, conscientes da necessidade de formação permanente 

(em nível pessoal, profissional e institucional)” a fim de que possam enfrentar “os 

desafios inerentes ao exercício da docência”, com responsabilidade e autonomia 

profissional (ibid., p. 16). 



92 

Assim, correspondendo às indicações da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o 

currículo da escola SAVI do Ensino Fundamental da educação básica contempla “o 

estudo da língua portuguesa e da matemática; o conhecimento do mundo físico e 

natural; o conhecimento da realidade social e política, especialmente do Brasil; o 

conhecimento da arte; da educação física etc.” (PPP, 2010, p. 28).  

Nesse sentido, inclui nas diversas disciplinas curriculares, de acordo com 

sua natureza e possibilidade: 

 

Os conteúdos de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, 
meio-ambiente, direitos da criança e do adolescente e, obviamente, o 
trabalho com os temas transversais. [...] oferece uma língua 
estrangeira, a saber, Língua Inglesa, com acréscimo a partir da 7ª 
série (currículo de oito anos) e do 8º ano (currículo de nove anos) de 
outra Língua Estrangeira – o Espanhol -, além do Ensino Religioso 
em todas as séries da Educação Básica [...] (ibid., p. 29). 

 

O planejamento das atividades curriculares é ponto alto na prática educativa 

saviniana. De acordo com o Projeto Político-Pedagógico (2010, p. 33), “como 

ferramenta da prática de ensino e aprendizagem, o planejamento deve se constituir 

em instrumento de reflexão contínua tendo em vista os processos de 

construção/reconstrução de saberes”. 

É salutar considerar que o plano que orienta as práticas curriculares deve 

considerar as peculiaridades destas “dentro do contexto em que o professor se 

desenvolve profissionalmente” (SACRISTÁN, 2000, p. 250). 

Nesse contexto, o presente projeto apresenta uma série de atividades 

desenvolvidas pela escola SAVI, com a intenção de colaborar para a formação do 

corpo docente, como:  

 

 Jornada Pedagógica, realizada sempre ao final do ano, 

compreendendo atividade de avaliação, planejamento, estudos e reflexões sobre a 

educação saviniana e educação em geral; 

 Assessoria pedagógica para os professores dos diferentes níveis da 

Educação Básica [...]; 

 Formação de grupos de estudos; 
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 ENESAV36, Encontro de Educadores Savinianos [...] para 

acompanharem, mediante conferências ou palestras, as discussões atuais do campo 

da educação escolar; 

 Planejamento Mensal – para os professores que trabalham com 

disciplinas específicas – e quinzenal – para as professoras que trabalham com a 

Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, seja ele de oito anos ou a 

nova organização de nove anos; 

 Horários pedagógicos semanais, que constituem momento de estudo 

das respectivas áreas de conhecimento que integram a matriz curricular da escola; 

 Simpósio de Educação, organizado trianualmente pela Mantenedora, 

sob a coordenação de uma das Escolas Savinianas etc. (PPP, 2010, p. 33-34). 

 

Convém ressaltar que a elaboração do Projeto Educativo Saviniano 

estimulou a reformulação do Projeto Político-Pedagógico de cada escola saviniana, 

no Brasil, pois, a congregação tem escolas em outros países. Observa-se, ainda, 

que o Grupo de Trabalho, responsável pela construção desse documento, continua 

a se encontrar para refletir o processo do ensino aprendizagem dessas escolas com 

assessoria pedagógica de profissionais especialistas, mestres e doutores da área da 

educação. 

 

 

3.2.2 Questionários 

 

Os questionários se fazem presentes nesta tese pela necessidade de 

recolher dados que retratem o perfil dos sujeitos da pesquisa, favorecendo, assim, 

previamente um conhecimento da realidade dos entrevistados, na aplicação de um 

questionário com perguntas fechadas e, um segundo questionário, sobre 

espiritualidade e currículo, com questões abertas. 

Para estas finalidades, os questionários são ferramentas importantes para a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa e para conhecer a percepção sobre 

espiritualidade e currículo. 

                                                      
36

 ENESAV é um encontro institucional das escolas que objetiva refletir a espiritualidade do educador 
saviniano. Este encontro acontece anualmente, em cada escola da Rede Saviniana, no início do ano 
letivo, para dar sentido e significado à ação docente. 
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Portanto, optamos por um questionário com questões fechadas e outro com 

questões abertas. As questões fechadas correspondem a dados que traçam o perfil 

dos sujeitos enquanto o questionário com questões abertas oportunizam aos 

respondentes suas percepções sobre a temática de espiritualidade e currículo no 

contexto escolar investigado. 

A aplicação dos questionários qual técnica de coleta de dados da pesquisa 

de abordagem qualitativa pretende atingir os entrevistados na sua realidade 

profissional, nesta pesquisa, os professores do Ensino Fundamental, do primeiro ao 

nono ano, da Educação Básica. 

No caso presente, procuramos, então, compreender a situação real dos 

professores no que se refere à sua identificação com a questão que norteia esta 

pesquisa, em relação ao tema da espiritualidade com o currículo. 

Para tanto, participam da pesquisa dezenove (9) professores do Ensino 

Fundamental da Educação Básica, sendo dez (10) do primeiro ao quinto ano e os 

demais do sexto ao nono ano. 

Temos consciência da seriedade deste trabalho que envolve o sujeito, no 

seu local de trabalho quanto ao seu modo de pensar e conceber um tema tão 

particular, quanto a espiritualidade e sua conexão com o currículo numa instituição 

escolar confessional.  
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4 DISCUTINDO OS RESULTADOS: A VOZ DOS PROFESSORES 

 

 

Quando temos a consciência do respeito ao outro,  
certamente somos capazes de exercermos a 

profissão de educador visando a formação do aluno 
como um todo, como um verdadeiro ser humano. 

(Professora I) 

 

 

A epígrafe que introduz este capítulo ilustra o cuidado do professor no 

exercício amoroso de educar visando à formação/aprendizagem do aluno. 

Essa formação buscada alcança a articulação da espiritualidade e do 

currículo pela mediação do professor no contexto escolar desta pesquisa de 

temática “Espiritualidade e Currículo: a voz dos professores de uma escola 

confessional do Estado do Piauí” é o alvo das análises oportunizadas pelos dados 

coletados. 

Paralelamente – e implicado nisso – o questionamento inicial deste trabalho 

de investigação, “Como a espiritualidade professada por uma escola confessional se  

revela na voz dos professores e incide no currículo?”, norteia o nosso empenho de 

pesquisadora e, também, a construção dos instrumentos aplicados na coleta de 

dados. Constatamos, assim, pela leitura da voz dos professores, que a 

espiritualidade é “espinha dorsal” das diversas atividades que compõem o contexto 

escolar ora pesquisado. 

Desse modo, a trilha percorrida nos capítulos anteriores conduziu-nos à 

estação “escola” com a intenção de vivenciar com o corpo docente a experiência da 

investigação partindo da pergunta geradora deste processo. 

Inicialmente, fizemos o contato com a Direção da escola para apresentar o 

objetivo da pesquisa e buscar-lhe o apoio. Em seguida, demos início à investigação. 

Assim, imbuída do espírito de alegria e humildade, encontrei-me com o 

corpo docente da escola, especialmente o grupo do ensino fundamental do primeiro 

ao nono ano, da Educação Básica, para, num primeiro momento, apresentar-me, 

como pesquisadora do Programa de Pós Graduação da PUC-SP, do Departamento 

de Currículo: Educação e falar da causa que nos levava até eles e, juntos, darmos 

prosseguimento a este trabalho e construirmos, efetivamente, esta tese de 

doutoramento.  Comunicamos aos docentes o objetivo da pesquisa e a temática, 
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que versa sobre a relação da espiritualidade e currículo no contexto da escola 

confessional pesquisada. 

Os dados coletados na pesquisa por meio da análise documental e dos 

questionários (ver anexos A e B) fundamentam o percurso desta tese, mas com o 

olhar sempre atento à pergunta geradora, que foi desdobrada em três aspectos 

que centralizam nossa atenção e que recordamos neste momento: a revelação da 

espiritualidade na voz dos professores; a incidência da espiritualidade no 

currículo pela voz dos professores e a interação dos professores com essa 

espiritualidade. 

O questionário 1 apresenta o perfil dos professores, enquanto o questionário 

2 subsidia elementos sobre espiritualidade e currículo na voz dos professores do 

Ensino Fundamental, do primeiro ao nono ano, da Educação Básica. 

Guiada pela pergunta geradora e pelos objetivos propostos, adentramos a 

realidade dos professores em relação à espiritualidade da escola com um 

sentimento de respeito e atenção aos movimentos revelados na fala dos 

investigados. Os instrumentos da pesquisa, portanto, indicam elementos que 

contribuem na formulação das categorias evidenciadas na voz dos professores e 

que desdobramos em subtítulos, no presente capítulo. 

O capítulo desenvolve, pois, em oito seções, as categorias de análise dos 

dados coletados, na seguinte ordem: (4.1) o perfil dos professores; (4.2.1) a 

espiritualidade na voz dos professores; (4.2.2) a espiritualidade e o cotidiano 

escolar; (4.2.3) a espiritualidade e saber curricular; (4.2.4) educação e o humano na 

educação saviniana; (4.2.5) educação saviniana, valores e sociedade; (4.2.6) 

articulando espiritualidade e currículo: propostas e sugestões.  

O fio condutor da análise dos dados coletados é a relação da espiritualidade 

com a formação dos professores e com o currículo da escola. Enfatizamos a autoria 

dos sujeitos da pesquisa na nossa discussão por considerá-los os principais 

mediadores desta prática educativa incorporada em suas vidas, em seu fazer 

pedagógico. Por isso, convém ressaltar que, entre os objetivos específicos da nossa 

pesquisa, destacamos o que investiga de que modo o professor interage com a 

espiritualidade da escola confessional.  

A escolha dos sujeitos participantes da pesquisa, feita entre iguais, de forma 

aleatória, observa a aceitação do sujeito de participar do trabalho, de preferência, 

professores e professoras com maior carga horária na escola. Encontram-se nesse 



97 

grupo, professores na formação da polivalência, nos cursos de graduação em 

Pedagogia e os especialistas, que acumulam conhecimento em suas específicas 

disciplinas e atividade do fazer pedagógico. 

A aceitação dos professores foi positiva e, conforme tínhamos pensado, 

tivemos a adesão de dezenove (19) professores para a pesquisa, quinze (15) 

mulheres e quatro (4) homens. Contamos com a participação voluntária e disponível 

de todos e todas que aceitaram a proposta e se dispuseram a responder ao 

questionário 1 e ao questionário 2, inicialmente. 

No quadro abaixo apresentamos o total37 de professores da escola. Desse 

total, oitenta e dois (82) fazem parte do Ensino Fundamental, do primeiro ao nono 

ano, da Educação Básica. 

 

Quadro 1 – Grupo efetivo dos professores da educação básica. 

Professor Quantidade 

Educação Infantil 21 

Ensino Fundamental – 1o ao 5o ano 38 

Ensino Fundamental – 6o ao 9o ano 44 

Ensino Médio – 1o ao 2o ano 15 

Ensino Médio – 3o ano 22 

Total 140 

Fonte: Registro da secretaria da escola 

 

Os professores que se comprometeram com a pesquisa receberam, 

inicialmente, o primeiro questionário, que objetivava construir o perfil dos 

entrevistados. Somente em um segundo momento, entregamos o segundo 

questionário. Para análise dos dados coletados, identificamos os sujeitos da 

pesquisa segundo a modalidade dos instrumentos aplicados. 

Denominamos o instrumento que faz o levantamento do perfil dos sujeitos de 

“questionário 1”; aquele que trabalha a subjetividade dos sujeitos da pesquisa, de 

“questionário 2”. Para assegurar o anonimato dos (das) participantes da pesquisa, 

no segundo questionário, identificamos cada autor do seguinte modo: “Professora A, 

Professor B”, etc. Desse modo, mantemos os investigados efetivamente anônimos. 

                                                      
37

 O número de professores, apresentado no gráfico, referentes aos níveis do ensino fundamental e 
ensino médio indica o número de professores exclusivo daquela série. Mas, na verdade, muitos 
desses professores dão aulas em vários níveis. 
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4.1 Questionário 1 

 

Os professores, sujeitos deste trabalho investigativo, apresentam perfil 

profissional comprometido com o processo pedagógico da escola, como também 

com a filosofia que fundamenta a espiritualidade da escola. 

 

 

4.1.1 Perfil dos professores 

 

A pesquisa foi realizada com dezenove (19) professores da escola SAVI, dos 

quais somente um deixou de responder ao segundo questionário. A maioria pertence 

ao gênero feminino, o que revela a predominância deste gênero no corpo docente, 

especialmente nas séries iniciais, do primeiro ao quinto ano, do Ensino Fundamental 

da Educação Básica.  

No ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, envolveram-se na 

pesquisa sete professoras e um professor; do sexto ao nono ano, a participação foi 

de nove professoras e quatro professores. Convém salientar que uma professora e 

um professor ensinam nos dois grupos mencionados anteriormente nesta pesquisa. 

Dos profissionais participantes desta pesquisa, quinze (15) são do gênero 

feminino e quatro (4) do gênero masculino.  Entre os professores, três (3) estão na 

faixa etária de quarenta (40) a quarenta e nove (49) anos e um (1) deles acima dos 

cinquenta (50) anos de idade, enquanto que, no gênero feminino, sete professoras 

estão na faixa etária de trinta (30) a trinta e nove (39) anos e oito encontram-se entre 

os quarenta (40) a quarenta e nove (49) anos.  

A primeira questão do questionário 1, por conseguinte, confirma a 

predominância do gênero feminino; e a segunda evidencia que a faixa etária dos 

profissionais da educação, nesta escola, está acima dos trinta anos (30). 

É consabido que o contexto sociopolítico atual e a demanda de inovação nos 

diversos campos do conhecimento requerem um perfil de profissional, também da 

educação sempre atualizado e num processo contínuo de formação. Por isso, no 

primeiro instrumento da pesquisa solicitamos aos professores investigados 

informações de sua escolaridade. Constatamos aí um esforço de aperfeiçoamento 

da escolarização pelo acesso ao curso de Pós-Graduação, na maioria no nível lato 
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sensu, principalmente, o grupo do sexo feminino, no ensino fundamental, do primeiro 

ao nono ano, da escola.  

 

Quadro 2 - Gráfico escolaridade  dos professores 

 
Fonte: Organização da autora 

 

Confirmando essa informação, o gráfico acima aponta que o acesso à 

formação continuada é maior no grupo das professoras do que no grupo dos 

professores. Constatamos que o percentual correspondente ao Ensino Superior, no 

curso de Pedagogia ou outros, é mais elevado no grupo feminino do ensino 

fundamental desta escola, o que se justifica por serem professoras a maioria dos 

ensinantes. A mesma tendência se nota quanto à Pós-Graduação, que apresenta 

um percentual de sessenta e um (61%) do quadro composto por professoras. 

A despeito do empenho dos professores pela formação continuada, o que 

supostamente lhes conferiria mais disponibilidade ao exercício de uma função numa 

escola, faz-se necessário para muitos profissionais da educação trabalhar em muitas 

escolas para conquista de melhor qualidade de vida. 

O quesito desta pesquisa que investiga em quantas escolas trabalham esses 

profissionais dá-nos a realidade árdua do professorado nesta questão tão bem 

conhecida na área da educação. Dos investigados, apenas um (1) professor e seis 

(6) professoras trabalham em uma escola.  Os demais, sete (7) professoras e dois 

(2) professores, em duas escolas, duas (2) professoras e um (1) professor em mais 

de duas escolas. 

Com o outro item, referente ao tempo de serviço, constata-se uma variedade 

de tempo (com razoável permanência) dos professores e professoras do Ensino 
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Fundamental, do primeiro ao nono ano, da Educação Básica, na escola, objeto deste 

estudo. Isso facilita a interação e a troca de experiência do corpo docente, entre os 

mais antigos e mais novos, considerando que 50% dos professores estão na escola 

há mais de sete anos. Encontramos professores com apenas três meses de 

trabalho, outros com três anos, quatro anos, cinco anos, nove anos, onze anos, 

treze anos, quatorze anos, quinze anos, dezenove anos e vinte anos ou mais. 

Esses dados confirmam que o professor, nesse contexto, tem conhecimento 

do processo educativo da escola e da “cultura que a escola torna possível enquanto 

se está nela, assim como dos condicionamentos positivos e negativos que se 

desprendem da mesma” (SACRISTÁN, 2000, p. 30).  

Em reforço disso, concordamos com Nóvoa quando afirma: 

 

[...] ser professor é compreender os sentidos da instituição, integrar-
se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na 
escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a 
profissão (NÓVOA, 2009, p. 30). 

 

Acreditamos que a variedade de tempo de serviço na escola favorece ao 

docente conhecer-lhe a realidade quanto à filosofia e organização.  Neste sentido, o 

professor passa a ser um membro atuante e com possibilidades de uma colaboração 

real no desenvolvimento do sistema escolar e no processo de autoformação. 

A sociabilidade do professor é, por isso mesmo, requisito de sua função 

profissional, enquanto participante da sociedade mais ampla, além do espaço 

escolar que vivencia. A pessoa do professor compõe o seu “eu profissional” 

mediante experiências vivenciadas ao longo de sua vida. É, portanto, “fundamental 

reforçar a pessoa-professor e o professor-pessoa” (NÓVOA, 2009, p. 39).  

A décima segunda pergunta do questionário um (1), por outro lado, 

possibilitou maior conhecimento dos interesses pessoais do professor.  Nesse 

quesito, elencamos seis itens para serem marcados em ordem de preferência, na 

sequência: cinema, leituras, museus, “shoppings”, passeio com a família, outros. O 

interesse dos entrevistados centra-se em leituras e passeios com a família, sendo 

que 50% das professoras optam pela leitura, em primeiro plano e, em segundo, pela 

atividade de passear com a família enquanto os outros professores preferem, em 

primeira opção, o passeio com a família e a leitura como segunda opção. Cinema e 

“shoppings” vêm na opção seguinte para os dois gêneros, igualmente. A visita a 
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museus fica como quinta preferência para as professoras enquanto para os homens 

aparece bastante variada. 

Contamos, nesta pesquisa, com professores e professoras de várias 

disciplinas, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental da Educação Básica, o 

que garante posição abrangente do tema que investigamos a partir de olhares de 

profissionais, de várias áreas do ensino, que desenvolvem o conteúdo curricular da 

escola. No quadro abaixo expomos as disciplinas e as séries em que atua o corpo 

docente participante da pesquisa em curso.  

 

Quadro 3 - Disciplinas e séries dos professores entrevistados. 

Disciplinas e séries que leciona 

F
e
m

in
in

o
 

Disciplinas Série 

M
a

s
c

u
li
n

o
 

Disciplinas Série 

História e Geografia 4o ano Matemática 5o ao 6oano 

Ciências Ambientais 9o ano Ed. Física 
6o, 7o e 8o 

ano 

Laboratório de Ciências 8o ano Ens. Religioso 
9o e 1o do 

EM 

Língua Portuguesa 5o ano Ens. Religioso 8o ano 

História e Geografia 7o e 9o ano 

F
e
m

in
in

o
 

História da Arte 9o ano 

Produção de texto 8o ano 
Ciências 
Naturais 

5o ano 

Produção de texto 9o ano Língua Inglesa 7o e 8o ano 

Língua Inglesa 7o e 8o ano Polivalência 3o ano 

Educação  Física 
1o ao 
5oano 

Polivalência 3o ano 

Educação Física 
6o ao 1o 
ano 

  

Educação Física 
1o ao 5o 
ano 

  

Ciências Físicas e 
Biológicas 

8o ano   

Fonte : Organização da autora 

 

 

4.2 Questionário 2 

 

A abordagem qualitativa que subsidia esta pesquisa, nos procedimentos 

adotados, centra seu interesse nos aspectos da conexão da espiritualidade e do 

currículo.  
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O questionário 2, portanto, nos revela o sentido desta articulação na voz do 

professor. 

 

 

4.2.1 A espiritualidade na voz dos professores 

 

A espiritualidade da escola, na voz dos professores, espelha-se no 

testemunho de vida de Madre Savina Petrilli, fundadora da Congregação Religiosa, 

mantenedora da escola, e nos princípios dos valores evangélicos anunciados e 

testemunhados pela pessoa de Jesus Cristo. 

Tem-se presente no discurso dos professores ser a filosofia da escola 

fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo, o que confere um sentido 

cristológico à pedagogia saviniana. A espiritualidade, neste contexto, “é um estilo de 

vida pautado pelo evangelho que visa imitar a pessoa de Jesus Cristo, a busca pelo 

transcendente” (Professor M).  

A espiritualidade nos remete a pensar no sentido da vida. Ela estimula a 

pensarmos em nós, nos outros e na nossa comunicação com o mundo e com o 

divino. Na fala dos professores, é evidente a ebulição do movimento que a 

espiritualidade proporciona. A Professora B, explicitando a experiência da 

espiritualidade em sua vida cotidiana, admite que essa ação a harmoniza, “me guia 

todos os dias, me surpreende, me emociona, me faz sentir amor pelo que faço”. 

Desse modo, compreendemos que “Espiritualidade quer dizer a capacidade 

que temos de entender a nós mesmos, nossa própria alma e a outras pessoas. 

Através da espiritualidade, compreendemos a importância de respeitarmos a vida” 

(Professora I).  

É pertinente, na fala dos professores, o sentido da espiritualidade relacionado 

ao respeito à vida, ao próximo, a Deus. É uma experiência de vida que não implica 

necessariamente uma confissão de fé. É um ato de fé na vida, no compromisso de si 

mesmo com a vida dos outros, com a vida da natureza, com a vida planetária. É um 

convite a dar sentido e significado à vida. Vive-se por viver, vivendo. 

A teia de relações que se cria no clima de espiritualidade vivenciado no 

respeito e compreensão do outro sustenta e fundamenta a tese de que precisamos 

uns dos outros; assim, “Um precisa do outro, vive com o outro, através do outro, 

para o outro. Todos se completam.” (BOFF, 2010, p. 27).  
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Nessa conjuntura, tem-se a necessidade de “acolher o outro como irmão, 

lembrando que esse outro é o aluno” (Professora C).  

Sabemos, no entanto, que a trilha do cotidiano escolar tem sues percalços. 

Percebemos, pela análise dos dados, que a espiritualidade, ao harmonizar a vida e 

dar sentido à existência, também “ajuda a adquirir equilíbrio para nossa vida. Esse 

equilíbrio nos dá mais capacidade para analisar as situações adversas que surgem 

na rotina de um professor”, na expressão da Professora G.  

Essa ideia é legitimada pela Professora J, quando esta afirma que a 

“espiritualidade é uma transformação interna, é o que nos faz sentir como parte de 

algo transcendente, algo que vai além da própria existência”. 

Neste sentido, a pesquisa aponta-nos, portanto, que a espiritualidade aqui 

referida alinha-se à postura de vida, uma concepção de espiritualidade alinhada ao 

comportamento de vida que se enriquece de valores que fortalecem a dimensão 

humana no encontro e na descoberta de valorização do eu e do nós, gerando, 

assim, um encontro sempre humano com o outro. 

 

 

4.2.2  A espiritualidade saviniana e o cotidiano escolar 

 

A espiritualidade da religião católica e das orientações da Congregação das 

Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, mantenedora da escola, anima o 

cotidiano da escola investigada. A estrutura física da escola, desde a entrada, 

manifesta a opção religiosa professada. A imagem de Jesus Cristo, evidenciada na 

figura 2, com os braços abertos, à entrada da escola, dá o sentido da educação  

baseada nos ensinamentos do evangelho de Jesus Cristo.  
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Figura 2 - Fachada da escola 

 
Fonte: Arquivo da escola 

 

 

Outras imagens, como o crucifixo nas salas de aula, santos nos corredores 

da escola e a capela no interior da escola traduzem, por si, a espiritualidade da 

escola e sua importância para o currículo vivenciado. O crucifixo nas salas de aula, 

figura 3, é sinal indelével da presença de Jesus Cristo na história de cada ser 

humano. O reflexo que se introduz pelas janelas, na figura 4, traduz o sentido da 

espiritualidade como atitude de abertura e acolhimento ao movimento da vida.  

 

 

Figura 3 – Sala de aula 

 
Fonte: Arquivo da escola 
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Figura 4 - Corredor da escola 

 
Fonte: Arquivo da escola 

 

Assim, os valores espirituais marcam a escola “a partir da própria filosofia 

proposta e dos princípios religiosos” (Professora F). A escola empenha-se em 

favorecer à comunidade discente “momentos de reflexões e orações [...] para que os 

alunos possam construir sua personalidade baseada nos ensinamentos de Savina 

Petrilli” (Professora I). 

A espiritualidade, portanto, na concepção dos professores, em 

conformidade com o panorama da escola, é uma dimensão valorativa de sua 

existência humana: “é crer e sentir fé dentro de si”, expressa a Professora B. Ela 

se revela em gestos de respeito à vida e aos outros. Segundo Boff (2006, p. 54), 

ter respeito “supõe reconhecer o outro em sua alteridade e perceber o seu valor 

intrínseco”. 

O interior da capela, figura 5, convida cada qual para o encontro com o 

transcendente. É um movimento de adesão interior à presença de um ser superior, 

que para os cristãos é fonte de vida espiritual, é contato direto com Deus. As figuras 

destacadas, como vemos, espelham e traduzem a missão específica no campo da 

educação, a profissão de fé que é o “coração” da escola.  

Os professores investigados destacam, portanto, o comprometimento da 

comunidade educativa com prática de valores espirituais que se pautem pelo 

respeito ao outro, pela busca da boa convivência a fim de que os alunos 

manifestem, concretamente, respeito e amor ao próximo. 
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Figura 5 - Interior da capela 

 
Fonte: Arquivo da escola 

 

 

Todavia, a expressão desses valores espirituais não acontece “na proporção 

que deveria ser. Por sermos uma escola católica, acho que deveria ser mais intensa, 

principalmente com os alunos ou família”, admite o Professor H. Neste sentido, 

“penso que as atividades religiosas propostas pela escola objetivam fomentar 

reflexões acerca da espiritualidade”, confirma essa realidade a Professora L. 

Entretanto a realidade de qualquer escola lida com a complexidade 

humana, com o “destino individual e subjetivo do ser humano” (MORIN, 2010, p. 

42). Todos merecem atenção e respeito na sua caminhada. Para tanto, a 

espiritualidade é um movimento interior que deve ser respeitado na sua mais 

concreta revelação.  

Até o momento, torna-se evidente a força da espiritualidade na investigada. 

Tal espiritualidade emerge dos ensinamentos da fundadora da mantenedora desta 

instituição escolar e dos princípios cristãos que regem a ação educativa, “como a 

vontade de formar e evangelizar jovens com valores humanos, com fé, esperança, 

amor e uma crença fiel” (Professora B). Contudo, há dificuldades inerentes a esse 

processo, conforme constatamos na seguinte fala: 

 

[...] percebe-se, na escola, a presença de valores espirituais mas 
quanto aos valores da espiritualidade Saviniana, tão ricos e 
profundos poderiam ter um melhor desenvolvimento, principalmente 
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a partir de uma postura que seja reflexo do exemplo de Savina, 
postura essa assumida pelos profissionais dessa escola como um 
todo que cresce com a ajuda mútua, sem arrogância, competições, 
um querendo o bem do outro e dessa forma querendo o bem do 
nosso aluno e consequentemente da escola (Professora F). 

 

A espiritualidade saviniana exige, pois, “incansável trabalho e prática de 

evangelizar de acordo com os valores de Savina, capacitando o educando a 

conhecer a vida de Savina e seus princípios de Fé e perseverança” (Professora 

A). Para tanto, o agir educacional da escola “desenvolve ações educativas 

ancoradas nos pressupostos filosóficos savinianos, visando também à formação 

do homem integral, holístico a partir das dimensões Cultura, Fé e Vida.” (PPP, 

2010, p.14).  

A herança pedagógica de Madre Savina Petrilli, fundadora da 

Congregação, mantenedora da escola, reflete, no agir da escola, a constante 

atenção amorosa ao próximo, aquele que está mais próximo de si, sem jamais 

esquecer os mais necessitados, “desde a chegada das crianças, dando bom-dia ao 

porteiro, ao zelador – outro que pede desculpas e depois o abraço – o funcionário 

que sabe o nome de quase todos os alunos, entre outros valores e gestos amigos” 

(Professora C).  

Os gestos de proximidade com o outro nesta realidade escolar priorizam o 

respeito, o companheirismo, amizade, acolhimento. Em muitas falas dos 

professores, destaca-se a prioridade do respeito ao outro, traduzido “nas relações 

entre a maioria dos alunos gestos de respeito, companheirismo, amizade... E entre 

os professores e demais membros da comunidade saviniana (Irmãs) gestos de 

acolhida e solidariedade” (Professor E), mesmo reconhecendo as dificuldades de 

correlacionar espiritualidade e currículo, considerando que muitas vezes nem todos 

os professores estão engajados nessa prática. 

Desse modo, esse cuidado de acolhimento à pessoa do outro, atento às 

suas necessidades espirituais ou materiais, manifesta-se nas obras38 savinianas, 

“caracterizadas pelo diálogo, pela participação e criatividade, que objetivam o 

desenvolvimento e o resgate do ser humano em sua totalidade sendo, portanto, uma 

                                                      
38

 O termo ‘obras’ neste trabalho refere-se ao espaço da ação missionária desenvolvida pela 
Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, como: as creches infantis, os asilos 
que atendem os idosos, os hospitais, as casas de assistências às crianças órfãs e abandonadas, as 
casas de atendimento às gestantes adolescentes, as escolas privadas, as escolas socioeducativas, 
etc.  
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pedagogia humanista, formativa, inclusiva e socialmente comprometida” (PPP, 2010, 

p. 14).  

Nesse discurso, é evidente que a espiritualidade contagia toda a vida e tudo 

que nela se encerra alegrias, tristezas, trabalho, relações pessoais, os bens 

materiais, etc. A espiritualidade inspira a vida, motiva-a; “o espírito ou espiritualidade 

de uma pessoa é o mais profundo de seu próprio ser: suas motivações últimas, seu 

ideal, sua utopia, sua paixão, a mística com a qual vive e luta e contagia os outros” 

(SANDRINI, 2009, p. 196-197). 

 

Acreditamos, pois, que a compreensão da espiritualidade está alinhada às 

crenças, sempre conduzindo a pessoa na busca de um bem maior, que a 

harmonize, que harmonize sua vida consigo mesma, com o outro, com o mundo, 

com Deus (para os cristãos). 

 

 

4.2.3 Espiritualidade e saber curricular 

 

A pergunta inicial deste trabalho envolve três elementos intimamente 

conectados: espiritualidade, currículo e professor.  Compreender o movimento da 

ação educativa dessa conexão é nosso foco desde o ponto de partida da trilha 

que vimos percorrendo. Buscamos, enfim, compreender como a espiritualidade 

de uma escola confessional se revela na voz dos professores e incide no 

currículo.  

Nesse sentido, os dados empíricos coletados da voz dos profissionais do 

ensino fundamental da educação básica evidenciam uma espiritualidade direcionada 

à fundamentação da religião católica e aos ensinamentos da fundadora da 

Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, mantenedora da 

escola em análise.  

Como temos discorrido até o momento, a espiritualidade, neste campo 

escolar, “é uma espiritualidade de persistência” (Professora C), que “busca a 

formação do ser humano à luz dos princípios cristãos” (Professor M).  

A dimensão espiritual age, assim, como elo entre a prática do professor e o 

currículo dentro da estrutura organizacional da instituição (PES, 2008).  
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Dessa experiência, a concepção de currículo, para os professores da escola, 

é de um currículo “voltado para a formação integral dos alunos, contemplando uma 

formação integral de qualidade e uma formação humana e cristã que faz a grande 

diferença no contexto atual”, conforme o Professor E.  Em reforço disso, a fala da  

Professora A sustenta que o currículo da escola SAVI apresenta-se como “definidor 

dos valores cristãos em consonância com o saber acadêmico, que proporciona ao 

educando possibilidade de crescimento e desenvolvimento”.  

Nessa dimensão, a cultura da escola inspirada na educação saviniana faz 

que o currículo seja “método além de conteúdo [...] por meio de seu formato e pelos 

meios com que se desenvolve na prática, condiciona a profissionalização dos 

professores e a própria experiência dos alunos” (SACRISTÁN, 2000, p. 51). 

Nesse sentido, o Projeto Educativo Saviniano que rege as escolas 

savinianas confirma que: 

 

[...] o saber, contudo, mediado pelo horizonte da fé, reflete-se em 
sabedoria e visão de vida. A tensão em harmonizar razão e fé, foco 
das disciplinas ministradas, dá-lhes unidade, articulação e 
coordenação, destacando, na essência do saber escolar, a visão 
cristã do mundo, da vida, da cultura e da história. [...]. Cada disciplina 
não só apresenta conhecimentos a apreender, mas, valores a 
assimilar e verdades a descobrir (PES, 2008, p. 16). 

 

Pode-se extrair das respostas dos sujeitos da pesquisa que a incidência da 

espiritualidade no currículo se revela na expressão de fé e nos gestos de atenção ao 

outro, “já que é voltado para a valorização do ser humano e baseado nos princípios 

do evangelho, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis, autônomos e 

participativos” (Professora N).  

Diante da complexidade deste tema, num contexto social que evidencia a 

competição, o ter mais, o ganhar sobre o outro, o individualismo exacerbado em prol 

do sucesso profissional, um dos investigados da pesquisa relata, ao ser indagado, 

como definiria o currículo da escola: 

 

[...] é ideal quando se considera os conteúdos que devem constar no 
plano de curso para a série. Mas devido às exigências do sistema 
social vigente muitas vezes não podemos dar ao conteúdo o 
“tratamento” que ele merece (incluir atividades paralelas que 
tornariam o conteúdo mais interessante e proveitoso para a vida do 
aluno) (Professora G). 
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A este quesito, a Professora L declara que “não poderia definir com 

exatidão” o currículo da escola investigada. É por isso que, mais uma vez, 

compreendemos a complexidade de analisar este tema na conjuntura da sociedade 

atual, onde a espiritualidade ocupa espaço bastante limitado, e não privilegiado, e o 

currículo, por sua vez, confirma a complexidade polissêmica de suas concepções e 

configurações ante os referidos contextos a que se submete. 

O currículo, no campo que ora analisamos, configura-se nos pressupostos 

básicos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - 9394/96) e 

nas indicações do Projeto Educativo Saviniano e o Projeto Político-Pedagógico da 

escola. 

A experiência curricular que discutimos exige uma equação entre os ideais 

de educação da escola baseados nos princípios filosóficos saviniano e cristão e 

aqueles da preparação dos alunos ao conhecimento científico expresso nas diversas 

disciplinas adotadas no seu currículo por exigências da sociedade contemporânea. 

Destarte, superar a dicotomia entre o espiritual e o material é uma exigência 

imperativa na realidade do contexto escolar que se propõe educar em valores e para 

os valores privilegiados na formação escolar que oferece aos alunos e aos demais 

membros da comunidade educativa (PES: 2008; PPP: 2010).  

A espiritualidade na contemporaneidade surge como busca pelo ser humano 

da felicidade, da paz, do bem-estar, da redescoberta da humanidade como meio de 

aproximação dos homens, caminhando em sentido paralelo às exigências da 

sociedade da era tecnológica, da sociedade da informação, da sociedade “líquida”39. 

Dessa ótica, Boff (2010, p. 25) pondera que “importa devolver o ser humano 

à comunidade dos humanos. Descobrir a família humana, o sentimento de 

solidariedade, de corresponsabilidade, de familiaridade, de intimidade e de 

subjetividade”. 

Nesse sentido, somente uma educação baseada em valores de paz, respeito 

pelo outro, tolerância, solidariedade, acolhimento pelo diferente pode construir a 

nova humanidade, aquela a que o autor acima denomina “comunidade dos 

humanos” (ibid.). 

                                                      
39

Usamos liquidez neste texto no sentido da sociedade de consumo que nos circunda e de que 
estamos imersos e da necessidade do ter sempre mais, de modo que a vida “é orientada pela 
sedução, por desejos sempre crescentes e voláteis – não mais por regulação normativa” (BAUMAN, 
2001, p. 90). 
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Pelo exposto, ganha força “um currículo voltado ao desenvolvimento 

humano, à criticidade, ao exercício da solidariedade e à formação de sujeitos 

capazes de participar da transformação da sociedade como um todo”, conforme a 

Professora I. É, pois, tarefa do docente assistir o educando para a capacitação de 

novos conhecimentos, de novas descobertas. Nesta condição, ele, o professor, é o 

mediador do currículo, “um motivador para o aluno” (MASETTO, 2003, p. 30) 

desenvolver o seu processo de aprendizagem.  

O saber curricular e o das disciplinas se entrelaçam ao saber experienciado, 

fruto da cultura escolar atravessada pela ação docente, voltada “ao trabalho de 

formação de potencialidades, do espírito cristão e na valorização do outro, 

priorizando a qualidade do ensino e do conhecimento” conforme a Professora I. 

Segundo Gonçalves (2010, p. 55), os “saberes curriculares e disciplinares embora 

não sejam, em geral definidos pelos docentes, [...] são por eles apropriados e 

renovam-se na vivência do ensino”. Esses conteúdos são incorporados pelos 

professores, em sua prática docente, “por meio dos conteúdos programáticos das 

disciplinas, atividades e oficinas” (ibid., p. 55). 

 

 

4.2.4. Educação e o humano na escola saviniana 

 

A educação, ao longo da história, tem a tarefa de revelar ao homem as suas 

potencialidades, de despertar dentro dele o que ele realmente é e o que tem para 

crescer e desenvolver-se como ser humano. A vida se constrói no ato de aprender, 

de conviver, de ser com os outros. Com essa função, a educação prepara “cada 

indivíduo para se compreender a si mesmo e ao outro, através de um melhor 

conhecimento do mundo” (DELORS, 2006, p. 47).  

A espiritualidade amplia, assim, a visão da vida que cada ser humano tem 

dentro de si, na essência da sua humanidade, sem esquecer que o “ser humano é 

um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida; sujeito de afetividade 

intensa e instável” (MORIN, 2001, p. 59).  

Para aprofundarmos o sentido da educação e do humano na escola 

saviniana, dirigimos aos sujeitos da pesquisa duas perguntas que consideramos 

satisfatórias para colhermos os dados necessários de aprofundamento desta 
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temática. Foram elas: A educação saviniana se preocupa com o humano do 

homem? Em que situações isso se evidencia?  

Com essas informações colhidas, constatamos a importância da função 

pedagógica de atividades exercidas com o alunado por meio de visitas a instituições 

carentes (asilos, creches, hospitais, etc.) com o objetivo de a escola formar seus 

alunos no respeito e atenção ao próximo, principalmente aos mais necessitados. 

Estas atividades têm o objetivo de despertar nos alunos o sentido da solidariedade e 

da justiça social.  

 

Quando se preocupa em desenvolver atividades que possibilitem 
essa formação humana e fraterna de ajudar o próximo e ter 
consciência de preservar o meio ambiente. Muitas atividades com o 
objetivo de atender os necessitados e tornar-se solidário são 
desenvolvidas na escola, principalmente com os jovens, 
adolescentes (Professora F). 

 

As atividades elencadas no discurso acima evidenciam a intencionalidade da 

educação no contexto escolar, de formar crianças, adolescentes e jovens 

“compromissadas com o próximo” (Professora D). Nesse parâmetro de educação, a 

escola saviniana atua na constante atenção aos seus objetivos da formação dos 

alunos e dos demais agentes da educação que se distinguem pela “ação 

evangelizadora baseada nos valores savinianos [...] com atitudes de respeito e amor 

ao próximo, possibilitando um clima de solidariedade e justiça em nosso meio” 

(Professora I).  

A educação comprometida com a formação de valores implica respeitar o 

percurso do aluno na trajetória de construção do seu processo formativo e do seu 

contexto sociocultural. Morin (2001, p. 52) nos ensina que “o homem só se completa 

em ser plenamente humano pela e na cultura”. 

O conhecimento da complexidade humana só é possível, por sua vez, 

quando “sentimos e concebemos os humanos como sujeitos” (MORIN, 2010, p. 51). 

Somente a compreensão humana nos abre ao outro, à sua vida, seus sofrimentos, 

suas alegrias.  

Educar para a descoberta do sentido da vida, para o significado da 

existência, na perspectiva de contribuição para uma sociedade mais humana, mais 

justa e mais solidária é anseio irrevogável do ato de educar da grande maioria das 
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escolas, em especial, da escola SAVI, conforme parecer dos sujeitos desta 

pesquisa.  

Portanto, “a educação saviniana favorece o desenvolvimento holístico do ser 

e o conhecimento da doutrina cristã e da pessoa humana. Sendo evidenciada, em 

momento de ajuda ao outro, valorização do educando desta escola” (Professora J). 

O currículo, por seu turno, mediante o planejamento de suas atividades, 

favorece experiências nas quais o aluno vai adquirindo, em face das atividades 

vivenciadas, atitudes de respeito, acolhimento, solidariedade. Tais princípios 

“apontam para algo que é o núcleo da relação intersubjetiva que se pauta pela ética: 

o reconhecimento do outro” (RIOS, 2008, p. 121)  

A pedagogia da escola SAVI, portanto, desenvolve atividades que reforçam 

o “humano através dos valores trabalhados nas aulas, nas manhãs de 

convivências40, nas relações de respeito e solidariedade entre as pessoas” 

(Professor E).  

As atividades desenvolvidas, nesse contexto escolar, sustentam (e 

especificam) a finalidade do procedimento do ensino e aprendizagem do aluno “à 

medida que todos esses elementos se estruturam para despertar um processo no 

aluno que origine efeitos coerentes com uma finalidade” (SACRISTÁN, 2000,                  

p. 211). 

Gonçalves (2010, p. 51), alinhada a isso, argumenta que a finalidade do 

educar e suas consequências “é uma questão de ética, de consciência, de 

responsabilidade diante do outro e do mundo”. Dessa ótica, o ato de educar e as 

consequências dele implicam diretamente responsabilidade de quem educa o que 

reforça o pedido constante dos respondentes desta pesquisa por uma formação 

específica no campo específico da espiritualidade, na concepção do cuidar de si e 

do outro. 

 

 

 

 

                                                      
40

Manhãs de convivências, na escola SAVI, são atividades extraclasse desenvolvidas com os alunos, 
por turma, do ensino fundamental do sexto ao nono ano em ambiente propício para uma maior 
articulação dos laços fraternos, a fim de criar e estabelecer um clima de amizade e respeito mútuo, 
através de técnicas de aproximação entre as pessoas num clima de reflexão espiritual e social. 
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4.2.5  Educação, valores e sociedade 

 

No item anterior, tratamos da educação e do humano na educação 

saviniana. Mas interessa-nos investigar a relação dessa educação com a sociedade 

teresinense na voz dos professores, considerando que nossa pesquisa não se 

estende a outros membros da comunidade educativa. Não negamos que a fala dos 

alunos, dos pais e demais participantes dessa comunidade enriqueceria os nossos 

dados.  

A educação acontece num espaço e num tempo. É uma ação histórica e 

social, visto que “o fenômeno educacional se desenrola no tempo e faz igualmente 

parte da história” (ARANHA, 2006, p. 24). Assim, os valores que fundamentam o 

surgimento da Congregação Religiosa, mantenedora da escola, no seio de uma 

família, explicitam o sentido e significado da escola: o acolhimento, a disponibilidade 

e a gratuidade como característica da espiritualidade que discutimos. O Projeto 

Educativo Saviniano (2008) destaca essas características, quando realça que fora 

no aconchego da casa de Madre Savina Petrilli que a missão educativa saviniana se 

inaugurou. 

Com o olhar focado à família, aos valores que aí se abrigam, 

compreendemos o significado que tem “a presença de valores espirituais e humanos 

no cotidiano da escola a partir das ações mais simples de convivência com o outro” 

(Professora J). Elas (as ações) trazem, na sua tradição, os valores de acolhimento, 

respeito ao outro, solidariedade, revelados pelos progenitores da fundadora, ao 

acolherem em sua casa a congregação iniciante. 

Ressaltamos que a educação veiculada pela escola saviniana pesquisada 

se dá no seio da sociedade teresinense, que acolheu, também, as religiosas 

fundadoras da escola, com muita hospitalidade. A sociedade teresinense, 

representada pelos pais que optam pela educação saviniana, tem demonstrado 

que “busca também valores espirituais e não somente o conhecimento 

acadêmico”, afirma a Professora A. Tal demonstração é revelada no discurso do 

professor: 

 

[...] uma prova da importância desta escola para a sociedade 
teresinense é o respeito e o respaldo que ela tem perante a 
sociedade, a sua valiosa contribuição para a cidade de Teresina, 
formando homens e mulheres para que sejam imitadores do amor de 
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Deus, onde quer que esteje realizando o seu ofício de cidadão 
(Professor k). 

 

As escolas savinianas, desde sua origem, primam por uma educação que 

integre, na formação acadêmica e intelectual do seu aluno, fé e vida, inspiradas nos 

ensinamentos da religião católica e nos exemplos de vida da fundadora da 

congregação, Madre Savina Petrilli.  Com base nisso, na tese de doutoramento, 

Silva afirma que: 

 

As escolas savinianas – desde a sua fundação até o presente 
momento histórico – se constituem, portanto, em locais de formação 
intelectual e acadêmica e, também, religiosa, tendo em vista que 
primam tanto pela qualidade dos conhecimentos científicos ofertados 
e eficácia dos métodos de ensino utilizados, quanto pela valorização 
e difusão da religião católica (SILVA, 2010, p. 117). 

 

É bastante evidente, no desenvolvimento deste trabalho, a interface da 

dimensão espiritual no processo do ensino e da aprendizagem da escola SAVI.  Este 

processo, sempre atualizado e enriquecido pelos valores humanos presentes, é um 

dos motivos que justifica a “escolha pela maior parte dos pais” para a educação de 

seus filhos conforme a fala da Professora F. Enfim, esta instituição atravessou o 

século XX reconhecida como “escola de tradição e de qualidade” pela sociedade 

teresinense, assegura a Professora F.  

O contato mais direto com os pais possibilita aos professores afirmar de 

um lado que “os pais acreditam e confiam na formação ética, moral e intelectual” 

(Professora I). Por outro lado, esse mesmo contato permite afirmar também que 

“apenas uma pequena parcela se preocupa ou se interessa na formação dos 

alunos, participando juntamente com a escola na educação dos filhos”             

(Professor H). 

Esta última fala atenta que a educação fundamentada em valores encontra 

suas dificuldades no contexto da sociedade moderna, “com todo esse individualismo 

que ronda a sociedade em todo o mundo, principalmente países capitalistas, outros 

valores acabem por dominá-la” destaca o Professor H. 

Pelas dificuldades manifestadas pelo depoimento acima, infere-se que 

educar em valores é um desafio que abre horizonte à educação para colaborar na 

construção de uma nova sociedade, conferindo um “rosto humano à globalização” 

(BOFF, 2005, p. 11).  
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É evidente que educar nos parâmetros duma formação que visualize a 

condição humana na sua complexidade requer da escola um projeto pedagógico que 

contemple a pessoa humana na sua inteireza, respeitando o seu processo de 

desenvolvimento humano e acadêmico, em que as partes e o todo se completem. 

Esse processo não comporta a fragmentação do conhecimento nem o olhar 

educativo munido de ações individualistas.  

Pelo contrário, demanda que a educação e a sociedade comunguem valores 

que anunciem a possibilidade de um mundo casa de todos.  Somente assim os 

“valores ganham corpo e configuração histórica e nos transmitem a esperança de 

que, efetivamente, um outro modelo de mundo e de globalização seja historicamente 

possível” (BOFF, 2005, p. 14).  

A consciência da urgência de uma educação balizada por valores é 

ratificada na seguinte fala: 

 

A sociedade moderna, teresinense ou de qualquer outro lugar, não 
pode prescindir de valores para alicerçar uma educação que conduza 
à resolução dos conflitos vigentes. A vida em sociedade demanda 
acordos e compreensão dos fenômenos sociais a fim de se 
conseguir convivência ordeira e pacífica (Professora L). 

 

A dimensão espiritual resgata e fortifica a vivência dos valores na 

concretização do acolhimento, respeito, solidariedade e amor ao outro, com gestos 

de fraternidade e gratuidade, princípios que foram ilustrados, neste trabalho, 

conforme dados coletados das respostas ao questionário. A educação carreada pelo 

discurso dos investigados realça que educar em valores e para os valores não é 

característica exclusiva dum ambiente de escola confessional, mas de uma 

educação focada na realidade do homem, na sua integralidade, na valorização do 

humano como pressuposto de realização pessoal e social. 

 

 

4.2.6 Articulando espiritualidade e currículo: propostas e sugestões 

 

Neste item discutimos, com base nas informações dos questionários, a 

articulação da espiritualidade com o currículo, na voz dos professores, a partir das 

propostas e sugestões apresentadas.  
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A espiritualidade, no contexto da escola SAVI, revela-se na atuação dos 

professores, de modo contundente, conforme o Professor M: “a espiritualidade se 

revela como já foi citado, através do testemunho de vida, da vivência dos valores no 

evangelho, de cada membro da instituição”.  

A espiritualidade, na sua essência, é de ampla visão. Configura-se na 

subjetividade do indivíduo, da pessoa. Não podemos precisar em dados concretos o 

que seja espiritualidade. Ou afirmar esta é a mais certa; aquela não o é. A 

importância da espiritualidade se dá, na realidade, na busca do sujeito pelo 

significado e sentido do seu viver, sua valorização como pessoa, pela valorização do 

outro e pelo encontro com uma força maior, com o universo; “é sempre estar em 

busca, de melhorar, crescer o seu eu para podermos ajudar o nosso próximo nas 

adversidades da vida”, pondera a Professora D. 

Na escola pesquisada, a espiritualidade é elemento constitutivo do 

procedimento educativo e curricular. Essa escola professa a religião católica e, sob 

sua inspiração, orienta os princípios fundamentais da educação desenvolvida. Os 

conteúdos curriculares e os saberes experienciados tornam-se indispensáveis para 

que os educandos “experimentem situações favoráveis de partilha com os 

educadores e demais pares” (PES, 2008, p. 15). 

Assim, o Projeto Educativo Saviniano, que traça as diretrizes e princípios 

das escolas savinianas, assinala que: 

 

[...] para o alcance desses propósitos, exige-se ambiente 
caracterizado pela procura da verdade, no qual os educadores, 
competentes, conscientes, convictos e coerentes, em constante 
construção do ser mestre no saber e na vida sejam ícone, com suas 
imperfeições, não ofuscado, porém, da excelência do único Mestre, 
Jesus Cristo (PES, 2008, p. 16). 

 

Com o levantamento das informações dos sujeitos pesquisados no 

questionário 2, que estimulava o investigado a refletir seu posicionamento quanto à 

conexão da espiritualidade com sua própria formação pedagógica e o currículo, 

ganha importância a afirmação de que “a formação humana, cristã, que conduz a 

pessoa para uma vida significativa alicerçada nos valores cristãos (é) capaz de 

transformar as pessoas em excelentes profissionais” (Professor E). 

Os atores principais dessa trilha da articulação da espiritualidade com o 

currículo são os professores. Eles fazem real essa articulação nas suas aulas e no 
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seu fazer pedagógico. Com essa consciência, na décima segunda (12) questão do 

questionário 2, solicitamos aos investigados sugestões que pudessem contribuir 

para uma maior articulação entre espiritualidade e currículo, da qual resultasse 

efetiva contribuição à formação dos docentes.  

É importante ressaltar, nesse processo, a colaboração sincera, humilde e 

autêntica dos professores instados a colaborar. 

Inicialmente, cabe-nos dizer que as respostas evidenciam a necessidade de 

um caminho formativo dos professores, no campo espiritual, planejado, que atenda 

às solicitações de “uma formação espiritual que desenvolva uma tomada de 

consciência do quanto o “formador docente” e o “docente” precisam dessas virtudes 

para realizar um trabalho mais humanizado, pensando no bem do outro”, sugere o 

Professor F. 

Em perspectiva dessa contribuição, a fala dos professores ressalta a 

necessidade de grupos de estudos e palestras sobre o tema em discussão para se 

conscientizarem de que “a espiritualidade e o currículo fazem parte da formação do 

ser humano e que este lado deve ser aprimorado cada vez mais por suas práticas 

educativas desenvolvidas em sala [...]” (Professor N). 

Para os professores, portanto, o “currículo fundamentado em valores 

espirituais vai depender da postura de quem o desenvolve. É necessária uma sólida 

formação” (Professor F). Essa formação se faz necessária ao profissional da 

educação, cuja profissão se insere no conjunto das profissões de convivência 

humana exigindo assim um movimento de formação profissional do professor dentro 

da própria profissão (NÓVOA, 2009). 

É insistente, na fala dos professores, a necessidade de uma formação 

docente no campo que ora discutimos: espiritualidade. Urge que a escola se 

programe para atender essa demanda como consequência de fidelidade à missão 

de educar a que se destina, desde sua origem, qual seja, a educação de jovens e 

crianças à luz dos princípios cristãos com ênfase nos valores savinianos. 

A fala dos docentes aponta, ainda, a necessidade do envolvimento dos 

professores do ensino religioso com as demais áreas do ensino. Essa sugestão, que 

se articulem espiritualidade e currículo, deixa entrever que a concepção de 

espiritualidade ainda se limita à espiritualidade professada pela escola, ou seja, 

aquela que se manifesta, especialmente, nos momentos de reflexão e orações, nas 

aulas de religião, no empenho pela vivência dos princípios cristãos, principalmente 
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“aqueles mais apreciados por Savina: justiça, ternura, bondade, gratuidade e 

disponibilidade”, segundo a Professora J. 

Portanto, segundo a Professora D, convém uma “maior ligação, interação, 

entre os professores de religião e os das outras áreas” para que o processo 

pedagógico se desenvolva como um trabalho coletivo e não fragmentado na própria 

atuação pedagógica. Neste sentido, o Professor H também explicita essa 

necessidade ao sugerir a “participação dos professores do ensino religioso junto às 

outras disciplinas”. 

Tem ficado evidente, pois, a preocupação do grupo com a aderência dos 

professores do ensino religioso às suas atividades pedagógicas. Isso realça uma 

dificuldade enfrentada pelo corpo docente. Esse anseio da participação dos 

professores do ensino religioso no grupo das demais áreas de ensino denota a 

departamentalização dos conteúdos, fato ainda presente no processo pedagógico da 

escola. Resulta, ainda, da concepção de que os professores do ensino religioso são 

os responsáveis diretamente pela formação do aluno no contexto da aprendizagem 

dos valores orientados pela escola. 

No âmbito dessas reflexões, consideramos que a vivência da espiritualidade 

e sua conexão com currículo é responsabilidade de toda a comunidade educativa e 

não de um determinado segmento, no caso, o ensino religioso. Nesse caso, 

“acredito que um projeto de pastoral bem claro e objetivo com atividades no início do 

ano para todo o ano letivo ajudaria muito na formação de professores e funcionários” 

(Professor E). Essa fala nos revela, com precisão, a necessidade de um projeto de 

pastoral escolar mais definido e organizado para melhor vivência pedagógica da 

temática discutida e esclarecimento do que seja a espiritualidade. 

Ainda em reforço dessas considerações, neste campo, uma professora 

ressalta os momentos de espiritualidade vivenciados nas atividades pedagógicas da 

escola e sugere “retiros espirituais com a equipe docente e coordenação, bem como 

mais palestras integrando os temas ESPIRITUALIDADE E CURRÍCULO” 

(Professora J). 

A insistência dos professores para uma formação sistemática neste tema 

comprova a importância da espiritualidade a despeito do contexto de uma sociedade 

que visa ao material, à busca pelo sucesso; uma sociedade de consumo. Nesse 

sentido, é urgente compreender que a “espiritualidade não está fora da matéria, fora 

do corpo ou da realidade real, [...] mas algo que está dentro, que habita a matéria, o 
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corpo, a realidade, e lhes dá vida, fá-los ser o que são: enche-os de força, move-os, 

impele-os” (SANDRINI, 2009, p. 195).  

Com o objetivo de colaborar com a escola, apresentamos em anexo41 um 

quadro com a síntese das sugestões requeridas aos professores e professoras 

participantes desta pesquisa.  Pensamos ser de grande valia ao processo formativo 

do corpo docente em conformidade com “o desejo de alcançar a espiritualidade, 

tentando atingir mais coerência no falar e no agir, no portar-se e no seguir” dos 

membros da comunidade educativa (Professora A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41

 O Anexo C apresenta a síntese das sugestões apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, 
evidenciando a necessidade de um processo formativo da espiritualidade como objeto de estudo e 
aprofundamento na formação docente.  
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5 TECENDO AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como sei pouco, e sou pouco, 
faço o pouco que me cabe, 

me dando inteiro. 
Sabendo que não vou ver 
O homem que quero ser. 

Thiago de Mello 

 

 

O itinerário deste trabalho, do ponto de partida às considerações finais, deu-

nos a dimensão da complexidade do tema que tratamos, sempre atentos à 

fundamentação teórica que balizou a investigação. A experiência de construção 

deste trabalho alimentou nossa realidade pessoal, espiritual e profissional, 

conduzindo-nos ao reconhecimento de que somos parte de um todo e cabe-nos a 

responsabilidade de cuidar das partes “dando-nos por inteiro”.  

O que vislumbramos na experiência da espiritualidade e currículo no 

cotidiano escolar, a partir do olhar do professor, garante-nos que não esgotamos as 

implicações deste tema inserido no tecido humano-social que a escola abraça. Esta 

constatação abre horizonte à continuidade desta pesquisa com o envolvimento da 

comunidade de pais e alunos. 

A espiritualidade, enfim, é tema que surge como anseio de reestruturação da 

pessoa humana ante os desafios da liquidez e fragmentação da sociedade. Com 

efeito, ainda que a merecer estudos mais especializados, é reconhecido como 

campo de extrema importância na construção do homem, com que tanto sonhamos 

para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, no respeito à 

diversidade e à natureza. 

A tese que elaboramos desenvolveu-se no seio de uma escola confessional 

católica de tradição centenária, na capital do estado do Piauí, por meio de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa. 

A escola confessional católica, em geral, tem, no bojo de sua prática 

educativa, a figura de um fundador que inspira a metodologia da escola e indica 

princípios formativos da ação pedagógica que desenvolve. A escola confessional, 

pois, é clara e objetiva na educação que veicula, fundamentada na religião que 

professa e nos valores que apregoa. 
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Assim, expomos, no início deste trabalho, que a cidade de Teresina (PI) 

acolheu em mil novecentos e seis (1906), a Congregação das Irmãs dos Pobres de 

Santa Catarina de Sena, mantenedora da escola SAVI, que tem a finalidade de 

educar crianças e jovens (inicialmente as do gênero feminino), nos parâmetros da 

formação religiosa e cristã impulsionada pelo carisma da congregação, cuja 

essência carismática é a oferta da vida a Deus, no serviço de amor aos irmãos, 

principalmente aos mais necessitados, alimentado pelos dons da gratuidade, 

acolhimento e disponibilidade. 

Tal carisma vivifica-se nas obras assumidas pela congregação, 

especialmente, a educação de jovens e crianças. A educação saviniana, na sua 

práxis, busca a integração cultura, fé e vida, em constante processo de atualização 

acadêmica para formar seus alunos para a vida, no sentido de sua preparação 

profissional e humana. 

Desde a fundação da escola (1906), a dimensão espiritual alimenta, pois, o 

processo do ato educativo da escola SAVI, conforme constatamos no capítulo 

anterior, na fala dos professores participantes da pesquisa. Convém esclarecer que 

a ideia motriz da fundação da escola se firma na evangelização cristã, na formação 

de crianças e jovens para serem autênticas cristãs, amando a Deus e aos irmãos 

(PES, 2008; PPP, 2010). 

Assim, no elenco das experiências que constituem o cotidiano escolar e dão 

vida ao currículo da escola, têm forte incidência na formação dos alunos os valores 

inspirados pela prática cristã da religião católica e pelo exemplo de vida da fundadora 

da congregação, Madre Savina Petrilli. Tal constatação garante-nos que as ideias do 

fundador estão presentes na missão das escolas por ele e/ou ela inspirada.  

Neste campo, o carisma congregacional assume papel importante nas 

decisões e ações da prática educativa das escolas.  

A escola confessional empenha-se no desenvolvimento de dimensões que 

se entrecruzam, tais como a dimensão espiritual, a cultural, a pedagógica e a  

sociopolítica. Essas dimensões estão intimamente ligadas, na medida em que os 

membros que integram essa realidade têm uma visão de sua realidade pessoal, do 

ponto que estão e para onde, possivelmente, devem ir, que meios devem utilizar 

para esta finalidade e em que contextos devem atuar.  

O ensino se efetua no cumprimento das atividades a que a escola se propõe 

para desenvolver determinadas atividades configuradas na “trama cultural, política, 
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social e escolar” (SACRISTÁN, 2000, p. 17). A escola, enfim, constrói sua cultura, na 

dialética do seu cotidiano, de modo que possam surgir “esquemas coletivos de 

significados” (BRITO, 2009, p. 246). 

Nesse sentido, o contexto que pesquisamos realça que a dimensão 

espiritual é força motriz da ação pedagógica na escola confessional. A prática 

pedagógica dos professores revela sua eficácia, dando sentido ao exercício do 

professor consciente do papel de mediador do processo de ensino e de 

aprendizagem do aluno. Significa, ainda, que ele (o professor) assume com 

responsabilidade e ética profissional a missão de educador saviniano. 

Desse vetor, a mediação pedagógica facilita e motiva o processo do ensino 

e da aprendizagem mediante a atitude do professor de se dispor como mediador 

entre o aprendiz e sua aprendizagem. 

Os dados extraídos do questionário número dois (2), pois, constatam o 

empenho e adesão dos professores à filosofia da escola por reconhecerem, nos 

desafios hodiernos da sociedade, a urgente necessidade de uma educação que 

garanta às crianças e aos jovens nova postura de cidadãos comprometidos com um 

mundo no qual tenham força a paz, a solidariedade, o acolhimento e o respeito ao 

outro, na sua diversidade. 

Diante desse desafio, a condição humana deve ser preocupação do 

processo formativo de gestores e professores da escola para maior compreensão do 

ensino. Talvez por isso, Morin discuta como possibilidade da educação do futuro, 

uma visão educativa que fundamente sua ação na “unidade complexa da natureza 

humana” (MORIN, 2001, p. 15). 

Entre os sete saberes necessários à educação do futuro propostos por esse 

estudioso, assinalamos que o “ensinar a compreensão” encontra espaço na 

pedagogia escolar que investigamos. O valor humano e o cristão consolidados na 

pedagogia saviniana, como acolhimento, amor ao próximo, solidariedade, 

gratuidade, respeito pelo outro, necessitam da base da compreensão humana. 

Hoje, mais que nunca, considera-se que a compreensão é um processo vital 

da comunicação humana, é “meio e fim” (MORIN, 2001). A educação, na sua 

essência, é a ciência da relação humana, da comunicação. O fazer pedagógico é 

permeado do humano, e nesse fazer constroem-se teias de relações humanas, uma 

rede educativa de construção do outro e de si. Essa construção exige um 
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crescimento espiritual que conduz ao exercício de vivenciar cotidianamente a 

humanização nos gestos e atos cotidianos. 

O exercitar-se em humanização exige, pois, uma transformação interior que  

leva à vivência da espiritualidade. 

Por essa concepção, o professor é mediador da relação no cotidiano escolar, 

nas suas aulas, nos encontros interpessoais, enfim, na dinâmica do seu ser e fazer 

pedagógico.  O papel do professor requer interação dialógica e comunicativa com o 

meio ambiente (a escola), com os alunos e com a sociedade, de tal modo a favorecer o 

desenvolvimento satisfatório do processo do ensino e da aprendizagem (PES, 2008). 

Desse âmbito, dos dados coletados, apreendemos das falas dos professores 

que a escola dispõe de atividades que mantêm os alunos no contato direto com os 

menos favorecidos socioeconomicamente na sociedade. São atividades de visitas a 

asilos, creches, hospitais, a crianças em situação de risco, etc., com o objetivo de 

despertar nos alunos e professores compromisso de justiça social.  

Tais atividades enriquecem a experiência escolar, proporcionando aos 

alunos e a todos que dela participam possibilidades de desenvolvimento da sua 

condição de ser humano. 

Foi-nos revelado, então, que o currículo aufere da espiritualidade da escola 

sua “energia”. Neste contexto escolar, a espiritualidade fundamenta as disciplinas a 

serem ministradas e é a base do projeto pedagógico. Tanto o Projeto Educativo 

Saviniano quanto o Projeto Político-Pedagógico direcionam a prática curricular na 

dimensão integrativa de cultura, fé e vida. Nesta tríade, o currículo da escola 

favorece aos alunos o desenvolvimento “de suas potencialidades, como elemento de 

auto-realização, preparação para vida no mundo do trabalho e para a convivência” 

(PES, 2008, p. 37).  

O currículo, portanto, é configurado pela espiritualidade da escola. Ele se 

realiza na mediação dos professores, nas experiências vivenciadas na jornada 

escolar que articula cultura, fé e vida. A dimensão espiritual, pois, é elo entre a 

prática pedagógica e o currículo. 

Entretanto, os dados da pesquisa revelam que a vivência espiritual dos 

professores acontece em momentos pontuais: orações, reflexões, celebrações 

litúrgicas, reuniões pedagógicas, atividades cotidianas, etc., evidenciando, assim, 

uma lacuna na formação dos professores no campo da espiritualidade, 

especificamente. 
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As sugestões e propostas dos professores assinalam a urgência de uma 

formação de professores no campo da espiritualidade, considerando que, para a 

escola, a espiritualidade é fator preponderante. A explicitação dessa urgência pelos 

professores dá a nosso trabalho sentido e significado e concomitantemente 

evidencia que, para viver espiritualmente, precisa-se de um conhecimento. Ousamos 

dizer que se precisa de competência nesse conhecimento. 

Quais conhecimentos? Não temos a pretensão de especificar 

conhecimentos nessa temática, até porque o conhecimento da espiritualidade é uma 

busca que a pessoa faz no seu interior para oportunizar-lhe harmonia consigo 

mesma, com o outro, com o mundo, com Deus. É uma aprendizagem complexa. 

Precisa-se unir o homem, tão fragmentado na sociedade contemporânea. 

A pergunta que inicia esta tese, “em que medida a espiritualidade de uma 

escola confessional se revela na voz dos professores e incide no currículo?”, por sua 

vez, abre-nos ao horizonte dialético da questão enquanto a espiritualidade é uma 

opção pessoal. A adesão a esta ou àquela espiritualidade é um caminho da pessoa, 

é uma escolha vital que se traduz no coletivo, na relação consigo mesma, com o 

outro, com o mundo. Feita a opção, é possível “formar” a pessoa, no caso particular, 

o professor. 

Pensar, pois, em formação de professores num contexto definido por uma 

cultura de valores humano-cristãos requer um itinerário formativo que colabore para 

o processo de formação e autoformação dos professores, que, no cotidiano do seu 

fazer pedagógico, reelaboram os seus saberes, na “articulação dos fazeres na e da 

escola” (FELDMANN, 2009, p. 79).  

Desafiante, a formação do profissional da educação na espiritualidade 

traduz, para o mundo que anseia pelo retorno do humano, uma possibilidade viável 

de uma educação que inaugure o encontro do homem com o humano. Uma prática 

pedagógica de espiritualidade.  

Propomo-nos, então, apontar um caminho de formação espiritual que 

fortaleça a prática pedagógica da espiritualidade considerando o professor, o 

mediador da espiritualidade com o currículo. 

À guisa de reflexão desencadeadora de um caminho, segue-se uma 

sugestão de percurso formativo que sirva de apoio e inspiração às diversas 

elaborações que possam vir a ser criadas com a leitura desta Tese. 
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1 Percurso formativo 

 

1.1 Curso de espiritualidade que trate do (a):  

 

a. Conceito de espiritualidade; 

b. Sentido e significado de espiritualidade nas várias religiões; 

c. Estudo sobre espiritualidade cristã; 

d. Estudo sobre espiritualidade contemporânea; 

e. Outros temas relacionados à espiritualidade que sejam sugeridos pelos 

participantes. 

 

 

1.2 Construção de um Projeto Pessoal que contemple: 

 

a. O encontro consigo próprio através de momentos dedicados à oração, à 

interiorização, à meditação, etc.; 

b. O encontro com o outro em momentos de celebrações comunitárias, lazer, 

etc.; 

c. O engajamento em atividades que traduzem a solidariedade com o outro, 

aqueles que necessitam de colaboração e compreensão humana. 

 

A proposta acima é sugestão, na nossa percepção, para um caminho que 

favoreça ao professor condição necessária para vivenciar a espiritualidade como 

base fundamental da prática pedagógica, porque irradiada de sua vivência pessoal 

que se revela em ações. Somente assim, a espiritualidade será elo no agir 

educativo. 

Considerando que a prática educativa da escola sugere, pela espiritualidade, 

que os ensinamentos do evangelho de Jesus Cristo e os exemplos de Madre Savina 

Petrilli sejam guia da operacionalidade do fazer pedagógico dos professores, 

acreditamos na viabilidade operacional do caminho proposto. Neste sentido, é justo 

(e real) que professores necessitem de um processo formativo no campo espiritual 

para agir adequadamente, com competência profissional, neste contexto 

educacional. 
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Entendemos, portanto, que uma formação radicada na experiência da 

espiritualidade subsidia o professor na esperança de que a educação seja capaz de 

promover o encontro do homem com o humano que se potencializa nele e no outro. 

Neste sentido, somos todos conscientes de que a educação para os valores, 

humanos e espirituais, fortifica o compromisso com a realidade social, partindo da 

realidade cotidiana da própria vida. 

Convencida da crença que nos alimenta, de que o reconhecimento do outro 

em nossas vidas emana da força de um ser superior, encerramos este trabalho com 

a compreensão de que espiritualidade é caminho de acolhimento para abraçar e 

amar a todos, na dimensão da transcendência do ser humano. E que ela se insere 

no contexto de nossas vidas e no palmilhar das escolas confessionais. 
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ANEXO A 

QUESTONÁRIO 1 

 

 

Estimado (a) Professor(a), 

Este questionário faz parte do trabalho de pesquisa que estou desenvolvendo na 

escola como parte da minha tese de doutoramento, sob orientação da Profa. Dra. 

Mere Abramowicz, do Programa de Pós Graduação, pela Universidade Católica de 

São Paulo.  

Tem o objetivo de traçar o perfil do docente do Ensino Fundamental da Educação 

Básica (do 1o ao 9 o ano) desta instituição escolar. Não é necessária a identificação, 

mas a veracidade das respostas contribuirá para a qualidade do trabalho. 

Agradecemos sua disponibilidade e confiança. 

 

Responda assinalando a afirmação ou completando quando necessário. 

Questão 1. Sexo: Masculino  (  )     Feminino  (  ) 

 

 

Questão 2. Idade:    

a. 25 anos ou menos         (  ) 

b. 26 a 29 anos                (  ) 

c. 30 a 39 anos                  (  ) 

d. 40 a 49 anos                 (  ) 

e. 50 anos ou mais            (  ) 

 

 

Questão 3. Qual o seu nível de escolaridade? 

a. Ensino Médio:  Magistério (antigo 2o grau)  (  ) 

b. Ensino Médio:  Outro (antigo 2o grau)         (  ) 

c. Ensino Superior  – Pedagogia                    (  ) 

d. Magistério Superior                                    (  ) 

e. Ensino Superior  –  Outros                         (  ) 

___________________________________________________________________ 
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Questão 4.  Em que ano você concluiu esse nível de escolaridade? 

___________________________________________________________________ 

 

 

Questão 5.  Das opções abaixo elencadas, em qual (quais) você possui titulação: 

a. Especialização (mínimo de 360 horas)      (  ) 

b. Mestrado                                                          (  ) 

c. Doutorado                                                         (  ) 

d. Nenhum destes                                                   (  ) 

e. Estou em processo                                            (  )             

 

Questão 6.  Há quantos anos você trabalha nesta escola? 

___________________________________________________________________ 

 

 

Questão 7.  Em quantas escolas você trabalha atualmente? 

a. Apenas em uma                       (  ) 

b. Em duas escolas                      (  ) 

c. Em mais de duas escolas         (  ) 

 

 

Questão 8.  Qual o segmento de seu trabalho nesta escola? 

a. 1ª a 5ª ano do Ensino Fundamental    (  ) 

b. 5ª a 8ª ano do Ensino Fundamental    (  ) 

 

Questão 9.  Qual (Quais) disciplinas você leciona nessa escola? E em que série (s)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



139 

Questão 10. Quantas horas-aula você trabalha por semana: 

a. De 10 a 20 horas-aula             (  ) 

b. De 21 a 30 horas-aula             (  ) 

c. De 31 a 40 horas-aula             (  ) 

d. Mais de 40 horas-aula             (  ) 

 

 

Questão 11.  Que religião você professa? 

a. Católica                      (  ) 

b. Cristã- Evangélica      (  ) 

c. Outras                        (  ) 

 

 

Questão 12.  Das atividades abaixo distribuídas, a quais, com mais frequência, você 

se dedica (enumere em ordem de preferência): 

a. Cinema                                 (  ) 

b. Leituras                                 (  ) 

c. Museus                                 (  ) 

d. “Shoppings”                           (  ) 

e. Passear com a família           (  ) 

f. Outros                                   (  ) 

 

 

 

 

 

Agradecemos a valiosa colaboração. 

A pesquisadora.  
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ANEXO B 

QUESTIONÁRIO 2 

 

Estimado (a) Professor (a), 

Solicito sua colaboração para responder a este questionário, instrumento de 

pesquisa da minha tese de doutoramento, sob orientação da Profa. Dra. Mere 

Abramowicz, do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, pela 

Universidade Católica de São Paulo. 

A pesquisa, ora em andamento, investiga como a espiritualidade de uma escola 

confessional se revela na voz dos professores e incide no currículo. Para tanto, 

escolhemos os professores e as professoras do Ensino Fundamental da Educação 

Básica desta escola. 

Sua participação, nesta investigação, é de livre vontade e sem identificação. Conto 

com sua valiosa disponibilidade para responder a este questionário, que se destina à 

coleta de dados. 

Agradeço, antecipadamente, sua importante cooperação neste trabalho 

investigativo, que, possivelmente, apontará indicadores pedagógicos na interlocução 

espiritualidade versus currículo.  

Os resultados da pesquisa serão partilhados com a escola e com todos vocês, 

participantes efetivos de todo o processo de investigação. 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração! 

A pesquisadora 
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Nível do Ensino Fundamental da Educação Básica em que leciona 

(  )  1o ano    (  ) 2o ano    (   ) 3o ano   (  ) 4o ano   (  ) 5o ano 

(  )  6o ano    (  )  7o ano   (   ) 8o ano   (  ) 9o ano 

Ano em que iniciou nesta escola  ________________________________________ 

Disciplinas que leciona: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

 

1. O que você entende por espiritualidade?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2.  Para você, que sentido a espiritualidade tem em suas atividades docentes? E 

como professor desta escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. A espiritualidade fundamenta o saber curricular? De que maneira? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Para você, como a espiritualidade da escola se revela na formação dos (as) 

professores (as)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

5. Para você, como a espiritualidade da escola se revela no currículo efetivamente 

trabalhado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



143 

6. Percebe-se, no cotidiano da escola, a presença dos valores espirituais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

7. A educação veiculada pela escola, fundamentada em valores, interessa à 

sociedade teresinense? Como isso se manifesta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

8. A educação saviniana se preocupa com o humano do homem? Em que 

situações isso se evidencia nesta escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. Como você define o currículo desta escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

10. Como você compreende a espiritualidade saviniana?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

11. Os valores da espiritualidade saviniana estão bem perceptíveis no cotidiano da 

escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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12. Que sugestões você daria para maior articulação entre espiritualidade e 

currículo, da qual resultasse efetiva contribuição à formação dos docentes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

 

 

SÍNTESE DAS PROPOSTAS E SUGESTÕES APRESENTADAS PELOS 
PROFESSORES ENTREVISTADOS 

 

Sujeitos Sugestões 

Professora A 
A busca da unidade; a prática da oração, como símbolo da 
Instituição. Coerência no falar e no agir,no portar-se e no seguir. 

Professor C 
Mini-cursos de espiritualidade: Espiritualidade Cristã, 
Espiritualidade Contemporânea. Retiros espirituais para os 
professores. 

Professora D 
Maior interação dos professores do ensino religioso com os                                                                   
professores das outras áreas. 

Professor E 
Um projeto de pastoral bem claro e definido.    

Professora F 

Atividades de formação que desenvolvam a espiritualidade, a 
fraternidade o amor ao próximo no ato de ensinar. 
Uma formação espiritual que desenvolva uma tomada de 
consciência do quanto o “formador docente” e o “docente” 
precisam dessas virtudes para realizar um trabalho mais 
humanizado, pensando no bem do outro. 

Professor H 
Integração do ensino religioso no planejamento escolar das 
demais disciplinas. 

Professora I 

Grupos de estudos voltados a este tema. 
Apresentação de trabalhos realizados por pesquisadores com 
base nesse tema.  
Momentos de reflexão sobre a prática pedagógica do educador 
saviniano. 

Professora J 
Retiros espirituais com a equipe docente e coordenação. 
Palestras integrando os temas espiritualidade e currículo. 

Professor K Momentos de espiritualidade com as famílias dos alunos. 

Professor M 
 Momentos de espiritualidade com os pais dos alunos, 
professores e funcionários. 

Professora N 
Maior conscientização dos professores de que a espiritualidade e 
currículo fazem parte da formação do ser humano nas práticas 
educativas. 
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ANEXO D 
 

PROTOCOLO DE PESQUISA No 292/2011 

 


