
A Igreja que aprende e ensina:
a relação entre Igreja e Educação  

a partir do Concílio Vaticano II



CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

R147i

 Ramos, Vandeia Lucio
 A igreja que aprende e ensina: a relação entre igreja e educação a partir do Concílio Vaticano II / 
Vandeia Lucio Ramos, sob coordenação de Waldecir Gonzaga. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Letra Capital, 
2022.
 190 p.; 15,5x23 cm. (Letra Capital acadêmica)

 ISBN 978-65-89925-59-0

 1. Ensino religioso. 2. Ensino religioso - Estudo e ensino. 3. Educação cristã. I. Título.
22-75694   CDD: 268
    CDU: 27-1

Camila Donis Hartmann - Bibliotecária - CRB-7/6472

Letra Capital Editora
Tels. (21) 3553-2236 / 2215-3781

www.letracapital.com.br

Copyright © Vandeia Lucio Ramos, 2022

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/02/1998.
Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida,  

sejam quais forem os meios empregados, sem a autorização  
prévia e expressa do autor.

Editor  
João Baptista Pinto

Projeto gráfico e capa
Jenyfer Bonfim

Revisão 
Da autora

Imagem 
Wirestock



A Igreja que aprende e ensina:
a relação entre Igreja e Educação  

a partir do Concílio Vaticano II

Vandeia Lucio Ramos



Ana Elizabeth Lole dos Santos (PUC-Rio)
Beatriz Anselmo Olinto (Unicentro-PR)
Carlos Roberto dos Anjos Candeiro (UFTM)
Claudio Cezar Henriques (UERJ)
Ezilda Maciel da Silva (UNIFESSPA)
João Luiz Pereira Domingues (UFF)
João Medeiros Filho (UCL)
Leonardo Agostini Fernandes (PUC-Rio)
Leonardo Santana da Silva (UFRJ)
Lina Boff (PUC-Rio)
Luciana Marino do Nascimento (UFRJ)
Maria Luiza Bustamante Pereira de Sá (UERJ)
Michela Rosa di Candia (UFRJ)
Olavo Luppi Silva (UFABC)
Orlando Alves dos Santos Junior (UFRJ)
Pierre Alves Costa (Unicentro-PR)
Rafael Soares Gonçalves (PUC-RIO)
Robert Segal (UFRJ)
Roberto Acízelo Quelhas de Souza (UERJ)
Sandro Ornellas (UFBA)
Sergio Azevedo (UENF)
Sérgio Tadeu Gonçalves Muniz (UTFPR)
Waldecir Gonzaga (PUC-Rio)

Conselho Editorial
Série Letra Capital Acadêmica



Aos Católicos que se compreendem como Educadores,
que assumem o martírio nosso de cada dia.

vivendo no hoje a esperança do Reino.
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Não desanimeis diante das dificuldades apresentadas pelo 
desafio educativo! Educar não é uma profissão, mas uma 
atitude, um modo de ser. Para educar é preciso sair de si 
mesmo e permanecer no meio dos jovens, acompanhá-
-los nas etapas do seu crescimento, pondo-se ao seu lado.  
Dai-lhes esperança, otimismo para o seu caminho no  
mundo. Ensinai-lhes a ver a beleza e a bondade da cria-
ção e do homem, que conserva sempre os vestígios do  
Criador. Mas sobretudo com a vossa vida, sede testemunhas  
daquilo que comunicais.

Papa Francisco, 2013
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Prefácio

Agradeço ao convite da Vandeia Lucio Ramos, para prefa-
ciar sua obra, intitulada “A Igreja que aprende e ensina: 

A relação entre Igreja e Educação a partir do Concílio Vaticano II”, 
fruto de suas pesquisas em vista do Mestrado em Teologia Sistemá-
tico-Pastoral, junto ao Programa de Pós-graduação em Teologia, da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), hoje 
sendo disponibilizada ao público em geral, em formato livro impresso. 
Esta obra é fruto de seu envolvimento e identificação com o projeto 
educativo em vista da promoção humana a partir de suas indagações 
pessoais, formação acadêmica, vida profissional e prática eclesial-pas-
toral. Nasce como um desafio e se conclui como uma síntese de tudo 
isso. Expressa bem sua paixão por ensinar e por aprender, por lutar 
por uma escola pública, gratuita e de qualidade, buscando sempre a 
promoção dos mais vulneráveis, como nos pede Cristo nos Evange-
lhos, que “veio para que todos tenham vida e a tenham plenamente” 
(Jo 10,10). 

Minha alegria em prefaciar esta obra é ainda maior por saber de 
todo o envolvimento e paixão da autora no campo da educação, como 
transparece da primeira à última página, tendo presente a colabora-
ção que o cristianismo já deu e pode continuar dando para o campo 
da formação humano-educacional da humanidade. As palavras-chave 
apresentadas pela autora, no formato dissertação (Vaticano II, edu-
cação, missão e Gravissimum Educationis), já demonstram a riqueza 
e a beleza de suas pesquisas e da obra que hoje temos em mãos. Seu 
engajamento eclesial é luz e norte nesta caminhada. A obra também 
demonstra toda a riqueza de dados sobre os desafios no campo edu-
cacional no Brasil e no Rio de Janeiro, com a legislação municipal, 
os desafios do ensino religioso na Arquidiocese do Rio de Janeiro, as 
diferenças de credo dos professores, as Orientações Curriculares e a 
Pastoral da Educação, bem como as tensões sobre a confessionalidade 
do ensino religioso e a defesa de outras propostas pedagógicas para as 
disciplinas.
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Esta é uma obra muito atual, sobretudo porque, com o pontifi-
cado do Papa Francisco, a Igreja está cada vez mais refletindo sobre 
a riqueza e o patrimônio do Concílio Vaticano II, com todos os seus 
documentos, como é o caso da Declaração Gravissimum Educationis, 
voltada para a educação, segundo a ótica cristã, e por causa de todos 
os desafios no campo educacional, agigantados ainda mais pela pan-
demia do novo coronavirus (covid-19). Aqui vale lembrar que a obra 
contempla igualmente as experiências, reflexões e documentos produ-
zidos pela Congregação para a Educação Católica e pela CNBB, em 
nível de Brasil.

Consciente desta realidade e dos graves desafios atuais no campo 
da Educação, o Papa Francisco, em 2019, lançou dois projetos mui-
to importantes e de grande atualidade: a Economia de Francisco e o 
Pacto Educativo Global, convidando a Igreja e a humanidade toda a 
refletirem sobre a crise mundial em que se encontra a humanidade, 
com profunda crise de solidariedade e no campo da educação. Esta 
situação aponta para sérios problemas e deficiências, sobremanei-
ra se pensamos aos países mais pobres do planeta. Se não bastasse 
isso, a pandemia veio escancarar ainda mais as desigualdades sociais 
e a aprofundar o fosso socioeducacional no mundo, pois nem todos 
tiveram e ou tem condições de acompanhar uma educação remota-
mente sem ter acesso à inclusão digital. Muita gente ficou de fora da 
“roda da vida” e isso terá uma fatura alta a ser paga no futuro e não  
muito distante.

A autora concluiu sua pesquisa em 2017, antes da pandemia do 
novo coronavirus (covid-19), que foi deflagrada em março de 2020, 
mas isso não prejudica o conteúdo da obra, pelo contrário, aguça ainda 
mais a vontade de aprofundar o tema, diante dos enormes desafios da 
educação. Como bem recorda a autora, a Igreja, ao longo dos séculos, 
sempre teve presente que sua missão se cumpre em todos os campos 
da formação humana, sobremaneira na educação. Para tanto, a Igreja 
foi compreendendo cada vez mais que a sua missão se realiza e se 
concretiza em prol de uma formação que integre todos os campos e 
realidades da vida humana, que promova o ser humano em todos os 
sentidos. Aliás, como disse Paulo VI, “a Igreja é Mãe e Mestra”, pe-
rita em humanidade, e como tal entende e vê sua missão em prol de 
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uma formação integral do ser humano, que promova o ser humano em 
todas as dimensões, pois, como afirmou o mesmo Pontífice: “nada do 
que é humano é estranho a Deus”.

Ao lançar o Pacto Educativo Global, o Papa Francisco recordou 
o provérbio africano que diz que “para se educar uma única criança é 
necessário a aldeia inteira”, envolvida e comprometida com o proces-
so. Esta ideia foi assumida pela Igreja Católica do Brasil que, como de 
costume, desde 1961/2, realiza a Campanha da Fraternidade junto com 
o tempo da Quaresma, este ano, apresentando a CF-2022 com o tema 
“Fraternidade e Educação” e com o lema “Fala com sabedoria, ensina 
com amor” (cf. Pr 31,26). Estes desdobramentos do Pacto Educativo 
Global e os atuais desafios provocados pela pandemia do novo coro-
navirus (covid-19) que estamos atravessando, devem nos ajudar ainda 
mais a ler esta obra, com toda a sua riqueza do campo educacional, na 
longa e bimilenar experiência da Igreja Católica.

A autora indica o caminho do valor da longa experiência da Igre-
ja Católica no campo da formação, que não se dá apenas em bancos 
escolares, mas em todas as suas ações do múnus de ensinar, como a 
catequese e as ações com a família. A atuação da Igreja no campo da 
educação é algo tão abrangente que bastaria olhar o raio de sua atua-
ção junto às creches, escolas, colégios, faculdades e universidades. 
Mas o raio é muito mais amplo, pois se repercute em todas as suas 
ações nas muitas paróquias espalhadas pelos vários continentes. São 
possibilidades de promoção da vida humana e em diálogo com as mais 
diversas e variadas culturas, com as pluriformes realidades de cada 
povo e em cada rincão do planeta, seja ele mais rico ou mais pobre.

Uma das maiores e grandes colaborações do Cristianismo foi 
justamente o encontro da Palavra de Deus com a Filosofia grega (Ló-
gos), já nos albores do Cristianismo, como antes tinha sido realizado 
por Filon de Alexandria, entre o Dabar (palavra) hebraico e o Lógos 
(palavra) grego. O diálogo fé e ciência deu ao mundo grandes e sig-
nificativos passos na promoção do valor da vida humana e da vida  
humana em si. 

Como recorda a autora, a Educação é um direito universal de 
todo e qualquer cidadão, esteja a pessoa onde estiver. Deve ser prio-
ritária em toda e qualquer ação da humanidade, dos governos e da  
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Igreja. Ela recorda ainda que a Palavra de Deus tem a dimensão forma-
tiva do ser humano como um de seus grandes pilares. Se não promo-
vesse uma Educação de qualidade a Igreja Católica estaria falhando 
em sua Evangelização. Ela não pode deixar de promover todo ser hu-
mano e o ser humano todo, sem negligenciar nenhum aspecto. Por isso 
mesmo, como demonstra muito bem esta obra, a Igreja tem um rico pa-
trimônio para compartilhar com a humanidade, pois sua atuação foi e 
continua sendo marcante no campo da educação, tanto na família como 
na escola. Ao formar novas gerações, para os mais variados campos 
de atuação, dentro e fora dela, a Igreja sempre se pauta pela ética cris-
tã, buscando formar a partir de princípios que considera importantes 
para a formação integral do ser humano, visando sua caminhada e seu  
fim último. 

Tendo presente o texto da Declaração Conciliar Gravissimum 
Educationis e da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, a obra indica 
o valor da união dos agentes da educação e mostra que a Igreja ensina 
e aprende ao mesmo tempo, dá e recebe, em um processo de diálogo 
contínuo, e isso possibilitou e possibilita sua atualização ao longo dos 
séculos e junto aos mais variados povos. A Igreja tem consciência de 
que é peregrina e serva do Reino do Pai e como tal procura agir na 
história concreta de cada geração.

Quando adentramos em sua obra, após sua introdução, vemos que 
no primeiro capítulo, a autora trabalha o “Problema” da Educação em 
si, analisando o fato de que ser Igreja é ser missionária e educadora; 
trabalha a relação Igreja e Estado, que muitas vezes é conflitiva, mas 
que é uma relação em construção na histórica e ao longo da história, a 
depender de cada realidade e tempo histórico; aborda a compreensão 
eclesial e social da educação, indicando o valor da atuação da Igreja 
neste campo; e, como vemos ao final de cada capítulo, ela apresenta 
algumas considerações finais, ao que ela chama de conclusão de cada 
passo que vai sendo dado. No segundo capítulo, intitulado “A Igreja 
aprende no Concílio Vaticano II”, ela aborda a temática da educação 
a partir do Magistério Colegiado do Concílio Vaticano II, analisan-
do como o tema foi trabalhado em cada sessão: 1ª) diferenças que 
se encontram, pois participaram bispos de todo o orbi terrestre 2ª): 
identidade de Magistério, 3ª): aprendendo a dialogar com o mundo, 
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4ª): serviço à Palavra; buscando as várias formas e campos do fazer-se 
Magistério: na liturgia, na identidade da Igreja, no Povo de Deus, no 
episcopado, no sacerdócio ministerial, na vida religiosa, na missão, 
na Palavra, no diálogo e na comunicação, no ecumenismo e no diálo-
go inter-religioso, na liberdade, na relação com o mundo, no diálogo 
com os vários saberes, e, por fim, como é comum na tradição católica, 
na relação com Maria, Mãe do Senhor e nossa; feito isso, a autora 
tece suas conclusões e considerações finais deste capítulo. No terceiro 
capítulo, sob o título de “A Igreja ensina: o gravíssimo dever da edu-
cação cristã”, ela se debruça sobre o caminho da Gravissimum Edu-
cationis no Concílio e o pós-Concílio; apresenta algumas conclusões 
parciais, entra diretamente no tema da educação cristã na Declaração 
Gravissimum Educationis, conduzindo-nos a uma leitura e estudo dos 
documentos, desde o proêmio até sua conclusão, abordando os vários 
temas tratados na mesma, como: educação como direito universal (GE 
1), natureza e fim da educação cristã (GE 2), os educadores: pais, so-
ciedade civil e Igreja (GE 3), meios da Igreja para a educação cristã 
(GE 4), importância das escolas (GE 5), obrigação e direito dos pais 
(GE 6), solicitude pelos alunos das escolas não católicas (GE 7), esco-
las católicas: importância e direito da Igreja (GE 8), diversidade de es-
colas católicas (GE 9), faculdades e universidades católicas (GE 10), 
faculdades de ciências religiosas (GE 11), a coordenação das escolas 
católicas (GE 12) e a conclusão, como sua exortação aos educadores 
e alunos, para, enfim, tecer suas considerações finais ao capítulo. No 
quarto capítulo, que tem como título “Conversão pastoral como pro-
cesso educativo permanente”, a autora trabalha as novas formas de 
ser presença no mundo, o fato de que ser Magistério é ser educador 
em vários campos, como na família, na instituição educativa, na esco-
la confessional católica, na escola não confessional, na universidade; 
aborda igualmente o tema da educação ligado à dimensão espiritual 
e ao ensino religioso, o papel e missão do cristão educador leigo e 
a figura da mulher no campo da educação, que, aliás, no campo da 
educação infantil e de ensino médio, constitui a grande e esmagadora 
maioria; ao final, são tecidas as conclusões a este capítulo. Enfim, após 
seus quatro capítulos, a autora apresenta as conclusões gerais de sua 
pesquisa e a bibliografia consultada, a qual poderá ser muito útil aos 
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interessados em aprofundar ainda mais o tema desta obra, sobremanei-
ra pelos muitos documentos da Igreja no campo da Educação.

Percorrendo os olhos sobre esta obra, seja para leitura seja para 
consulta, é possível ver a riqueza da pesquisa que a autora fez sobre 
a educação católica procurando entender a perspectiva teológico-pe-
dagógica e as questões antropológico-teológicas presentes no texto da 
Declaração Gravissimum Educationis, num desejo de construir pontes 
para unir estas duas vertentes em uma leitura interdisciplinar e trans-
disciplinar. 

Enfim, esta é uma obra que vale a pena ter em nossas bibliote-
cas, sob muitos aspectos. Sua riqueza de dados e insights para novas 
pesquisas no que diz respeito a bimilenar experiência e participação 
da Igreja no campo da Educação, à luz do Concílio Vaticano II (1962-
1965), sobremaneira na ótica de sua Declaração Gravissimum Educa-
tionis, trilhando os caminhos da história humana, segundo o projeto 
do Pai, discernido pela Igreja. A obra agrega valores, vem enriquecer 
a pesquisa e a produção na área teológica no Brasil, especialmente no 
campo da Teologia Pastoral, sobre o papel e missão da Igreja no cam-
po da Educação, em suas muitas áreas, inclusive no Ensino Religioso, 
fortalecendo ainda mais a colaboração aos estudos teológico-pastorais 
em nossos Seminários, Faculdades e Universidades. Ademais, esta é 
mais uma obra que o Programa de Pós-Graduação em Teologia da PU-
C-Rio oferece à Área 44 da CAPES: Ciências da Religião e Teologia. 
Parabéns e grato à autora, pela produção, e ao leitor, pela aquisição e 
leitura. Alia iacta est! Que a pesquisa possa ajudar em seu campo e nos 
estudos em geral, sendo instigadora e fonte ao mesmo tempo.

Prof. Dr. Pe. Waldecir Gonzaga1
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