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Resumo 

 

 A proposta deste trabalho foi de investigar a contribuição da educação 

não-formal para a educação formal, no contexto da Escola Dominical da Igreja 

Metodista. O referencial teórico ancora-se em autores que se dedicam aos 

estudos relacionados à educação não-formal: Afonso (2002), Simson (2001), 

Brandão (2002), Duran (2007), Delors (2002), Gadotti (2005), Libâneo (2005) e 

Gohn (2001). A educação não-formal foi problematizada no contexto da Escola 

Dominical, tendo por base dados históricos que remontam ao seu início na 

Inglaterra do Sec. XVII, seu fundamento na história do movimento metodista e 

na biografia do seu fundador, considerando as contribuições de Buyers 

(1929/1945), Heitzenrater (2006), Reily (1991) e Levièvere (1997). A pesquisa 

empírica, de cunho qualitativo, teve por base a realização de entrevista 

intensiva e a aplicação de questionários. A entrevista foi realizada com um 

bispo honorário da Igreja Metodista, cuja história de vida está relacionada ao 

ambiente da Escola Dominical, à formação ali recebida e sua influência na 

escolha de sua profissão. Os questionários elaborados foram encaminhados à 

comunidade que frequenta a Escola Dominical, sendo respondidos por vinte e 

duas pessoas. A análise das respostas dos entrevistados considerou as 

condições contextuais nas quais os entrevistados estavam envolvidos. Os 

resultados obtidos suscitam alguns questionamentos, pois o ambiente em que 

se deu a proposta inicial da Escola Dominical, no Movimento Metodista, 

apresenta uma enorme distancia do lugar em que a mesma prática é realizada 

hoje, evidenciando-se a grande dificuldade para a Escola Dominical manter-se 

atrativa em um mundo moderno, que oferece muitas opções de lazer, cultura e 

educação, diferente do séc. XVII, em que a educação era privilégio de poucos. 

Apesar deste desafio, a Escola Dominical e a educação não-formal que ela 

oferece hoje, são vistas, por seus participantes, como fundamentais na 

formação do caráter tanto espiritual quanto moral, e relevante a sua 

contribuição para a sociedade como um todo. 

Palavras-Chave: Educação; Educação não-formal; Escola Dominical; 

Processos formativos;  Histórias de Vida. 
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Abstract 

 
 

Our research’s goal was to investigate the contribution non-formal 

education has for formal education in the Methodist Church’s Sunday School. 

Our theoretical framework is based in authors that study non-formal education: 

Afonso (2002), Simson (2001), Brandão (2002), Duran (2007), Delors (2002), 

Gadotti (2005), Libâneo (2005) and Gohn (2001). Non-formal education was 

problematized in the context of Sunday School, grounded on historical evidence 

from its beginnings in seventeenth century England, its foundation on the 

methodist movement and in its founder’s biography. We considered the 

contributions provided by Buyers (1929/1945), Heitzenrater (2006), Reily (1991) 

and Lelièvre (1997). The empirical qualitative research consisted in intensive 

interviewing and the emplyment of questionnaires. We interviewed a honorary 

Methodist Bishop, whose life story is ties to the Sunday School environment 

and the formation it provided as well as its contribution for his choosing of a 

profession. The questionnaires we elaborated were sent to the communities 

that attend Sunday School, and were answered by twenty-two people. The 

analysis of the answers given took into account the contextual conditions in 

which the interviewees were involved. The results thus gathered raise some 

questions, because the environment in which Sunday School was first proposed 

whithin the Methodist Movement is vastly different from the context  in which the 

same practice is carried out nowadays, thus showing the great difficulty Sunday 

School has in remaining attractive in the modern world that offers many options 

when it comes to leisure, culture and education. This is in stark contrast to the 

seventeenth century, when education was a privilege given to very few. Despite 

this challenge, Sunday School and the non-formal education it provides 

nowadays are seen by its participants as fundamental in character formation, 

both spiritually and morally, and relevant for society as a whole. 

Keywords: Education; Non-formal education; Sunday School; Formative 

processes; Life stories. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Observar a contribuição da educação não-formal para a educação 

formal no processo formativo dos sujeitos, a partir da linha histórica da Escola 

Dominical da Igreja Metodista, é a proposta desta pesquisa.  

O interesse por este tema foi despertado ao observar minha própria 

história de vida, e como a educação não-formal, no contexto da Escola 

Dominical, remeteu à escolha da profissão e à busca pelo 

ensino/aprendizagem. Mesmo dentro de uma estrutura social que proporciona 

a ausência dos pais, na maior parte do tempo, por motivos, geralmente, de 

trabalho, a educação não-formal foi uma forte aliada que contribuiu 

grandemente no meu processo formativo e na escolha da minha profissão. 

Para o desenvolvimento da pesquisa aqui proposta, foi feito um 

recorte, dentro de uma perspectiva histórica, considerando os primórdios do 

movimento metodista, a história de vida de John Wesley, fundador do 

movimento, seu ambiente familiar e a educação ensinada e praticada em sua 

infância, por sua mãe, seu pai e seus irmãos. 

Foi desenvolvida uma entrevista com um Bispo da Igreja Metodista, 

que viveu na Escola Dominical desde o “rol do berço”, ou seja, desde bebe. Os 

dados coletados por meio da entrevista permitiram identificar percursos e 

influencias em seu caminhar, desde criança, pela participação de professores e 

professoras que cumpriram o papel de educador na Escola Dominical, bem 

como pais ou responsáveis. 

Um questionário foi elaborado e aplicado à 22 (vinte e duas) 

pessoas, com idade variada, cuja maioria tem entre 40 e 60 anos, idade em 

que as pessoas já apresentam certa estabilidade profissional. Procurou-se 

examinar a contribuição da Escola Dominical na escolha de suas profissões e 

na formação moral e social. 

A proposta de observar os processos de educação não-formal e 

pontuar sua relevância (ou não), a partir da educação cristã que ocorre na 

Escola Dominical da Igreja Metodista, relaciona-se com a importância de 
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perceber possíveis impactos sociais que decorrem desta educação, da vivencia 

das crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas que ali se 

desenvolveram, observando-se o caminho histórico do surgimento da Escola 

Dominical e sua possível relevância na transformação de uma sociedade. 

A grande maioria dos grupos sociais, independente de sua 

localização, entende a necessidade de investimento e motivação para que 

crianças e adolescentes, principalmente, em relação à frequência de uma boa 

escola ou à participação num ensino de qualidade. Os pais e responsáveis se 

esforçam para que isso aconteça, sempre pensando em um futuro melhor para 

seus filhos. Essa busca pode gerar, muitas vezes, o esgarçamento da estrutura 

social, pois a educação não está restrita ao ambiente escolar, formal, mas, ela 

também ocorre no cotidiano da vida, em ambientes não-formais.  

Embora na Escola Dominical o eixo central seja a educação não-

formal, os alunos e alunas dessas escolas estão diretamente inseridos em 

diversos contextos sociais na pluralidade cultural do nosso país. Portanto, uma 

Escola Dominical com a qualidade e a seriedade que a mesma se propõe, com 

boa formação para os professores e material que forneça base teórica 

significativa, na contribuição de uma transformação social, pode representar 

um importante papel educacional da Instituição Religiosa dentro da sociedade, 

nas palavras do apóstolo Paulo “não vos conformeis com este século, mas 

transformai-vos pela renovação de vossa mente” (Romanos 12.2 – Bíblia 

Sagrada). 

Contudo, é importante considerar a necessidade e vital importância 

de que, aqueles e aquelas que se aventuram na prática docente, conheçam a 

instituição de que fazem parte, e percebam sua política e a coerência entre o 

seu discurso e os programas de ação. Esta afirmação refere-se também à 

educação não-formal e às instituições que a praticam, pois as mesmas 

exercem um poder relativo, na medida que, como salienta PIMENTA (2002), 

suas diferentes representações ou funções 

[...] expressam o reconhecimento de que ela [a instituição] é 

condição coadjuvante e fundamental para maior igualdade 

social, para o desenvolvimento econômico, científico, humano, 

cultural, político e tecnológico. (p. 95, 96) 
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A formação de educadores e educadoras, seja ela formal ou não-formal, 

precisa ser solidificada para a constituição de uma sociedade estável e 

saudável, que saiba como expressar seu caráter humanitário e comunitário, 

visando o desenvolvimento de todas as pessoas. 

 

Desenvolvimento do Trabalho: 

A Metodista é conhecida como instituição religiosa e também de ensino. 

A educação que pratica pode ser considerada como educação formal, em suas 

Universidades, Colégios, Cursos de Ensino Superior. E também se organiza no 

âmbito das Escolas Dominicais mantidas pela Igreja Metodista, como educação 

não-formal. 

A pesquisa aqui proposta se delimita no âmbito da Escola Dominical da 

Igreja Metodista, onde também desenvolvo meu trabalho atualmente, e tem, 

como motivadoras e norteadoras, as seguintes questões: Quais as relações 

entre a educação formal e a educação não-formal praticadas na instituições 

Metodista  Como se dá a interação entre a educação formal, que ocorre nas 

Universidades e Instituições de Ensino e a Educação não-formal, praticada em 

“outros lugares” de suas instituições  Quais as contribuições da educação 

formal para a educação não-formal que ocorre nas Escolas Dominicais  Qual o 

papel da cultura, do aprender a ler e escrever, no nascedouro do movimento 

metodista, em meio às crianças, observando a estrutura familiar em que se 

formou o fundador do movimento metodista, John Wesley  As Escolas 

Dominicais conseguem manter-se atrativas, como educação não-formal, na 

realidade atual, considerando o aprofundamento das exigências com crianças, 

adolescentes e jovens, em termos de formação  

Nessa direção, os objetivos deste trabalho podem ser assim expressos: 

1. Conhecer o trabalho que se desenvolve nas Escolas Dominicais por 

meio da educação não-formal; 

2. Evidenciar a relação entre a Escola Dominical e a Igreja Metodista 

em seu nascedouro; 

3. Discutir/problematizar a relevância entre a Escola Dominical e a 

formação da cidadania. 



11 
 

O desenvolvimento deste trabalho considerará três eixos principais: 

 - Um primeiro relaciona-se com a “Educação não-formal e seu papel social”. 

Nessa direção, no primeiro capítulo, apresenta-se uma discussão a respeito da 

diferenciação entre educação formal e educação não-formal, evidenciando 

pontos relevantes no agregar de valores, de ambas, na formação do ser 

humano enquanto ser integral, considerando aspectos emocionais, intelectuais, 

relacionais. 

- O segundo eixo irá considerar a importância da cultura do ler e escrever na 

formação familiar de John Wesley, o fundador do movimento metodista, e como 

se deu a sequência da história, a partir da educação não-formal, nas Escolas 

Dominicais, com a valorização da criança presente neste espaço, juntamente 

com a família e suas relações. 

- O terceiro eixo apresenta uma entrevista com um bispo da Igreja Metodista 

que vive no contexto da Escola Dominical desde o nascimento, ao que se soma 

respostas ao questionário direcionado a pessoas que frequentam e/ou 

frequentaram a Escola Dominical e de uma análise de conteúdo para observar 

o papel da educação não-formal na Escola Dominical e sua contribuição em 

dias atuais. 

Para o desenvolvimento do trabalho, os procedimentos metodológicos 

percorreram os seguintes passos: 

 Estudo das relações entre educação formal e educação não-formal, 

considerando contribuições  de seus principais teóricos. 

 A educação não-formal dentro da estrutura familiar e sua contribuição 

para o surgimento do movimento metodista, por meio da educação, 

gerando uma estrutura educacional formal. 

 Entrevista intensiva com bispo da Igreja Metodista 

 Aplicação de questionários estruturados com frequentadores da Escola 

Dominical. 

A pesquisa procurou perceber qual contribuição da Escola Dominical aos 

alunos e alunas, bem como professores e professoras, que estão inseridos em 

um contexto social complexo, composto por diversas culturas, considerando 
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diferentes classes sociais que compõem o país, e encontram no espaço 

religioso cristão um interesse que os aproxima.  

O trabalho está estruturado com introdução, e três capítulos, 

considerações finais e anexos. Na introdução compartilho um pouco de minha 

história de vida, e problematizo a educação não-formal e sua relevância em 

minha formação acadêmica e pessoal. O capítulo primeiro apresenta o 

embasamento teórico sobre a educação formal e não-formal, sua prática e 

importância no cotidiano de crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas 

na escola formal e na Escola Dominical. O capítulo segundo traz a história do 

movimento metodista em seu nascedouro a partir da educação não-formal, 

onde é evidente a cultura do ler e escrever presente na casa do fundador do 

movimento metodista, John Wesley, que serviu como base para a formação do 

processo educacional gerado pelo movimento. O capítulo terceiro apresenta 

um breve relato sobre a história de vida de um bispo da Igreja Metodista, que 

nasceu na igreja e viveu na Escola Dominical. Foi possível, a partir do relato, 

perceber a relevância da educação não-formal recebida dentro de casa aliada 

à formação que teve em seu desenvolvimento na Escola Dominical. A análise 

realizada permitiu uma discussão importante evidenciando que a educação 

não-formal pode ser percebida como uma grande aliada da educação formal, 

uma vez que a educação não-formal agrega valores que contribuem para uma 

formação integral do ser humano, como valores morais, éticos e relacionais, 

que fazem parte do currículo da Escola Dominical. 

Por fim, teremos os anexos das entrevistas e considerações finais, onde 

será apresentado todo o processo de desenvolvimento deste trabalho de 

pesquisa, e alguns aspectos para uma reflexão sobre as dificuldades em se 

manter espaços onde se desenvolvam a educação não-formal e qual sua 

relevância em uma sociedade moderna. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

        Em minha trajetória de vida a educação não-formal teve um papel 

fundamental. Creio que participar de encontros dominicais enquanto criança e 

aprender a ver a vida por outro prisma, apropriando-me de conceitos e valores 

morais e sociais que buscavam a paz entre todas as pessoas e o fazer o bem a 

todos, ensinaram-me a amar e praticar a educação para a vida e não somente 

para a escola.  

 Hoje, formada em teologia, sou pastora de uma comunidade onde 

trabalho educação dentro de um contexto social e cultural diversificado, que 

abrange pessoas de classe econômica baixa à alta, não alfabetizadas e pós 

graduadas, quer ensinando em classes, pequenos grupos de discipulado, na 

Escola Dominical, em sermões nas celebrações cúlticas, escrevendo para o 

boletim informativo semanal da comunidade ou em visitas pastorais.  

 Para dar conta de tudo isso, o embasamento teórico é fundamental, por 

isso a busca pelo Mestrado em Educação. 

 Comecei o trabalho com crianças junto com meu marido logo após o 

nosso casamento, e não paramos mais, completando 17 anos em 2011. 

 Desde a infância frequento a Escola Dominical da Igreja Metodista, uma 

escola de educação não-formal que acontece aos domingos, por isso se chama 

“dominical”, e que será observada com maiores detalhes nesta pesquisa no 

eixo que analisará a educação não-formal no nascedouro do metodismo. 

 Considero-me fruto do trabalho incansável de homens e mulheres que 

perceberam a educação sob outra perspectiva, o da possibilidade de 

transformar vidas, ou ao menos oferecer novas condições, apontando 

caminhos diferentes daqueles institucionalizados, não como uma substituição, 

mas como um fator que agrega valores além dos oferecidos na educação 

formal. 

 As lembranças que tenho de minha infância na escola secular, na 

educação formal são positivas, pois eu via na escola um espaço de amizades e 
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aprendizados prazerosos, e, no meu entendimento, atribuo estes sentimentos à 

base que recebi na Escola Dominical, onde eram ensinados outros valores 

como o caminhar juntos, o do respeito, fazer tudo da melhor maneira possível, 

com capricho e ternura. 

 Na Escola Dominical, ainda criança eu era estimulada a cantar, decorar e 

declamar poesias e versículos bíblicos, falar na frente da comunidade, ajudar o 

próximo, cuidar de meu livro de estudos dominicais. Estes estímulos também 

eram por mim praticados na escola formal, onde muitas vezes me diferenciava 

dos outros alunos, e era bastante elogiada pelas professoras. Essas ações 

geraram em mim segurança, e cada vez mais a vontade de fazer sempre o 

melhor dentro de meus estudos. 

  A possibilidade de viver a educação não-formal durante a infância 

norteou minha trajetória de vida de forma agradável, saudável e tranquila, pois 

esta educação era buscada e recebida por mero prazer, sem a obrigatoriedade 

instituída, e ajudou-me a passar pela educação formal com habilidade que 

gerou leveza, prazer, interesse pelos estudos e busca pelo conhecimento. 

 Acredito que na infância desenvolvemos as bases para nossa vida adulta. 

Portanto, é extremamente fundamental cuidar da educação de nossas 

crianças, trazendo a memória o texto bíblico do livro de Provérbios 22.6: Ensina 

a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se 

desviará dele. (Bíblia Sagrada). 

 Assim como a infância, toda a minha adolescência foi vivenciada dentro 

da igreja. Eu gostava muito de estar com o grupo de juvenis (nome dado aos 

adolescentes entre 12 e 17 anos) e jovens, fazíamos muitas atividades juntos, 

desde jogos de futebol até intercâmbio com outras comunidades. Viajávamos e 

fortalecíamos nossa fé em Jesus Cristo, por meio de retiros e estudos bíblicos, 

em ralações de amizade e companheirismo. Sempre fiz parte da liderança e 

gostava de organizar programações para estarmos juntos fortalecendo a 

comunhão. Creio que estes momentos me proporcionaram uma adolescência 

saudável, que refletiu de forma positiva no ambiente escolar dentro da 

educação formal, onde pude vivenciar de forma diferenciada amizades 

verdadeiras. 
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 Percebo que a educação me conduziu por caminhos tranquilos onde o 

trilhar me proporcionou alegria e pude perceber o acontecer da vida com mais 

naturalidade, pois na educação não-formal aprendi sobre coisas práticas da 

vida, como o amor, a paz, o estar junto, o apoio mútuo, entre outros, que fazem 

a diferença na caminhada do ser humano, como seres relacionais. 

 Mas este pedacinho da minha história de vida também leva a refletir que 

eu não sou uma exceção. Há milhares de pessoas que trilharam caminhos 

semelhantes, ou, mesmo que diferentes, foram impactadas, marcadas e 

impulsionadas pelos caminhos da educação, quer formal ou não-formal. 

 A educação está presente na história da humanidade desde os seus 

primórdios. É verdade que, no começo, o ser humano precisou aprender a 

sobreviver e, a partir de então, começou a praticar o ensino, ou seja, passar 

para novas gerações aquilo que havia aprendido e que era importante à sua 

própria sobrevivência. 

 É interessante discutir que a educação tem sido valorizada por alguns 

grupos e desprezada por outros, e aqui eu me refiro à educação formal, onde, 

nem sempre ela recebe o devido respeito e valorização. Porém, todos os 

grupos sociais e culturais praticam a educação formal ou não-formal. Desde o 

homem da caverna com suas primeiras descobertas, desenhos e escritos, que 

é visto hoje com um novo olhar por aqueles que estudam tais escritos e têm 

percebido as grandes descobertas feitas por aqueles que não frequentaram 

escolas, mas aprenderam e ensinaram, a educação tem sido praticada. E ao 

descobrir e praticar uma forma de comunicação em paredes e outros tipos de 

superfícies, eles apresentaram métodos e técnicas de educação, ao ensinarem 

seus sucessores. 

 
 Em nossos dias não é diferente o fator necessidade de ensino-

aprendizagem, quando todos os povos, tribos e nações praticam a educação 

para, defender interesses particulares de cada grupo, para preservar a espécie, 

para trazer segurança a diversos núcleos sociais, e outros. 

 Com a preocupação de educar as pessoas, e quem sabe mudar a 

realidade de vida do ser humano, muitos educadores se destacaram no curso 
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da história, interferindo inclusive na própria história de seus grupos ou países. 

Em texto clássico, Brandão discute essa questão: 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, 

ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós 

envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 

ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, 

para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida 

com a educação (Brandão, 2002, p.07). 

 

 Essa educação vivenciada no cotidiano alcançou de forma 

transformadora a vida e família de John Wesley, cuja história servirá como 

pano de fundo para esta pesquisa, que, procurou perceber como o mesmo 

desenvolveu o gosto, ou melhor, a paixão pelo estudo no núcleo familiar, ou 

seja, na educação não-formal. Tanto seu pai Samuel Wesley tinha inclinações 

para o estudo e a literatura, como sua mãe, Suzana Wesley, uma mulher muito 

a frente de seu tempo, interessada pela educação e aprendizagem, embora 

sem formação universitária, pois as mulheres, naqueles tempos, não podiam se 

matricular nas universidades (Heitzenrater, 2006, p. 26). Mesmo em dias atuais 

o número de mulheres que renunciam os estudos em prol da família, filhos, 

esposos e outras questões é bastante assustador. 

 Quando na Inglaterra do século XVIII, por meio da educação, Wesley 

causa um impacto na história social de seu país, acreditando que seria possível 

transformar vidas de milhares de pessoas que eram exploradas e sofriam com 

a pobreza e o desprezo do governo, 

[...] houve outras pessoas como João Wesley e Carlos 

Wesley, George Whitefield e Elizabeth Fry, que visitaram 

os presos, procurando aliviar os seus grandes sofrimentos, 

e interessar o governo na solução desse grande problema 

social. Foi o senso de irmandade e simpatia cristã que 

abriu os olhos dos ingleses para a necessidade de se 

auxiliarem mutuamente uns aos outros e que salvou a 

Inglaterra de uma grande catástrofe (Buyers, 1945, p. 16). 

 

 Entre os grupos sociais havia a classe dos operários, tanto na lavoura 

como na indústria, que ganhavam muito pouco, além dos negociantes e 

trabalhadores das minas de carvão. 
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 Perceber a forma desumana com que eram tratados os menos 

favorecidos, bem como as condições sociais e principalmente as condições 

morais, onde havia um número muito grande de pessoas completamente 

entregues ao vício do álcool, despertou em John Wesley o interesse pela 

transformação social de seu país. 

Realmente, antes de ser organizada qualquer Sociedade, foi 

fundada uma escola em Bristol em benefício dos filhos dos 

mineiros que tinham abraçado o Evangelho. O Sr. Wesley 

estudou os diversos sistemas de educação existentes na 

Europa, especialmente na Alemanha e Holanda. O 

curriculum era bastante exigente, e consistia das seguintes 

matérias: Leitura, Caligrafia, Aritmética, Inglês, Francês, 

Latim, Grego, Hebraico, História, Geografia, Cronologia, 

Retórica, Lógica, Ética, Geometria, Álgebra, Física e Música. 

A Escola de Kingswook, em Bristol, foi a primeira e logo a 

seguir houve escolas fundadas em Newcastle, no Foundry, 

e em Londres. O trabalho educativo tem sempre 

acompanhado o trabalho de evangelização na Igreja 

Metodista. 

O Sr. Wesley foi um dos primeiros a utilizar a Escola 

Dominical nas suas sociedades. Em 1790 escreveu a um 

dos seus ajudantes: “Estou satisfeito por saber que foi 

aberta uma Escola Dominical em Newcastle. É uma das 

mais nobres instituições que tem sido fundadas na Europa 

no decurso de muitos séculos, e seu valor argumentará mais 

e mais, se seus professores e diretores cumprirem seus 

deveres. Nada pode retardar o progresso deste trabalho 

bendito senão a negligência de seu instrumento. (Buyer, 

1929, p. 15). 

 

 A educação que sempre esteve presente na vida de John Wesley, 

começa a alcançar outras vidas. Criando um currículo bastante exigente como 

é possível perceber na citação anterior e utilizando a Bíblia como livro didático, 

e outros materiais produzidos por ele mesmo, crianças e pessoas adultas 

começam a ler e a escrever.  

 O interesse de John Wesley pela educação o leva não somente a ensinar 

algumas poucas crianças, mas despertar em outros colegas de faculdade o 

mesmo interesse, recebendo apoio, inclusive financeiro, para construir escolas 

para crianças pobres de sua época. 
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 Como essas escolas aconteciam aos domingos, receberam o nome de 

“Escola Dominical”. 

 E ainda hoje, assim como eu, milhares de pessoas no mundo inteiro são 

impactadas por educadores que seguem o exemplo de John Wesley, homens e 

mulheres chamados metodistas, educam porque amam. 

  E esta educação, hoje chamada de não-formal, tem alcançado um lugar 

de destaque em nossa sociedade, e chega com força impactante, criando 

novos caminhos, abrindo novas possibilidades para uma renovação social. A 

educação não-formal apresenta um poder pedagógico que não pode ser 

desconsiderado. 

 A ação pedagógica que tem se disseminado em várias esferas do país, 

no campo social, econômico, da saúde, cultural, esportivo, recreativo, religioso 

e em muitos outros, colocando diante da sociedade a multiplicidade da 

educação.   

 De fato, vem se acentuando o poder pedagógico de vários 

agentes educativos, formais e não-formais. Ocorrem ações 

pedagógicas não apenas na família, na escola, mas 

também nos meios de comunicação, nos movimentos 

sociais e outros grupos humanos organizados, em 

instituições não-escolares. (Libâneo, 2005, p.27). 

 

 Esta ação pode apresentar fatores positivos como fatores negativos. Um 

grande perigo deste poder pedagógico nas mãos de vários agentes é o fato de 

cada um educar para aquilo que julga ser correto ou visando interesses 

próprios de determinados grupos. 

 Uma consequência de ações como esta é a ausência de parâmetros, que 

podem contribuir para a constituição de famílias desestruturadas, pois os 

parâmetros ou referencias são frágeis para orientar pedagogicamente a família, 

em especial, no que diz respeito a educação de crianças. Se por um lado, pais 

e mães sentem-se inseguros quanto a melhor forma de educar seus filhos, por 

outro lado, temos crianças se desenvolvendo enquanto seres humanos, porém 

sem uma diretriz mais consciente por parte de seus familiares ou seu grupo 

social. 
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 Mas, felizmente, em meio a tantos agentes educadores uma grande 

maioria leva a sério sua função, ou procura exercer o seu “poder pedagógico” 

com o intuito de colaborar para que a sociedade na qual vivemos seja um 

ambiente agradável para todos, num processo de inclusão, procurando 

respeitar o direito de todos. 

 Essa múltipla ação pedagógica na sociedade, nas palavras de Libâneo, 

extrapola o âmbito formal, abrangendo esferas mais amplas da educação 

informal e não-formal. Mas o que surpreende, segundo o autor citado, é o fato 

de que muitas instituições, que estão cercadas de ações pedagógicas, 

desconhecem a ação pedagógica. Essa é uma preocupação que deveria 

ocupar pensamentos de políticos e líderes sociais, mas o que se constata é 

que a educação é tão fundamental na condução da sociedade e ao mesmo 

tempo tão pouco valorizada por meio de profissionais habilitados e instancias 

políticas. 

 Este trabalho desenvolve o seu capítulo teórico com um estudo sobre a 

educação não-formal, ao analisar que existem vários modelos e formas de 

educação, nas mais distintas esferas de nosso amplo planeta, e alcança todos 

os povos e classes. Ela acontece em lugares dos mais curiosos, como embaixo 

de árvores ou na prática diária de ações que visam benefícios de determinados 

grupos, como plantio e colheita. Podemos inclusive lembrar de momentos 

históricos onde os meninos aprendem com os homens mais velhos e as 

meninas com as mulheres mais velhas.  

 O conhecimento adquirido no curso da vida de cada ser humano é um 

saber importante que não pode deixar de ser transmitido àqueles que iniciam 

seu viver. Assim, os saberes são agregados e renovados a cada geração, sem 

que necessariamente haja a presença da escola institucionalizada. 

 Para Maria da Glória Gohn, o conceito de educação não se restringe mais 

aos conceitos de ensino-aprendizagem no interior das unidades escolares 

formais, mas agora, transpõe os muros escolares alcançando novos espaços 

não formais, visando abraçar aqueles que estão excluídos a, por meio da 

educação, superar a miséria e as injustiças sociais. Percebe-se então a 

presença estruturada da educação não-formal, que para a autora,  
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[...] aborda processos organizativos da sociedade civil, ao 

redor de ações coletivas do chamado terceiro setor da 

sociedade, abrangendo movimentos sociais, 

organizações não governamentais e outras entidades 

sem fins lucrativos que atuam na área social; ou 

processos educacionais, fruto da articulação das escolas 

com a comunidade educativa, via conselhos, colegiados, 

etc. (Gohn, 2001, 07). 

 

É importante lembrar que este olhar para a educação não-formal como 

uma prática social visando a inclusão social de subgrupos da população é 

recente, datando da década de 1980 uma percepção mais acurada de sua 

importância no âmbito social nacional. Neste contexto, a educação não-formal 

deve ser vista como uma aliada da educação formal. Ou seja, mesmo nas 

escolas, espaço de educação institucionalizado, a educação não-formal 

acontece em encontros de mães, pais e familiares, mostrando que a educação 

pode e deve ir além do que está instituído, visando o progresso, a justiça e 

bem-estar da população, independente de sua classe social. 

A família também precisa ser vista e percebida como um lugar onde a 

educação ocorre, aliás, é o primeiro lugar onde acontece a educação e 

assegura por isso, a ligação entre o afetivo e o cognitivo, assim como a 

transmissão dos valores e das normas. (Delors, 2002, p.111). 

A educação acontece em vários espaços e lugares, abrange pessoas de 

diversas culturas, povos e raças, contempla a questão de gênero, e também 

alcança as crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas. 

Assim, este trabalho se amplia, ou caminha um pouco mais além, 

observando o aprendizado que ocorre todo o tempo, inclusive nas esferas não-

formais. Como oferecer orientação adequada e uma educação prazerosa para 

que o ser humano se desenvolva e cresça com equilíbrio em todas as faixas 

etárias  

Alguns escritores como Jean Piaget, defendem que os seres vivos, 

inclusive a criança aprendem na sua interação com o meio, desenvolvendo 



21 
 

desta forma a sua inteligência. Este desenvolvimento inicia-se antes mesmo do 

nascimento da criança. Portanto, ao chegar à idade escolar a criança já 

desenvolveu conceitos a partir de sua própria inteligência e interação com o 

meio em que ela vive, ou seja, dentro de sua estrutura familiar. 

A educação não-formal alcança a criança antes de atingir a idade 

escolar. De que forma se dá essa educação e quais suas implicações na 

caminhada destas crianças  

 No procedimento metodológico, a condução este trabalho acontecerá 

como se estivesse trilhando um caminho, definindo a educação não-formal 

como um caminho que chega a diversos lugares, espaços, grupos em todas as 

épocas e culturas, mas um caminho que hora se cruza, hora se une e hora está 

em paralelo com o caminho da educação formal; um caminho por onde andam 

pessoas de todas as idades. Em especial, observaremos o caminhar de 

crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas pela Escola Dominical da 

Igreja Metodista. 

O exposto até aqui, imprime à educação não-formal um valor substantivo 

tanto do ponto de vista dos professores como dos pais e alunos e considerando 

as exigências da sociedade atual. Assim, o propósito deste trabalho é suscitar 

reflexões, nos limites da própria pesquisa, sobre as possibilidades e limites da 

educação não-formal, da educação que se faz na Escola Dominical da Igreja 

Metodista. Para tanto, parece relevante contextualizar tal educação e sua 

expressão no contexto da Escola Dominical.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO 1  

OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO! 

 

Em todos os lugares acontece a educação. Mesmo quando não 

percebemos, estamos aprendendo ou ensinando. Nossas ações, palavras e 

pensamentos partem daquilo que aprendemos ou para o qual fomos educados. 

 Não há uma forma única nem um único modelo de 

educação; a escola não é o único lugar onde ela 

acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar 

não é a sua única prática e o professor profissional não é 

o seu único praticante (Brandão, 2002, p.9). 

Gosto de pensar na metáfora do caminho, ou, na vida como uma 

estrada, que percorremos ensinando aqueles que encontramos neste caminhar 

e também aprendemos com tantos outros. Na verdade, deixamos e levamos 

marcas dos passos que damos em nossa jornada. 

Vejo a educação como um belo caminho a ser percorrido durante o 

viver, e que proporciona encontros e, às vezes, desencontros. Nesta 

caminhada é possível perceber a beleza do que aconteceu a beira do caminho 

ou no próprio caminho, marcas deixadas por pessoas que trilharam o mesmo 

percurso antes de nós e que deixaram um toque de graça e beleza. Assim é a 

educação, um caminho a ser trilhado que deixa marcas como sinais para 

aqueles que virão a seguir. 

Ainda pensando nesta estrada, ou neste caminho é possível trazer à 

memória alguns lugares pelos quais ele passa, como grandes centros urbanos, 

pequeninas cidades interioranas, vales e montanhas, rios e mares, ou lugares 

bem distantes, longínquos onde encontramos vilarejos, pequenas aldeias, 

grandes populações, vários idiomas e um número quase infinito de dialetos. 

Em cada lugar dos mais variados, distantes ou próximos, grandes ou 

pequenos, acessíveis ou não, acontece a educação. 
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Embarcar nesta viagem e descobrir variadas formas de educar e ser 

educado será emocionante, embora esta viagem neste momento precise ser 

breve, e não será possível neste trabalho conhecer todas as formas 

fascinantes de educação, para o que teríamos que fazer uma longa viagem 

com muitas paradas, muitas fotos, e inúmeros contatos com aqueles que 

encontraríamos pelo caminho. 

Faz-se necessário um foco mais direcionado, portanto, escolhi a 

educação não-formal para ser a bússola norteadora, aquela que irá conduzir 

esta caminhada, problematizando o contexto da Escola Dominical, que atua 

com crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, de várias culturas e 

classes sociais. 

 

1.1. Ponto de Partida: O que é educação não-formal e onde ela acontece  

 

Gostaria de definir a educação não-formal por aquilo que 

ela é, pela sua especificidade e não por sua oposição à 

educação formal. Gostaria também de demonstrar que o 

conceito de educação sustentado pela Convenção dos 

Direitos da Infância ultrapassa os limites do ensino 

escolar formal e engloba as experiências de vida, e os 

processos de aprendizagem não-formais, que 

desenvolvem a autonomia da criança. (Gadotti, 2005, p. 2). 

 

Bem, seguindo pelos caminhos do mundo encontraremos com certeza 

belíssimos edifícios de educação. Prédios imponentes e muito disputados por 

estudantes de todo o mundo na busca por uma formação excelente. Muitos em 

sua jornada perceberam esses prédios e ali fizeram uma parada mais longa, 

percebendo seus detalhes e se aprofundando no aprendizado. 

Mas há um número ainda maior de pessoas que não tiveram a 

oportunidade de enxergar esses prédios, olharam para outros pontos ou por 

outras janelas durante sua jornada e perceberam a educação em pontos onde 

não havia prédios, mas tantos outros métodos de educar, como o plantar e o 

colher para sobreviver, as caçadas, criação de animais, e situações do dia-a-
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dia, simples tarefas diárias que serviram de instrumento pedagógico, com 

métodos e técnicas das mais variadas. 

Houve também pessoas que tentaram aproximar este daquele, ou seja, 

viram os grandes prédios de educação formal, passearam por eles e muito 

aprenderam. Foram tocadas por um desejo de levar um pouco desta grande 

descoberta àqueles que estavam distantes, em outros caminhos, traçando 

pontos de encontro do conhecimento.  

O caminho que nos dava a impressão de ser uma sequência, onde 

seguimos sempre em frente, agora nos mostra alguns retornos, alguns 

cruzamentos, e algumas saídas, enfim, alguns acessos a outros lugares, a 

outros espaços de educação, contribuindo para a aprendizagem. 

Mas o que me chama a atenção é o momento em que os caminhos 

deixam de ser paralelos e encontram-se, seguindo em uma única via por um 

determinado período, ou por um determinado tempo. O encontro entre a 

educação formal e a educação não-formal contribui de forma significativa para 

o desenvolvimento da pessoa enquanto ser humano, e não apenas enquanto 

sujeito intelectual dotado de saber, técnicas e teorias fundamentais, é verdade. 

É um encontro que fortalece o viver diário nas coisas simples da vida e 

não somente uma teoria tecnológica distante do cotidiano. 

A beleza do encontro proporciona crescimento para aqueles que, de 

ambos os lados, viajam por esta estrada, percebendo ou aprendendo não 

apenas o caminho em si, mas as diferentes observações das paisagens ao 

redor, visando pontos de chegada e paradas diferentes. 

Ainda que tenhamos a consciência de que há muitas pessoas tocando o 

curso de sua vida com certa liberdade, há momento em que o ser humano 

deixa de ser independente, e percebe a necessidade de viver dentro do que é 

comum, ou, em comunidade, a educação é, como outras, uma fração do modo 

de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções 

de sua cultura, em sua sociedade. (Brandão, 2002,p.10).  
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Cada grupo social, consciente ou inconscientemente, pratica a educação 

objetivando estabelecer regras e condutas que estabeleçam a ordem dentro do 

grupo e proporcionam uma melhor convivência, visando tornar o viver 

comunitário tranquilo e a sua interação com o meio em que habitam saudável.  

Mesmo pensando em uma educação não-formal, toda educação é 

tendenciosa, pois visa algum tipo de interesse para o qual o educador exerce o 

seu papel, para Brandão esta é uma fraqueza da educação, “pois na prática, a 

mesma educação que ensina pode deseducar...”.  

Nos lugares e espaços onde não existe a escola, a educação ocorre 

naturalmente dentro de “estruturas sociais de transferência de saber de uma 

geração a outra” – Brandão. Nesses espaços a educação acontece de forma 

não centralizada e sem um modelo formal. 

Porém, há outros espaços em que a educação não-formal acontece 

simultaneamente com a educação institucionalizada, como no foco deste 

trabalho, quando surgem as Escolas Dominicais na Inglaterra do século XVIII 

como contribuição para a educação formal, que era privilégio de poucas 

famílias abastadas, e permanecem até aos dias de hoje, como educação não-

formal, mas seguindo métodos e técnicas similares aos da escola 

institucionalizada.  

Neste caso a educação cumpre um importante papel social 

possibilitando que os excluídos tenham acesso a um viver social onde a justiça 

se faz presente, com 

[...] a ampliação do conceito de Educação, que não se 

restringe mais aos processos de ensino-aprendizagem 

no interior de unidades escolares formais, transpondo 

os muros da escola para espaços da casa, do 

trabalho, do lazer, do associativismo, etc. Um novo 

campo da Educação se estrutura: o da educação não-

formal. (Gohn, 2001, p.7). 

A educação não-formal segue sua própria organização social, a fim de 

alcançar seus objetivos específicos, com ações coletivas do chamado terceiro 

setor da sociedade, (Gohn, 2001, p. 18).  
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Já a Escola Dominical acontece dentro de um destes movimentos 

sociais, “a Igreja Metodista”, cujo movimento se estabeleceu a partir do cuidado 

social, por meio de ações sociais inclusivas e transformadoras, que se 

organizou como uma entidade sem fins lucrativos. 

Nessa perspectiva, o entendimento é o de que a Escola Dominical 

caminha na contramão do sistema globalizado, sistema esse “que inclui e 

exclui segundo as conveniências do lucro, que destrói a cultura e cria 

continuamente novas formas de dominação, principalmente de ordem cultural” 

(Gohn, 2001, p. 8). Ou seja, a Escola Dominical, constitui-se como um 

movimento social que prega a igualdade, o viver comunitário e ajuda mútua, 

onde os bens materiais precisam ser usados para o benefício do grupo e não 

individual, respeitando a cultura de cada povo, procurando superar as formas 

de dominação. 

Neste espaço todas as pessoas, inclusive as crianças, são educadas 

para “amar o próximo”, ou seja, ajudar indistintamente, sem fazer acepção de 

pessoas, e cada pessoa é convidada ou desafiada a ser um agente 

transformador da sociedade. Quando a mídia se levanta para dizer que é 

preciso ter e ter cada vez mais, a Escola Dominical, por meio de seu livro 

didático, a Bíblia, procura ensinar, ou resgatar os ensinos de Jesus Cristo, num 

olhar acolhedor de amor e cuidado para com todas as pessoas excluídas e 

marginalizadas da sociedade, procurando respeitar a cultura de cada grupo, 

mantendo a integridade e a identidade individual, valorizando o ser e não o ter. 

Maria da Glória Gohn trabalha com uma perspectiva que aborda a 

Educação como promotora de mecanismos de inclusão social, que promove o 

acesso aos direitos de cidadania (p. 13), para a autora na era da globalização a 

educação se sobressai diante do elevado grau de competitividade, que gera 

uma busca por conhecimentos e informação, assim, o tipo de educação que é 

oferecido também se difere do passado, pois há interesses específicos em 

jogo. Esses interesses interferem diretamente na cultura e diversidade 

histórica.  

Ao observarmos uma tribo indígena dos séculos passados percebemos 

um genuíno cuidado com a sua cultura, desde as formas de se vestirem, como 
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a busca por alimentos e a construção de moradias. Hoje, ao observamos estas 

mesmas tribos, percebemos que muito de sua cultura foi deixado de lado e/ou 

trocado por outras culturas, de outros povos, culturas e práticas que nem 

sempre têm significado para aquele povo.  

Mais uma vez, percebemos que na estrada por onde caminha a 

educação muitos ensinos são levados e deixados a beira do caminho, e nem 

sempre quem encontra estes ensinos/marcas sabe ao certo o que fazer com 

eles. Da mesma forma, quem deixou tal informação enquanto caminhava nem 

sempre se dá conta da interferência ou mudança que a mesma pode causar.  

É como aquela pedrinha que as crianças jogam na água de uma lagoa e 

ela faz “ondinhas” por um perímetro muito grande. Nossas ações educativas 

causam “ondinhas” que nem sempre sabemos onde vão parar, ou quem 

alcançará.  

Num mundo de competitividade, a cultura e a história de cada povo são 

deixadas de lado para dar lugar àquilo que interessa aos mantenedores, ou 

seja, “clientelas específicas”. A cultura está se desvalorizando diante daquilo 

que é comercializável. 

Para mudar esta realidade precisa haver uma modernização da rede 

escolar. Os governos nas instancias locais, estaduais e federais precisam 

juntos trabalhar e somar esforços para concretizar este objetivo e desta forma 

buscar uma reforma que promova a inclusão de todas as raças, etnias, sexo, 

etc., e ao mesmo tempo, redescubra o valor da cultura como a identidade de 

um povo. 

Nessa perspectiva, a articulação entre educação formal e educação não-

formal tem um papel importantíssimo. Hoje existem leis que de certa forma 

“obrigam” todas as crianças a frequentarem escolas, e muitas vezes são 

oferecidos benefícios que incentivam famílias de baixa renda a manterem seus 

filhos na escola. Por outro lado, ainda é gritante o número de crianças em 

idade escolar que são exploradas em trabalhos árduos e penosos, ou, 

frequentam escola em um período e trabalham em outro, o que resulta em um 
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baixo desempenho escolar, e a escolarização desta criança não proporciona 

um aprendizado tão verdadeiro e profundo como deveria. 

Dentro de sua comparação entre educação formal e educação não-

formal Maria Gohn observa a necessidade de agregar ao ensino formal 

conteúdos da educação não-formal, como conhecimentos relativos às 

motivações, à situação social, à origem cultural dos alunos, etc. (Gohn, 2001, 

p.15).  

De fato, tornar a educação uma obrigação para crianças ou adultos não 

motiva o aprendizado. Neste sentido a educação não-formal é mais bem 

sucedida, pois seus alunos não têm a “obrigação legal” de frequentar tais 

espaços educativos, mas o fazem por, de alguma maneira, encontrar ali um 

espaço prazeroso de aprendizagem, com certa autonomia e liberdade para 

expressar sua identidade, sua cultura, seu jeito de ser. 

Brandão destaca a educação que acontece em todos os lugares, povos, 

situações e momentos, uma educação sem fronteiras, livre para firmar seus 

valores. Por outro lado, Maria Gohn questiona a falta de ações políticas mais 

diretas e menos tendenciosas. Ela defende a necessidade de um trabalho em 

conjunto. Para a autora os espaços institucionalizados podem e devem ser 

abertos para a sociedade para que aconteça um apoio mútuo, ou seja, a 

educação não-formal pode e deve acontecer nos espaços de educação formal, 

beneficiando a sociedade como um todo. Nas palavras de Gohn, 

 

O grande destaque que a educação não-formal passou a 

ter nos anos 90 decorre das mudanças na economia, na 

sociedade e no mundo do trabalho. Passou a valorizar os 

processos de aprendizagem em grupos e a dar-se grande 

importância aos valores culturais que articulam as ações 

dos indivíduos. Passou-se ainda a falar de uma nova 

cultura organizacional que, em geral, exige a 

aprendizagem de habilidades extra-escolares (Gohn, 

2001, p.92).  

  



29 
 

O espaço da Escola Dominical tem sido um desses espaços onde 

acontece a educação não-formal. Mas ela é apenas um. Muitos outros espaços 

estão presentes em nossa sociedade, o que ajuda a valorizar os processos de 

aprendizagem tanto em grupos como individuais. 

 

1.2 – Educação formal e educação não-formal: Caminhos que se 

articulam. 

A educação não-formal, por sua vez, são aquelas 

atividades com caráter de intencionalidade, porém com 

baixo grau de estruturação e sistematização, implicando 

certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas 

(Libâneo, 2005, p.89). 

Aquela visão de que a educação não-formal era aplicada à atividade 

educacional organizada e sistemática, fora do sistema formal, e que procurava 

tipos selecionados de aprendizagem a subgrupos particulares da população ou 

como um conjunto de processos delineados para alcançar a participação de 

indivíduos e de grupos em áreas distintas, propondo o ensino de atitudes que 

visavam a colaboração no ambiente familiar, de trabalho e consequentemente, 

do meio em que se vive, passou a ter agora uma valorização, percebendo-se 

que a educação não-formal pode e muito contribuir ao unir conhecimentos e 

práticas à educação formal (Gohn, 2001, p.88). 

É sabido que, quando unimos esforços para o bem de todas as pessoas, 

para incluir, motivar e incentivar por meio da educação, quer formal, quer não-

formal, toda a sociedade se beneficia com esta união.   

Mesmo a globalização que, por um prisma, pode ser vista como uma 

vilã, ou um sistema que exclui e inclui conforme a ordem lucrativa, agora, sob 

um novo olhar, essa mesma globalização pode ser percebida como um fator 

que tornou perceptível a educação não-formal, a qual passou a se destacar na 

década de 1990 por conta de mudanças econômicas, sociais e trabalhistas. 



30 
 

Diante de mudanças tão significativas para a sociedade como um todo, 

novos processos de aprendizagem em grupos passaram a ser valorizados, 

sem desprezar o valor da cultura e identidade individual (Gohn, 2001, p.92). 

Além dos fatores econômicos soma-se a este momento histórico a 

chegada de agências e organismos internacionais, além de estudos 

aprofundados sobre o tema, que cooperam para a consolidação deste tipo de 

educação. 

É perceptível nos meios de comunicação o lugar de destaque que o 

Brasil tem alcançado em meio a economia mundial, especialmente por ser um 

país com grandes potencialidades tanto na área econômica, como, com certo 

destaque, na área da saúde e promoção de vida, considerando-se a vasta 

imensidão de terra, florestas, lençóis freáticos, como o desenvolvimento 

tecnológico emergente. Há um novo olhar para nosso país, que também causa 

impactos na educação. 

José Carlos Libâneo reflete de forma ampla, após anos de pesquisa, 

sobre as disciplinas oferecidas pelos cursos de pedagogia, a sua correlação 

com o fenômeno educativo em si e as realidades histórico-sociais em sua 

multiplicidade. 

De fato, vem se acentuando o poder pedagógico de 

vários agentes educativos formais e não-formais. 

Ocorrem ações pedagógicas não apenas na família, 

na escola, mas também nos meios de comunicação, 

nos movimentos sociais e outros grupos humanos 

organizados, em instituições não-escolares. Há 

intervenção pedagógica na televisão, no rádio, nos 

jornais, nas revistas, nos quadrinhos, na produção de 

material informativo, tias como livros didáticos e 

paradidáticos, enciclopédias, guias de turismo, mapas, 

vídeos e, também, na criação e elaboração de jogos, 

brinquedos (Libâneo, 2005, p.27).  

 

Desta forma, podemos sim olhar para a educação como uma força que 

contribui para a superação de situações de miséria vivenciada pelo povo, bem 

como para enfrentar outros desafios gerados pelos atuais sistemas de governo 

e economia. Como sinaliza Gohn a educação pode contribuir para promover 
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acesso aos excluídos para um viver social mais justo e igualitário (Gohn, 2001, 

p. 7).  

É esta ampliação do conceito de educação que colabora para os 

avanços em termos de alcance, quando a educação transpõe os muros 

escolares e abrange outros campos, grupos, movimentos sociais, organizações 

e entidades sem fins lucrativos. A educação não-formal tem se estruturado e 

ganhado campo de ação, valorização e respeito a partir de articulações com 

escolas e outros grupos institucionalizados. 

Para Libâneo existe um conceito ampliado de educação caracterizado 

pela prática social, e está presente no contexto geral da sociedade, incluindo 

como agentes educativos múltiplas instituições e práticas (Libâneo, 2005, 

p.32).  

As várias educações, suas modalidades e instituições explicam-se pelo 

caráter de mediação que está intrínseco no ato educativo, o qual favorece o 

desenvolvimento dos indivíduos na dinâmica sociocultural de seu grupo (cf. 

Libâneo, 2005, p.32).  

 Mais uma vez é notório o cuidado que se deve ter com as ações 

educativas que ocorrem livremente em nossa sociedade, pois a educação é 

uma prática social que só pode ser compreendida no quadro do funcionamento 

geral da sociedade da qual faz parte (Libâneo, 2005, p.34), portanto as ações 

educativas ocorrem dentro das relações sociais que formam a estrutura social 

em seus aspectos políticos, econômicos, ideológicos, religiosos e sociais. 

 Vale mencionar que a educação pode ser percebida em modalidades 

que se diferenciam, como a educação não-intencional, também chamada de 

educação informal, ou ainda, educação paralela e a educação intencional, que 

por sua vez se desdobra em educação não-formal e formal (Libâneo, 2005, p. 

86). É importante perceber que a educação informal tem acesso amplo a todos 

os espaços da sociedade e aponta para um grande poder que influencia o 

desenvolvimento da personalidade dos indivíduos. Porém, ela não pode ser 

confundida com a totalidade do processo educativo, e não podemos perceber a 
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educação de forma unilateral, como se apenas a participação social fosse 

suficiente na ação do aprendizado. 

 A educação intencional surge então no desenvolvimento histórico da 

sociedade, percebendo a complexidade do ser e os contextos em que ele está 

inserido, além do social, o cultural, o familiar, o econômico, e outros. 

 É preciso haver muito cuidado ao considerar as modalidades de 

educação, pois não se podem confundir formas distintas de educação com 

educação não-formal ou informal. A distinção entre as modalidades de 

educação devem ser percebidas dentro de suas realidades. Ao pontuarmos 

que é possível unir esforços e se apoiar mutuamente, a educação formal e a 

não-formal, não podemos deixar de considerar que cada qual tem seu campo 

de ação delineado.  

Entretanto, afirmar este compromisso forte da 

educação não-formal, com questões importantes para 

um determinado grupo, por um lado, não pode 

significar a negação do compromisso que a educação 

escolar também deve ter com a população que a 

procura. Por outro lado, também não pode significar 

um descompromisso da educação não-formal com a 

transmissão crítica e a sistematização dos conteúdos 

socialmente acumulados (Duran, 2007, p.3) 

 Uma sociedade necessita da educação formal, estruturada, organizada, 

planejada intencionalmente, sistemática (Libâneo, 2005, p.32), educação esta 

que pode também acontecer em espaços de educação intencional. Por outro 

lado, “a educação não-formal deveria ser acessível a todas as classes 

sociais...” (Simson, 2001, p.13). 

A própria escola tem sido um espaço onde a educação formal e a 

educação não-formal se encontram formando um intercâmbio, pois a escola é 

um espaço aberto a sociedade, mas realiza a educação de forma estruturada. 

 O articular destes caminhos tende a promover o crescimento e 

desenvolvimento social. 
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CAPÍTULO II  

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL E O SURGIMENTO DO MOVIMENTO 

METODISTA. 

 

O objetivo deste segundo capítulo é fazer uma retrospectiva das origens 

do movimento metodista, e perceber a educação formal e não-formal nesta 

história, bem como sua contribuição para este movimento. 

 Na Inglaterra do Século XVIII, quando a educação era privilégio de 

poucas famílias e oferecida apenas aos homens, temos uma mulher, chamada 

nos dias atuais de “a mãe do metodismo”, sim, uma mulher, Suzana Annesley, 

“era a 25ª filha do Rev. Samuel Annesley, um renomado pastor puritano, foi 

criada na rica e rigorosa tradição puritana, se interessou por línguas e teologia, 

revistou toda a matéria disputada entre a igreja da Inglaterra e a dissidência” 

(Reilly, 1991, p. 01). 

 Consideraremos a importância da cultura do ler e escrever na formação 

familiar de John Wesley, o fundador do movimento metodista, e como se deu a 

sequência da história a partir da educação não-formal por meio das Escolas 

Dominicais, ao demonstrar a história do metodismo a partir do eixo educacional 

com foco na educação não-formal e a valorização da criança presente neste 

espaço, bem como de uma parcela da sociedade sem acesso à educação. 

Podemos ler vários relatos de historiadores do metodismo sobre a 

influência da mãe de John Wesley em suas ações futuras e o valor da 

educação dada por ela no lar. 

Como já dissemos, sua mãe tomou grande interesse em 

seu filho “Jack” (o apelido de carinho) desde os seus 

primeiros dias de infância, ensinando-o não somente o 

que se encontra nos livros, mas, também o que se 

encontra no coração de uma mãe piedosa e estremecida. 

Tinha dia e hora marcados em cada semana, em que 

levava “Jack” para seu quarto e ali, sozinhos, ela 

conversava aconselhando-o e orando por ele. Revelava 

tão boas qualidades, que não somente conseguiu 

impressionar e influir poderosamente no espírito do seu 

filho enquanto criança, mas também pelos seus 

conselhos acertados prestou relevantes serviços à sua 

idoneidade. Portanto, cedo na vida, prestou a essa 
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mulher admirável homenagem e respeito. Ele foi, sem 

dúvida, o reflexo da influência da sua querida mãe 

(Buyers, 1929, p.03). 

 

 

A pesquisa irá analisar a história de vida de John Wesley e perceber a 

contribuição da educação não-formal que ocorreu na estrutura familiar e sua 

relevância no início do movimento metodista, em especial, a formação da 

Escola Dominical.  

   

2.1 – Educação não-formal e o nascimento do metodismo! 

 

Para que as realidades morais se constituam é 

necessária uma disciplina normativa, e para que essa 

disciplina se constitua é necessário que os indivíduos 

estabeleçam relações uns com os outros. Que as normas 

morais sejam consideradas impostas, a priori, ao espírito 

ou que nos atenhamos aos dados empíricos, é sempre 

verdade, do ponto de vista da experiência 

psicopedagógica, que é nas relações interindividuais que 

as normas se desenvolvem: são as relações que se 

constituem entre a criança e o adulto ou entre ela e seus 

semelhantes que a levarão a tomar consciência do dever 

e a colocar acima de seu eu essa realidade normativa na 

qual a moral consiste. Não há, portanto, moral sem sua 

educação moral, “educação” no sentido amplo do termo, 

que se sobrepõe à constituição inata do indivíduo. 

(Macedo, 1996, p. 03).  

 

 

É bastante difícil falar da criança, adolescente ou do sujeito já adulto 

de maneira generalizada, pois cada ser humano tem sua própria 

característica, e é especial e único em todo seu ser. Ao observar a linha 

histórica do surgimento do movimento metodista, vamos perceber quais as 

implicações que a educação familiar, não-formal, obteve no nascedouro do 

metodismo e observar neste momento histórico como foi importante a 

educação da criança no ambiente familiar e suas relações para a sua 

posterior participação como agente transformador de sua sociedade.  

O ambiente no qual a criança e o adolescente principalmente se 

desenvolvem proporciona condições para que, por meio de convivência, ou 
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seja, por meio das relações entre os indivíduos, se constituam disciplinas, as 

quais têm um papel relevante na educação moral necessária para um viver 

social saudável (Macedo, 1996).  

Desta forma, a Escola Dominical torna-se um ambiente que 

contribui para o desenvolvimento social e moral a partir da educação não-

formal, pois ela é um espaço onde acontecem relações entre indivíduos de 

idades, raças, condições econômicas e culturais das mais variadas, e nela 

se estabelecem normas e disciplinas, que também são desenvolvidas no 

ambiente familiar. 

Na comunidade tenho a oportunidade de trabalhar com crianças, 

adolescentes, jovens e adultos de realidades muito diferentes. Existem 

famílias com pais que declaram a mesma fé, crianças com pais descrentes, 

crianças sem pais, famílias financeiramente asseguradas, famílias sem 

segurança financeira, famílias sem carinho ou afeto, famílias que se amam, 

enfim, crianças, adolescentes, jovens e adultos que enxergam a vida de 

maneiras e extremidades amplas e diversas. 

Estudos da psicologia mostram que cada ser humano, incluindo a 

criança, age diferentemente em situações parecidas, por isso faz-se 

necessário uma observação ampla e detalhada de cada situação familiar, 

aspectos fisiológicos, culturais e sociais. 

Embora seja possível afirmar que “todo ser aprende no meio em 

que vive”, certamente há um impacto maior no aprendizado de uma criança. 

A base teórica na busca por uma compreensão de como ocorre o 

desenvolvimento da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo e social 

poderá apresentar subsídios que sinalizem um caminho educativo a fim de 

proporcionar um crescimento saudável para que estas crianças se tornem 

adultos mais conscientes, autônomos, críticos, criativos e felizes. 

 

A inteligência é uma adaptação. Para apreender as suas 

relações com a vida em geral é necessário determinar 

quais as relações que existem entre o organismo e o 

meio ambiente. De fato, a vida é uma criação contínua de 

formas cada vez mais completas e uma busca 

progressiva do equilíbrio entre estas formas e o meio 

(Piaget, 1982, p. 16). 
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Conforme afirma Jean Piaget, as relações com a vida são necessárias e 

fundamentais para o desenvolvimento humano, em especial da criança. O 

desenvolvimento deste capítulo tem justamente o objetivo de evidenciar a 

contribuição cultural da educação não-formal decorrida de relações familiares 

no estímulo ao desenvolvimento intelectual da criança, bem como no 

desenvolvimento social e moral, e sua relevância na história do movimento 

metodista e início da Escola Dominical na Inglaterra do século XVII. 

Havia uma tensão muito grande entre questões religiosas e políticas, 

como se observa no texto abaixo: 

De fato, a situação moral da Inglaterra no século XVII era 

bastante precária. [...] As agitações políticas do século 

XVII tiveram, portanto, dois grandes resultados, cada um 

mais deplorável do que o outro: Manter a Igreja Anglicana 

em situação de total dependência do Estado impediu-a 

de conquistar a força religiosa que lhe faltava desde o 

princípio; Transformar o puritanismo em partido político 

quase “secou” toda seiva espiritual que tinha tão 

abundante no seu início. Triste resultado das revoluções, 

que parecem não conseguir a liberdade de um povo sem, 

contudo, corromper sua fé e seus costumes! A revolução 

de 1688, tão grande nos seus resultados políticos, 

parecia improdutiva, durante muito tempo, do ponto de 

vista moral. A reforma religiosa que faltava, só se tornou 

real muito tempo depois, e neste intervalo surgiu um 

recrudescimento espantoso da desmoralização. (Lelièvre, 

1997, p. 9). 

 

A situação que a Inglaterra se encontrava era deplorável neste período, 

com um número muito grande de viciados em bebidas alcoólicas, “meio século 

depois de ter sido introduzido o gim, os ingleses consumiam mais de 30 

milhões de litros por ano” (Lelièvre, 1997, p. 13)1. Os visitantes que chegavam 

na cidade de Londres eram convidados a beber até cair, com uma garantia de 

que teriam um lugar para passar a noite. 

Quando, enfim, o parlamento se propõe a proibir a venda de tal bebida, 

por todas as partes da Inglaterra surgiu um comércio clandestino organizado, e 

aqueles que tentavam denunciar tal prática eram jogados no rio. 

                                                           
1
 Lelièvre, 1997 – Biografo que escreveu esta obra que é considerada uma das 
maiores biografias de John Wesley. 
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Nas regiões mais afastadas da cidade, a situação entre os camponeses 

também era de total descaso. “Os habitantes dos distritos carboníferos, hoje 

em dia tão adiantados, eram quase selvagens naquele tempo” (Lelièvre, 1997, 

p. 13), e os mineiros vivam de forma miserável, trabalhando duramente e sem 

perspectivas de melhoras, com baixa produtividade em seu trabalho. Não se 

percebia o sentido de vida comunitária a partir de relações estabelecidas por 

meio da convivência e aprendizado mútuo. Sem disciplina e sem educação 

moral para o povo, “sua diversão consistia em jogos grosseiros, brigas e visitas 

assíduas às tabernas” (Lelièvre, 1997, p. 13). 

[...] Assim, pois, era o povo, degradado até ao 

embrutecimento, no caso das classes populares, e 

corrompido até ao cinismo, no meio das classes 

intelectuais, que o metodismo se propôs a reformar. 

Parece que a nação tinha chegado a tal extremo de 

depravação que só lhes sobrava a alternativa entre 

perecer ou nascer para uma vida nova. O estado moral 

que acabamos de descrever justifica, além de tirar toda 

dúvida, a asseveração de um escritor anglicano de que a 

Inglaterra havia caído em um paganismo completo, 

quando Wesley apareceu. (Lelièvre, 1997, p. 13). 

 

É importante notar a situação que se encontrava a Inglaterra no início do 

movimento metodista e o fato de percebermos em Wesley o perfil de um 

reformador, que não estava apenas preocupado com questões religiosas, mas 

morais, sociais e políticas, a partir de sua fé. 

O amor de John Wesley por seu país faz com que ele não queira apenas 

salvar alguns poucos no interior de uma capela, mas foi despertado por uma 

ardente expectativa de salvar toda uma nação, iniciando uma reforma por meio 

de um movimento religioso, o qual o faz com o apoio de poucos amigos.  

Mas o que leva John Wesley à realização de sua obra   

Encontramos em sua biografia, marcas da infância de John Wesley e 

seus relacionamentos familiares, em especial com sua mãe, de como foi 

formado seu caráter e sua educação moral. 
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2.2 – A Infância de John Wesley 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.methodist-motion.org/id10.html: 

 Reprodução da pintura a óleo feito a mão, do resgate de John Wesley na Reitoria Epworth em fogo, 1840 

 

Segundo dados de sua biografia, a história retratada na imagem acima 

dá um novo rumo à vida do, então pequeno, Joãozinho, como era 

carinhosamente chamado no seio familiar. 

John Wesley nasceu em 17 de junho de 1703 na casa pastoral da 

paróquia de Epworth, povoação de dois mil habitantes, localizado a noroeste 

de Lincolnshire, num pequeno distrito de vinte mil hectares de superfície 

chamado ilha de Axholme (Levièvre, 1997, p. 21). Foi em uma pequena aldeia 

agrícola no Leste da Inglaterra que John Wesley viveu sua infância. 

Este ambiente em que passou os primeiros anos de sua infância foi 

palco da formação de seu caráter o qual sinalizará o curso que tomará sua vida 

mais tarde. 

[...] Tradicionalmente se dá muito crédito a Susanna 

Wesley pela criação e educação de seus filhos, Carlos e 

João, de todo modo que o movimento metodista pode 

parecer uma continuação natural da vida devocional e 

das ideias da casa pastoral de Epworth. Esta visão tende 

a desprezar o fato de que, apesar das diferenças, Samuel 

e Susanna tinham ideias muito semelhantes a respeito de 

teologia e política, e concordavam nos métodos de 

educação para seus filhos. Susanna era encarregada da 

http://www.methodist-motion.org/id10.html
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educação inicial dos filhos, e instituiu uma hora por 

semana à noite para cada um de seus cinco filhos que 

estivessem em casa a qualquer tempo”. (Heitzenrater, 

2006, p.25). 

  

 Acompanhando os relatos detalhados da criação e educação dos filhos 

do casal Susanna e Samuel Wesley, foi possível perceber o papel relevante da 

educação ensinada e praticada por meio de relacionamentos íntimos e 

saudáveis dentro da casa. Como diz Macedo (1996) “Para que as realidades 

morais se constituam é necessária uma disciplina normativa, e para que essa 

disciplina se constitua é necessário que os indivíduos estabeleçam relações 

uns com os outros” (p. 03). 

 Faremos a seguir a observação parcial de alguns relatos de momentos 

da história de vida desta família, com foco principal em John Wesley, a partir da 

leitura do documento de Heitzenrater (2006). O autor considera que Susanna 

Wesley entendia a educação de uma forma peculiar, por meio de uma 

disciplina rígida e ao mesmo tempo com carinho, a qual ela não somente 

ensinava como também praticava. 

 Nessa perspectiva, o relacionamento cultivado com os filhos foi 

profundamente marcante na vida de John Wesley, que mesmo depois de 

formado ainda se relacionava com sua mãe por cartas, meio pelo qual ele 

sempre recebia apoio e orientações maternas. 

 Segundo Heitzenrater, a história da infância de John Wesley é muito 

parecida com a de tantas outras famílias pobres e numerosas, porém, a 

determinação e garra de sua mãe destacaram-se na influência de todos os 

seus filhos e filhas com desenvolvimento intelectual acima da média para seu 

tempo. O trecho a seguir evidencia o esforço dessa mãe: 

[...] Por maior que tenha sido a influencia paterna na 

formação da alma e do caráter de João Wesley, podemos 

afirmar, sem dúvida, que seu crescimento moral e 

religioso foi, mais propriamente, o fruto do esforço direto 

e assíduo de sua mãe, uma cristã muito piedosa. Com a 

máxima razão tem sido dito que Susana Wesley foi a 

mãe, não somente de Wesley, como também do 

metodismo... Dotada de preclara inteligência, recebeu 

uma educação sólida e abrangente, que incluía o 
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conhecimento de idiomas, filosofia, teologia e muitas 

questões eclesiásticas (Lelièvre, 1997, p. 24). 

 

 Outro aspecto importante considerado pelo autor relaciona-se a Suzana 

Wesley. Considera que ela se distinguiu não somente por sua inteligência, mas 

por suas convicções teológicas, eclesiásticas e políticas, bem como se 

destacava por sua cultura e piedade, sempre muito atenta à educação de seus 

filhos, com bom senso e equilíbrio. Essa maneira tão afetuosa de ser de 

Susana também é percebida com distinção nos relacionamentos familiares, 

como esposa e mãe. E foram dezenove filhos, dos quais doze ou treze 

sobreviveram às enfermidades da infância. 

 A história de sobrevivência de John Wesley foi além do “escapar” do 

fogo ou vencer doenças comuns às crianças, que hoje são vencidas com 

campanhas de vacinação. Em uma Inglaterra do século XVII, tanto a vacinação 

como o acesso a atendimento médico era algo muito distante da realidade, da 

mesma forma que a educação. 

 Os dados de sua biografia também evidenciam que John Wesley 

escapou de um terrível incêndio que acometeu a casa pastoral em Epworth, 

onde vivia a família. O relato do incêndio é contado com riqueza de detalhes 

por seus biógrafos.  

Outro aspecto importante: o pai de John, Samuel Wesley estudou na 

Universidade de Oxford, e em 1689 foi ordenado para o ministério da Igreja da 

Inglaterra, e no mesmo ano casou-se com Susana. Depois de dirigir algumas 

comunidades por períodos curtos, Samuel foi enviado para pastorear em 

Epworth, durante o período de 1697 a 1735. E é nesse espaço físico e neste 

período de tempo que se constrói as bases para o movimento metodista. 

João tinha quase 06 anos de idade quando viveu a experiência de ter 

sido resgatado das chamas que consumiam a casa pastoral em que morava. 

Era aproximadamente meia noite do dia 09 de fevereiro de 1709, quando uma 

das crianças percebeu o início do incêndio, ao ser surpreendido por algumas 

faíscas de fogo caindo sobre seus pés. Não é difícil de imaginar o tumulto no 

interior da casa, com tantas crianças para socorrer, em meio às labaredas cada 

vez mais intensas, lembrando que a moradia seguia os padrões comuns da 

Inglaterra rural, seu telhado era de sapé, o que era um excelente pasto para as 
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chamas do fogo. Outro aspecto ressaltado em sua biografia diz respeito, 

justamente, ao pânico que tomou conta do lugar, da família, dos demais 

moradores da casa e de seus vizinhos, que se esforçaram ao máximo para 

ajudar a salvar em especial as crianças.  

Assim, os dados biográficos afirmam que o pai Samuel enfrentou as 

chamas e entrou no quarto onde dormiam as crianças e, com a ajuda de uma 

empregada, tirou as crianças pela janela que davam para os fundos da casa. O 

irmão mais novo de John, Carlos Wesley (1707-1788), que no futuro seria seu 

grande colaborador e incentivador no movimento metodista, tinha apenas dois 

anos no ocorrido, e foi salvo por sua babá. 

A mãe Susana também se revestiu de coragem e enfrentou as chamas 

do fogo em busca de alguma criança que pudesse ter ficado para trás, e após 

entrar por três vezes na casa que se consumia pelo fogo, teve parte de seu 

rosto e mãos queimados. A seguir, parte do relato de Lelièvre: 

 

[...] E, de fato, faltava uma criança quando todas foram 

passadas em revista. Joãozinho dormia tranquilamente 

no meio da angústia total, porque ninguém havia pensado 

nele. O pai, avisado a respeito de sua ausência, tentou 

várias vezes penetrar na casa, mas teve de desistir 

diante da presença do fogo voraz. Ajoelhando-se, então, 

encomendou a Deus a alma do seu pequenino. Este, 

entretanto, acordou e correu até a janela, e ali foi 

percebido sem demora. Por não haver tempo de ir buscar 

uma escada, um homem subiu sobre os ombros de outro 

e arrebatou o menino momentos antes do telhado em 

brasas ruir, seguido de um grande estrondo. Quando 

depositaram o pequeno João são e salvo nos braços do 

pai, este exclamou: “Ajoelhemo-nos, vizinhos, e 

rendamos graças a Deus. Ele me deu de volta meus oito 

filhos, Embora esteja a casa queimada, já estou bastante 

rico” (Lelièvre, 1997, p. 28) .  

 

 Para toda a família, em especial para John este episódio foi marcante, e 

serviu para alimentar ainda mais a fé dos Wesley.  

 “Um tição tirado do fogo”! Esta foi a exclamação de seus pais, sem 

jamais deixar que João se esquecesse da salvação que havia o alcançado 

ainda criança, crendo que Deus o escolhera para alguma obra em especial. 
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 Susana, que já era toda atenciosa com a educação de seus filhos, passa 

a dedicar-se ainda mais intensamente ao pequeno John, o qual precocemente 

expressou uma piedade com profundos sentimentos religiosos, motivo pelo 

qual seu pai o tenha admitido à santa ceia, quando tinha apenas oito anos de 

idade. 

 Mas, após a destruição da casa pelo fogo, e como a família de Samuel 

era desprovida de recursos financeiros, Susana foi obrigada a distribuir seus 

filhos entre famílias amigas, até que a casa fosse reconstruída. 

 

[...] No retorno deles para o lar, ainda mui esparsamente 

mobiliado, os Wesley perceberam neles hábitos novos e 

inconvenientes. Foi assim que Susana decidiu separa 

meia hora semanalmente para conversação e instrução 

religiosa particular com cada filho e filha. Para João 

(“Jack”) esses momentos eram preciosos e, mesmo 

depois de adulto e ainda como fundador e líder do 

metodismo, ele solicitava e muito valorizava os conselhos 

da mãe (Reily, 1991, p. 20). 

 

 Disciplina rigorosa, normas e submissão foram os métodos utilizados por 

Susana na educação de seus filhos, o que era ensinado e aplicado desde os 

primeiros anos de vida. “Os horários de comer e dormir eram determinados de 

um modo invariável, e os recém-nascidos tinham de sujeitar-se ao mesmo 

regime inflexível” ((Lelièvre, 1997, p. 25). Desde muito pequenos a quietude e 

tranquilidade eram hábitos adquiridos por toda a família, onde, apesar de um 

grande número de crianças, os gritos eram totalmente proibidos. 

 Susana normalmente era doce e usava de persuasão, mas quando uma 

criança se exaltava, ela dizia “Se desejais formar o caráter dos vossos filhos, a 

primeira coisa a ser feita é dominar a sua vontade”. Quando necessário, ela 

aplicava castigos, mas, perdoava as faltas das crianças quando estas 

confessavam, para evitar que mentissem a fim de escaparem dos castigos. 

 As regras que Susana utilizava na educação dos filhos também eram 

claras e inflexíveis, “Não permitia, por exemplo, sob pretexto algum, que uma 

criança aprendesse a ler antes de completar a idade de cinco anos; norma 
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excelente, cujo objetivo era evitar a canseira de um intelecto que ainda estava 

em desenvolvimento” (Lelièvre, 1997, p. 26). 

 Esta não era apenas uma regra, mas um marco na história de vida de 

todos os filhos, pois “o dia seguinte ao quinto aniversário era memorável na 

história da família: então, as aulas começavam com toda a seriedade, e o novo 

aluno passava seis horas na sala de aula, e no fim desse período devia 

conhecer perfeitamente o alfabeto” (Lelièvre, 1997, p. 26). 

 A preocupação da família Wesley com a educação transpunha os limites 

da casa. Samuel Wesley, ao preparar seu projeto de trabalho junto à sociedade 

em Epworth pensava na educação de seus filhos e de outras crianças que 

pudesse alcançar. Mesmo sendo uma paróquia rural, Samuel vislumbrava seu 

desenvolvimento, e ao ali se instalar “seu primeiro objetivo é criar escolas para 

os pobres, nas quais as crianças (ou se necessário, adultos) possam ser 

instruídas nos fundamentos do cristianismo, por homens de piedade 

reconhecida e aprovada” (Heitzenrater, 2006, p. 29). Outro aspecto importante: 

  

Educação na Inglaterra por volta de 1700 era privilégio de 

ricos. Havia poucas escolas e o conceito de educação 

inexistia. A rainha Ana (1702-1714) preocupou-se um 

pouco com a educação de seus súditos pobres, mas suas 

famosas “Escolas de Caridade” acomodavam 25 mil 

crianças aproximadamente. Os Wesley não podiam pagar 

tutores para educar seus filhos e filhas, e não admitiam 

que ficassem analfabetos; a alternativa foi criar uma 

escola na própria casa pastoral (Reily, 1991, p. 17).  

  

Toda a metodologia utilizada por Susana contribuiu para que John 

Wesley, juntamente com seu irmão Carlos, anos mais tarde na faculdade, 

criassem sistemas similares para estudar a Bíblia entre outros livros 

acadêmicos, e ter momentos para compartilhar seus questionamentos em 

pequenos grupos, gerando relacionamentos saudáveis e duradouros. 
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2.3 – Da Educação não-formal à Educação Institucionalizada 

 

 

 Quando João Wesley completou dez anos de idade, ele ganhou a 

oportunidade de estudar em um distinto estabelecimento de ensino, que era 

reconhecido por seus excelentes resultados acadêmicos, a saber, a escola 

Charterhouse, em Londres. Até então, sua mãe tinha sido sua única instrutora. 

 Ele recebeu este benefício por meio do patrocínio do duque de 

Buckingham, o que foi um grande privilégio para um menino que vinha de uma 

família pobre. John permaneceu nesta escola por cinco anos, mas nos anos 

seguintes, fazia visitas ao estabelecimento, pois lhe agradara o tempo que ele 

ali passou. Segundo Lelièvre,  

 

Em 1720, Wesley entrou no “Christ Church College”, um dos 

melhores estabelecimentos de cultura superior entre todos os 

internatos que formavam a Universidade de Oxford. Permaneceu 

ali até a ordenação em 1725 (1997, p. 26). 

 

 Seis anos mais tarde seu irmão Carlos também vai se matricular na 

mesma faculdade, que para eles também tinha um significado muito especial, 

pois seu bisavô Bartolomeu Wesley, seu avo João Wesley, seu pai Samuel e 

seu irmão mais velho Samuel Filho haviam se preparado para o ministério em 

Oxford. 

 John Wesley se destaca em seus estudos e, em 1726 recebeu sua toga 

de honra, do “Lincoln College”, da Universidade de Oxford, e o título de Fellow 

(homem solteiro, membro da corporação de um college). E Carlos também se 

destaca em seus estudos, porém, necessitou do apoio de seu irmão John.  

É possível perceber no decorrer da história que os dois se completaram 

com funções e ações diferentes, mas ambas importantes ao movimento 

metodista. 

[...] Se João Wesley foi organizador do Metodismo, 

Carlos Wesley, seu irmão mais moço, foi o poeta e cantor 

do mesmo movimento. João elaborou os vinte e cinco 

Artigos de Religião, As Regras Gerais, e o seu 
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Comentário do Novo Testamento e escreveu os 

cinquenta e dois sermões, dando assim o padrão das 

doutrinas do Metodismo; porém, foi o Carlos Wesley que 

deu alma a essas doutrinas, nos hinos que escreveu. 

Enquanto centenas de pessoas leem o padrão de 

doutrinas, milhares cantam os hinos. É difícil dizer qual 

dos dois tem influído mais sobre a vida religiosa do povo. 

Estes dois irmãos eram tão essenciais a este movimento 

como os dois lados são essenciais à mesma medalha 

(Buyers, 1929, p.22). 

 

 A caminhada de vida de Carlos Wesley foi muito semelhante a do irmão 

John. Ele também recebeu o cuidado e instrução de sua mãe até os oito anos 

de idade, quando entrou na escola de Westminster, onde seu irmão mais velho, 

Samuel era professor. 

 Em 1726, quando John começa o seu ministério na paróquia de seu pai, 

Carlos ingressava na universidade de Oxford, aonde também veio a ser Fellow 

do Christ Church College. 

 Carlos era mais descontraído do que John, e levava muitas coisas na 

brincadeira, o que faz com que John lhe chame a atenção. Isso poderia ter 

gerado alguma controvérsia entre eles, mas como tinham sido educados e 

ensinados pela mãe a resolverem suas questões amigavelmente, essa 

chamada de atenção contribuiu para o crescimento e amadurecimento de 

Carlos. 

 Pouco tempo depois, Carlos muda seu comportamento imaturo e busca 

uma mudança em seu caráter. Criou hábitos de piedade por meio de orações e 

leituras bíblicas e passou a tomar a Santa Ceia semanalmente. Procurou novas 

amizades com jovens mais ajuizados em vez dos antigos companheiros de 

brincadeiras. 

 Como Carlos tinha uma natureza na qual necessitava da convivência 

com amigos, ele era dotado de disposições para vida social e fazer novas 

amizades. Assim, ele teve facilidade em organizar o primeiro grupo de amigos 

para ler a Bíblia, orar e participar da Santa Ceia, “o Clube Santo”, apelido dado 

por outros estudantes da universidade. “Curiosamente, foi Carlos Wesley e não 

seu irmão John quem primeiro organizou o grupo; por isso, aliás, alguns 

historiadores chamam Carlos de “o primeiro metodista” (Reily, 1991, p. 25)”.  
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 O grupo também recebeu outros apelidos como “traças da Bíblia”, pois 

se reuniam para ler juntos o Novo Testamento em grego e “devoravam (como 

traças) a Bíblia”, eram orientados pelo professor de Novo Testamento da 

Universidade, John Wesley, e “sacramentarianos”. 

  

[...] Esses jovens, cujo número nunca passou de quinze, 

formaram entre si uma associação para o fomento da 

piedade e do saber. Reuniam-se todas as noites para 

conversar sobre suas ocupações e seus estudos, sendo 

que começavam essa vigília com oração, e a terminavam 

com um lanche frugal. Essas reuniões de jovens tão 

ajuizados eram uma novidade em Oxford, onde, naquela 

época, longe de prevalecer a virtude, reinavam a 

incredulidade e o relaxamento dos bons costumes. Por 

escárnio, os demais estudantes chamavam a sociedade 

“o clube dos santos”, e os seus membros receberam o 

apelido zombeteiro de “metodistas”, por causa da 

metodologia e regularidade com que cumpriam seus 

deveres religiosos (Lelièvre, 1997, p. 42). 

 

 As atividades do grupo começaram a se expandir, pois um jovem que 

fazia parte do grupo, William Morgan, foi visitar os presos na cadeia de Oxford, 

e percebeu que eles estavam ansiosos por visitas de solidariedade (Reily, 

1991, p. 26). Além do que, [...]  

 

João Wesley, por sua superioridade intelectual, a 

madureza singular de seu espírito e a aptidão 

organizadora que já possuía em alto grau, valeram-lhe 

uma notável ascendência sobre seus amigos. João passa 

a ser o líder do grupo e sob o seu comando os “jovens 

metodistas de Oxford dedicavam grande parte do seu 

tempo à prática das boas obras, visitando famílias 

pobres, e organizando cultos nos cárceres, patrocinando 

escolas primárias e distribuindo aos necessitados tudo 

quanto conseguissem tirar dos seus escassos proventos” 

(Lelièvre, 1997, p. 43).  

  

 Eis o momento histórico, quando ocorre a criação de escolas para 

crianças pobres, pelos metodistas. 

[...] Em dezembro de 1730, o grupo expandiu suas 

atividades... Mais uma vez o caminho foi aberto a eles 

por Morgan. O jovem irlandês, que era o planejador de 
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grande parte do esquema de ação social dos metodistas, 

começou também a trazer crianças das famílias pobres 

em Oxford, pelo menos já no começo da primavera de 

1731 (Heitzenrater, 2006, p. 40). 

 

 O jovem Morgan precisou retirar-se para um tratamento de saúde, John 

Wesley se vê diante da necessidade de dar sequência ao trabalho realizado 

junto às crianças. Ele e seus amigos tentaram realizar esta tarefa, mas logo 

perceberam que aquela situação precisava de uma “organização permanente”.  

 Iniciou-se, a partir dessa constatação, a obra metodista em ação social, 

e as escolas para crianças pobres começam a se ampliar. Surgem as Escolas 

Dominicais, hoje presentes em vários países no mundo inteiro, assim como as 

Universidades Metodistas, que só no Brasil conta com a UMESP – 

Universidade Metodista em São Paulo – Instituto Metodista Granbery – Juiz de 

Fora/ MG, a UNIMEP – Instituto Metodista Izabela Hendrix – Belo 

Horizonte/MG – Universidade Metodista de Piracicaba, o Instituto 

Metodista Bennett (IPA), no Rio de Janeiro/ RJ e o Centro Universitário 

Metodista, em Porto Alegre – RS. 

 A história de vida de John Wesley apresenta a grande contribuição das 

relações familiares em seu processo formativo, que culminou para o 

surgimento do movimento metodista, em especial com foco na educação, com 

a criação da Escola Dominical. 
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CAPÍTULO III  

A ESCOLA DOMINICAL COMO AGENTE DE 

TRANSFORMAÇÃO POR MEIO DA EDUCAÇÃO  

NÃO-FORMAL  

  

 

 Considerando a história de vida John Wesley no capítulo anterior, 

ocorrida na Inglaterra do século XVIII, e como a educação não-formal recebida 

no ambiente familiar, em especial por sua mãe, tem um papel fundamental em 

sua formação, este capítulo trará o relato da história de vida de um Bispo da 

Igreja Metodista, com mais de 70 anos, que de igual forma, passou toda a sua 

vida na Escola Dominical. 

 Conforme observaremos na entrevista a seguir, o bispo participou da 

Escola Dominical desde o “rol do berço”, expressão utilizada para dizer que 

frequentou a Escola Dominical desde o nascimento. 

 São mais de 300 anos entre os relatos de John Wesley e do bispo, mas 

os ensinamentos e a educação considerada não-formal aplicada na Escola 

Dominical, ainda hoje, pode ser um importante instrumento transformador de 

vidas no apoio à educação formal, valendo-se de relacionamentos pessoais 

para a formação do caráter e da moral do ser humano. 

  

3.1 – História de uma vida! 

A seguir apresento a entrevista realizada com o bispo Nelson Luiz de 

Campos Leite, bispo honorário (ou seja, possui o título, mas não o exercício da 

função) da Igreja Metodista, cuja história de vida apresenta marcas importantes 

da educação recebida na Escola Dominical. A escolha do entrevistado 

considerou sua trajetória dentro da Igreja Metodista, sempre dedicado à área 

de educação, bem como na produção de materiais pedagógicos, como 

perceberemos na entrevista. 

O bispo Nelson Luiz Campos Leite, nasceu em São Paulo no dia 13 de 

agosto de 1939. 
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Concluiu a faculdade de Teologia em dezembro de 1964. Formou-se em 

Pedagogia no ano de 1972. 

Fez Pós-graduação na área de Pastoral na, hoje, Universidade Bíblica 

da Costa Rica, cujo  término deu-se em 2008, após um longo processo, onde 

foi aluno e professor. 

A eleição ao Episcopado deu-se no dia 03 de setembro de 1977, em 

substituição ao Bispo Alípio da Silva Lavoura, falecido no mês anterior. 

Por decisão pessoal e familiar deixou de concorrer ao episcopado no Concílio 

Geral2, realizado em Juiz de Fora, em julho de 1991, quando recebeu o título 

de Bispo Honorário. Continuou ligado ativamente ao Colégio Episcopal por 

mais seis anos. Depois foi designado para a Faculdade de Teologia atuando 

como pastor, orientador, um tipo de deão, junto a alunos, familiares e 

professores. 

Foi Editor da Igreja Metodista em algumas ocasiões: 1971-final de 1977. 

1996-98, quando acumulou com o No Cenáculo (revista devocional diária 

publicada há mais de 70 anos e em mais de 35 idiomas em todo mundo, que é 

distribuída para todo Brasil, da qual o Bispo é responsável pelo projeto na data 

da entrevista), voltando a ser Editor do No Cenáculo em seus ministérios em 

2.001 até março de 2012. 

Hoje, com mais de 70 anos de vida, ele relata sobre momentos decisivos 

de sua vida, em suas escolhas pessoais e profissionais. Dedicado à educação, 

ele pontua os desafios enfrentados atualmente neste espaço não-formal da 

educação. 

Por considerar a relevância da entrevista para o trabalho, faço a 

incursão da mesma no corpo da dissertação, conforme segue: 

 

Bispo, como foi o início da sua caminhada na Igreja Metodista  

Minha família é de origem metodista a partir de minha avó paterna. Eles eram 

em 11 irmãos, e creio que todos eles tiveram uma convivência com a igreja 

metodista. Minha mãe é de origem católica e quando eles se casaram, ou por 

algum trabalho de meu pai, ou convicção dela, ou por ajustar o casamento, ela 

                                                           
2
 Concílio Geral: A Igreja Metodista é conciliar, isto é, toma suas decisões e realiza eleições por meio de 

reuniões conciliares, onde todas as igrejas enviam delegados eleitos em concílios locais. 
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fez a profissão de fé (isto é, assumiu os votos de membro da Igreja Metodista), 

e depois se tornou uma grande cristã metodista. 

Eu nasci já no contexto da Igreja Metodista, e desde o “rol do berço” na Escola 

Dominical. Participei a minha vida toda na Escola Dominical da Igreja Central 

de São Paulo, e lá passei todo este período, mesmo um período atribulado de 

adolescência, algumas crises, mas a gente sempre se mantinha até a idade de 

jovens. Nos mantivemos sempre até que veio o primeiro toque para chamado 

(maneira de dizer que sentiu-se vocacional para o ministério pastoral). 

 

Quantos anos o senhor tinha quando se sentiu desafiado e chamado para 

o ministério pastoral   

O chamado foi em 1957, com 18 para 19 anos. E o período atribulado de minha 

vida foi um período antecipado, eu era grande, alto, aparentemente mais velho. 

Fui trabalhar cedo, com 14 anos. Mas nunca perdi a conexão com Escola 

Dominical, inclusive tenho lembranças de professores da infância, o 

departamento primário da Igreja Central. Onde hoje é o corredor de entrada da 

igreja central, havia uma casa em que morava o zelador da igreja e, do lado, 

tinha o departamento primário. Lá viviam missionários e missionárias 

metodistas que escreviam textos para Escola Dominical. Tínhamos professores 

bons. Depois, veio a adolescência, também professores que marcaram a vida 

da gente. E as nossas aventuras de classes, porque às vezes faltavam 

espaços e até ocupávamos uma classe no porão da casa do pastor, que 

queríamos embelezar. Nós pintávamos e forrávamos o porão com madeira de 

caixote. 

 

O senhor pensa que o fato de ter vivido a infância na Escola Dominical 

deu suporte para este período atribulado da adolescência  Fez alguma 

diferença  

Eu creio que sim, porque, apesar de uma série de coisas que acabei me 

envolvendo, eu sempre tinha um ponto de retorno, como um imã que me 
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puxava, e não só no nível social na convivência, pra tudo, mas na meditação 

por exemplo.  

O No Cenáculo desde aquela época, eu nunca deixei de meditar. Eu podia 

chegar em casa a hora que fosse ou no outro dia, eu não dormia sem ler o No 

Cenáculo. A gente sabia os caminhos tortos, e neste período, foi um suporte. 

Não foi comprovado estatisticamente, na época, que a maioria das pessoas 

que aceitavam a Cristo e se tornavam membros da igreja eram oriundas da 

Escola Dominical. Isso na metade dos anos 50, início dos anos 60. Mas eu 

creio que há uma contribuição, que é difícil dizer, mas há uma contribuição 

significativa, que eu não desprezo, que valeu muito. Apesar que a decisão de 

reativar a relação com Deus foi mais fruto das crises naquela fase, eu fui 

trabalhar em cartório que é um espaço muito tumultuado. Meu avo era tabelião, 

irmão mais velho de meu pai, criava cartório, fui oficial maior, fui escrevente. 

Ele queria que alguém seguisse a carreira, e a minha vida estava traçada no 

cartório. Hoje possivelmente eu estaria aposentado, eu teria tido um cartório. 

Mas o cartório é um ambiente muito bom, muito bom. Ajudou muito na minha 

atividade episcopal, eu aprendi muito no cartório, mas do ponto de vista ético, 

ele, ele ... (rsrsrs).  

E durante um período em casa a minha mãe não ia a Escola Dominical porque 

tinha que fazer o almoço. Até o dia que ela decidiu que ia antecipar o almoço. E 

não era fácil, porque na minha casa éramos três primeiros, depois nasceram 

outros e formamos seis. Mas no início éramos três. Íamos de bonde com meu 

pai para a Escola Dominical, e tínhamos que andar bastante até o bonde, 

tínhamos que andar do bonde até à igreja, mas  dominicalmente a gente estava 

lá na igreja. Depois a minha mãe resolveu esta questão do almoço, antecipava 

e ia junto. E aí se tornou uma pessoa muito ligada a igreja, visitou muito na 

Sociedade de Senhoras daquela época. Era uma pessoa de muita oração, 

testemunho e exemplo muito grande. A Escola Dominical teve um papel muito 

grande. 
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Dentro de casa, no ambiente familiar, como era a questão da educação, 

do conhecimento, da leitura, como acontecia  

Olha, o que havia em casa era um relacionamento muito bom dos meus pais 

com os filhos. Meu pai trabalhava muito porque ele era funcionário público, não 

tinha um salário muito bom, mas queria dar o melhor da educação para os 

filhos. Então, ele lutava pra gente estudar em uma escola particular. Mas, 

também tivemos em escola pública, e não tive uma fase de bom aluno, até dar 

o “click” e ser motivado para estudar. A gente tinha um bom diálogo, uma boa 

convivência, não tínhamos o que normalmente se fala como culto doméstico. 

Na família, às vezes, na casa de primos até existia o culto doméstico. Mas 

tínhamos o estímulo da meditação individual: ler o No Cenáculo, ler a Bíblia, e 

ouvir música, quando começaram a surgir os primeiros longplay, disco pesadão 

que só tocava uma música. Eles compravam. A minha mãe tocava piano, ela 

foi uma das primeiras a formar-se no conservatório musical em São Paulo, 

enquanto nós éramos três, até nascer a quarta, quinta e sexta filha, aí ela 

deixou de tocar. Um dom. Mas havia sempre um culto em casa, ou ensaios 

dela com pessoas que cantavam na igreja, então sempre tinha música. Eles 

davam uma orientação pra gente e davam uma liberdade relativa. E quando a 

gente saía um pouquinho dos eixos, eram as cobranças ou punições. Por 

exemplo, havia muito espaço naquela região da Aclimação e do Cambuci e 

havia um buraco lá que, quando chovia, virava uma lagoa, e um dia um dos 

irmãos de meu pai que era o caçula, mais próximo da gente, foi contar que 

tinha ido lá nadar na lagoa, e ele contou para minha mãe. Eu peguei um mês 

de ficar sentado no muro, tinha futebol na rua e eu ficava sentado no muro, não 

podia fazer nada, só saía para comprar coisas para ela, como ir ao açougue... 

 

Qual é lembrança mais antiga na Escola Dominical  

Minha lembrança é o período de três a quatro anos. Naquela época tinha 

muitas gravuras vindas dos Estados Unidos, contavam aquelas histórias, não 

era flanelógrafo, aquelas gravuras enormes, histórias de Jesus. A gente 

visualizava todas aquelas histórias. Havia abertura separada (para crianças), a 

gente cantava bastante, tudo adequado às crianças. Eu me lembro, acho que é 
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a lembrança mais antiga. Era prazeroso, quanto a isso não me lembro de dizer 

“Eu não quero ir”. Eu não sei se porque também, a gente quase não saía. E no 

sábado, naquele tempo até com doze ou treze anos usava terno com calça 

curta, e a minha mãe, no sábado passava, tinha pouca roupa, e ela limpava 

todos os ternos, escovava, e deixava pronto para a gente poder vestir. Mas era 

prazeroso. 

 

E quando o senhor começou ir para a escola formal. Como foi esta 

assimilação   

Eu não me recordo de ter tido dificuldade. A Escola Dominical ajudava porque 

eu era muito tímido, eu acho que ainda tenho este lado, que parece absurdo a 

gente falar. Mas a Escola Dominical ajudava bastante, e uma das constatações 

que a gente tem é que as pessoas que frequentaram Escola Dominical, 

frequentaram a igreja, trabalharam para Cristo, desenvolveram uma liderança 

bonita, enfrentavam as situações com muito mais facilidade. Pelo menos 

naquela Escola Dominical. Eu não tive dificuldades. Comecei cedo, 

praticamente nasci em berçário, maternal, e eu já ia para a escolinha. Gostava 

de levar meu travesseiro na hora de dormir (risos), tomava o meu lanchinho e 

dormia. Era hora boa. Mas não tive dificuldades entre a escola e a Escola 

Dominical, que foi um apoio e segurança na hora de ir para a escolinha. 

 

Uma história marcante da infância  

Bom, eu não sei se eu lembro ou, se me contaram uma coisa que acabou 

afetando minha vida do ponto de vista da saúde. Eu tinha um ano e meio e 

meu irmão mais velho tinha meses a mais que eu, e minha mãe tomava um 

remédio, para tratamento dos rins, que era da cor de chocolate, e ele me 

estimulou a subir no berço e pegar o vidro. Eu subi, peguei o vidro e tomei todo 

o medicamento. Eu fiquei mal. Parece que tomei todos os comprimidos do 

vidro, tive que tomar soro, algumas coisas que depois, muito depois, às vezes 

nas minhas grandes arritmias, eu descobri que devo ter tido uma arritmia 

fortíssima naquele momento. Isso marcou não só aquele momento, mas, como 

se fossem várias consequências na minha vida. Mas por outro lado alguns dos 
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problemas de saúde que eu tive eu acabei percebendo que é uma questão 

mais genética do que essa questão do remédio.  

E lembro que a gente brincava muito, meu irmão, depois a minha irmã abaixo 

de mim. Brincava muito na rua, com os vizinhos, misturava homens e 

mulheres, brincava de escolinha, fazia batizado; às vezes tinha festa e eu 

batizava as bonecas, fazia casamento, casava boneco com boneca. 

O ambiente da igreja estava presente no cotidiano. Repetia tudo, apesar de 

que não tinha em minha mente nenhuma visão de Pastor. E na fase mais 

trabalhosa eu me lembro que havia um pastor, já falecido acho, que era de 

tempo parcial (dedicação parcial ao serviço da igreja), então pastoreava o 

Ipiranga, e vendia lotes na represa Billings, e naquela época não tinha 

nenhuma indicação de pastor, inclusive, passaram a “régua de avaliação” e a 

igreja não estava passando muito bem, não.  

Este pastor nos convidou para ir ver os lotes. E aí nós passamos pela via 

Anchieta, e eu pequeno, de gozação falei: Um dia ainda venho estudar aqui 

(Na UMESP), e o pessoal caiu todo na gargalhada. Devia ter uns dezesseis 

anos. Aliás, duas coisas que eu brinquei na vida e acabaram acontecendo. 

Uma, atrás de casa ficava o hospital militar, um campo de futebol e existiam 

umas pessoas que ficavam internadas lá, e ficavam assistindo da janela. E eu 

gostava de futebol, era diretor do time, fazia tudo, carregava o saco de camisa, 

bola, só que meu pai não me deixava jogar no domingo. A gente tentava jogar 

no sábado. Quando tinha jogo no domingo, a gente ia assistir, mas não jogava. 

E a gente olhava para aquela turma lá do alto, no hospital militar, e a gente 

chamava de loucos, todos com seu tipo de pijama. E quando eu fui para o 

exército eu fiquei doente e fiquei três meses e meio internado naquele hospital, 

e eu fui um dos loucos (risos).  

 

Ficou de pijama assistindo o jogo na janela! E hoje lembrou-se desta 

história  

Lembrava que várias vezes a gente queria subir no muro, que era alto e a 

gente queria subir. Tinha dia que você empacava e você ficava até em pânico, 

“vou cair daqui, como que vou fazer agora  Não posso passar para cima, não 
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posso voltar”. Foi um lugar muito delicioso, porque a gente descia num lugar de 

barro, e tinha uma turma danada também muito perigosa, mas aquilo foi muito 

marcante. Mas estes dois lugares em que eu brinquei – tanto no Hospital, como 

na Faculdade de Teologia, acabei passando pelos dois. Eu não posso brincar! 

Por que tem outra também, eu estava no exterior num encontro de 

evangelismo, nas Filipinas, e um bispo mexicano, colega meu, tinha sido 

roubado dentro do ônibus. E eu pensei “como é que o Bispo havia sido 

roubado ”. E o ônibus parou na rodoviária, e ninguém, ficou dentro do ônibus. 

E tudo que eu nunca faço, eu fiz naquele dia, tirei o passaporte e coloquei na 

pasta, li os documentos, sentei de um lado, sentei do outro, coloquei a pasta de 

um lado e de outro! Alguém bateu na janela, e quando percebi, cadê a minha 

pasta  Aí eu fiquei sabendo “como o bispo tinha sido roubado”. E um dia, eu 

estava ouvindo uma história de um pastor que havia traído sua esposa e caído 

em seu ministério e perguntei: Como isso foi acontecer com Fulano  Então eu 

disse: Não quero saber não! Não quero saber! (risos).  

 

Como foi sua entrada na faculdade  

Bom, primeiro foi o momento do envio. Eu tinha certo conhecimento bíblico. Era 

frequentador da maior Escola Dominical da época (Mil alunos). Tinha um 

termômetro que marcava a presença, e a gente vibrava quando acontecia o 

pico, e nem cabia todo mundo, quando fazia o encerramento, ficávamos em pé. 

E do lado de lá tinha uma menina, de quatorze anos, e a gente ficava flertando, 

mas eu não tinha coragem de falar com ela. Ela frequentava a classe de 

juvenis. Mas eu não tinha tido um impacto maior, nem era Membro da igreja. 

Quando meu pai tirou férias, como todo ano em junho, e a gente ia para 

Itanhaém, mesmo sendo inverno, e ficávamos numa casa com os tios. E a 

gente ia todo ano lá. Um ano eu encontrei uma garota lá, eu tinha dezessete 

anos e ela tinha quatorze anos. Eu me encantei com a garota. 

Coincidentemente era prima de uma colega de escola. Aí os pais conversaram.  

A mãe consentiu. Voltamos para São Paulo. E eram contatos muito simples. E 

eu levantava cedo para ir até a Aclimação para andar com ela e a mãe, por 

cem metros, até a escola. De vez em quando íamos ao cinema, eu, ela e a 

mãe, nem mãos dadas, o máximo que ela fazia era colocar uma bala na minha 
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boca.  Às vezes alguma festa, a gente ficava um pouquinho mais. Ela era 

católica, e as irmãs queriam ser freiras. E aquilo me deixou bem sacudido. Na 

igreja, eu ia à reunião de oração, às seis horas da manhã, de vez em quando 

uma vigília. E a minha vida estava muito atribulada, aí eu disse para a minha 

mãe “olha eu vou entrar para a igreja” e ela ficou admirada. E fui, e o meu 

motivo era tentar reatar com Deus. Depois vigílias, uma vigília aqui e outra ali. 

E ocorreu que aquela relação com Deus foi se aprofundando, até haver uma 

entrega completa. Coincidentemente um dos grandes evangelistas da época 

veio fazer um trabalho no Pacaembu, e eu estive lá, e foi reforçada essa 

entrega. Isso ocorreu entre agosto/setembro (1957). Mais no fim do ano, o 

Reverendo Natanael, que era Reitor da Faculdade de Teologia, foi à Igreja 

Central e fez um apelo pela necessidade de pastores na igreja, e, quando eu vi 

eu estava lá na frente. Foi um primeiro motivo de chamado frágil, “necessidade 

de pastor”. Depois, foi sendo enriquecido, e se o motivo vocacional não é 

espiritual a gente não consegue enfrentar todas as questões institucionais. E a 

partir dali, interessante, fiz a minha profissão de fé (tornar-se membro da igreja) 

em 31/12/1957 e me apresentei ao exército em janeiro, contra a vontade de 

meu pai, pois tinha pessoas que me tirariam, mas eu disse “não, sou igual a 

todo mundo”. Eu fui chamado, mas eu trabalhava muito no cartório e estava 

muito exausto. E teve uma noite de vigília, uma noite que choveu demais em 

São Paulo, e eu tive febre, o cabo não me dispensou, fui para a enfermaria, 

fiquei lá uma semana e não melhorei, e me mandaram para aquele hospital, e 

fiquei lá três meses e meio. Meu pai queria me tirar e eu disse “não, eu saio 

pelo processo normal, porque os outros vêm pra cá e não tem ninguém que 

olhe por eles! E eu sou igual a todo mundo”. Mas acharam que eu tinha um 

problema na vesícula, e não entravam em concordância sobre operar ou não 

operar, até que depois de três meses e meio, eles resolveram me dispensar do 

exército, eu estava dando muita despesa. Enfraqueci muito, não andava mais, 

e acho que o aspecto psicológico acabou influenciando. Neste período pedi 

reforço, li muito, meditei muito, foi um momento para refletir a intensidade da 

relação com Deus. Só que eu tinha perdido muito tempo nos estudos e 

precisava repor, tive que fazer duas segundas épocas. E perdi a prova, quando 

eu estava no hospital, tive que falar com meu pai para ele pedir para dar mais 

uma chance se não depois teria que recorrer à secretaria de educação. Fiz a 
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prova de inglês e matemática e fui aprovado, só que, naquele ano, por causa 

da enfermidade não pude estudar, e perdi mais um ano. Depois as coisas 

foram se ajustando, e fui me motivando. E neste contexto de enfermidade, 

fiquei fraco, não andava sozinho, só me apoiando. E me falaram “vai para 

Campinas, vamos conhecer a filha do pastor”, só que eu não queria nada, 

estava com a minha vida mais focada nesses problemas. Aí fui para Campinas 

e acabei conhecendo a Elci (esposa). Tinha uma sociedade de jovens, 

fantástica, em Campinas (na Igreja Metodista).  No fim, iniciamos um namoro, 

ficamos cinco anos namorando. Casamos ainda estudando fiquei um ano e 

meio estudando já casado.  

 

A Escola Dominical contribuiu além do processo educacional  

Alguma coisa que eu vejo de diferente no departamento da Escola Dominical é 

que além dos temas dos estudos havia uma preocupação relacional de 

convivência, de amizade, de comunhão. Tanto que o nosso grupo de Escola 

Dominical até hoje permanece unido, tem marcas assim, maravilhosas na vida 

da gente. E acabei redescobrindo alguns companheiros da época com os quais 

a gente tem uma convivência muito grande. 

Eu devo muito da minha vida, para uma família de gerações na igreja, que é a 

família Caruso. Caruso era o gerente da Imprensa Metodista, e a casa do 

gerente era ao lado da casa pastoral (ao lado da Igreja Central – Av. Liberdade 

– SP). E a Imprensa Metodista ficava no fundo do prédio, onde ficavam os 

maquinários, na Liberdade, antes de ira para São Bernardo do Campo. O Sr. 

Luis tinha uma profundidade de vida cristã junto com sua esposa. E mesmo 

nos momentos em que eu vivi atrapalhado, ela foi assim uma conselheira, teve 

uma paciência comigo. E os filhos a gente mantém como irmãos, tudo que 

ocorre a gente chama, e mantém uma convivência muito boa, e ela foi uma 

pessoa decisiva em alguns momentos em minha vida. Foi um período onde as 

de revistas e grupos societários se fortaleceram bastante. A gente tinha muita 

amizade e comunhão, e quando vi, eu e a Elci saímos numa capa da Revista 

Cruz de Malta (material didático preparado para classe de Escola Dominical de 

jovens) naquela época a Cruz de Malta teve um pico fantástico em assinaturas. 
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Eu era um dos maiores agentes do Brasil da Cruz de Malta. Então havia esse 

aspecto relacional e de convivência, que hoje dificilmente existe. Hoje você 

consegue mais essa convivência num grupo de discipulado, num grupo onde 

você está constante com aquelas pessoas, estar orando, ouvindo, estar dando 

suporte. Eu me lembro que num encontro de Escola Dominical que a Sede 

Nacional desenvolveu há um tempo atrás, eu tinha sido chamado para dar uma 

oficina sobre “Discipulado e Escola Dominical”, o que é comum, o que é 

diferenciado. Toquei neste aspecto. Hoje em grande parte é o tema da pessoa 

só ficar quando o/a filho/a fica ou não na Escola Dominical, não há relação com 

a comunhão, isso fica em outro espaço. Tem igreja que a classe do professor 

“X” é uma classe que tem um grupo bom de alunos, gente que vai à igreja só 

para a aula dele, mas aonde ele mais tem relacionamento com o grupo, é num 

grupo familiar que ele dirige às sextas-feiras. Onde ele convive, e outras 

pessoas que não vão à igreja vão lá; pode ser que tem um come, alguma 

coisa; onde a relação foi aprofundada. 

 

Naquela época, o relacionamento dos alunos da Escola Dominical era 

diferente  

Nós éramos tão íntimos que, parece que não havia separação entre Escola 

Dominical e sociedades (ou grupos societários) juvenis, jovens, era uma coisa 

só. E hoje também a questão sociedade é uma questão que já esteve em crise 

muitas vezes. Já teve por desaparecer por várias vezes. Hoje se pensa que 

não precisa ter sociedade, se você tiver um agrupamento de pessoas que se 

considera sociedade já tem o direito de se representar. A gente fazia pic nic, ia 

ter aula fora da igreja, saía. Tudo isso ficou marcado. 

 

Este mundo urbano em que a gente vive influencia   

O mundo urbano tirou. E também a igreja era todo o centro das atividades, 

mesmo na capital. A televisão ainda estava começando. O que disputava muito 

com a igreja era o cinema. Mas naquele tempo a gente não ia ao cinema no 

domingo de jeito nenhum. Agora, praticamente eu ia ao cinema todo o sábado. 

Saía. E nem sempre eu ia com alguém, isso que às vezes fico analisando, eu 
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ia ao cinema sozinho e assistia ao filme. Depois começou outra fase, gostar de 

festa, baile, formatura. Eu sempre gostei de música, e gostava de arrumar uma 

mesa junto da orquestra e ficava lá vidrado. E meu avô materno era um 

dançarino, ele dançou até 81 anos mais ou menos, e ele me levava a 

casamentos, sempre tinha uma festa e baile, e minha vó não dançava, ele me 

levava pequenininho para ficar tomando conta de minha vó e ia dançar. De vez 

em quando ele vinha e trazia uns salgadinhos e ia dançar de novo, e eu 

tomava conta da minha vó, e dançava sozinho. Tenho muito ritmo dentro de 

mim. Qualquer ritmo que tiver, se precisar dançar eu danço. 

 

Fale um pouco sobre a sua participação na produção de materiais para 

Escola Dominical: 

Na biblioteca da faculdade de teologia tem coleções do período de 1970. Eu 

estava como pastor em São José dos Campos e fui chamado para vir dar uma 

colaboração no setor de periódicos da igreja, que naquela época não tinha 

nenhuma relação com a Imprensa Metodista, a Imprensa era uma produtora de 

material, uma gráfica. E três vezes por semana eu vinha de São José dos 

Campos para São Paulo, e coincidentemente eu estava fazendo pedagogia a 

noite, eu vinha para cá e saía direto para Taubaté fazer pedagogia. Até que 

chegou em 1971 o Bispo Amaral tinha se aposentado no concílio de 1970, e 

1971 tem uma segunda fase do concílio, e o Bispo Osvaldo da Silva disse “não 

dá para você continuar indo e voltando, você precisa vir para São Paulo”. Não 

era minha intenção sair do Vale do Paraíba. Eu queria ficar no Vale do Paraíba. 

Eu estava há três anos em São José dos Campos, tive algumas situações 

difíceis, mas estava bem.  Eu estava desejoso até de ir para Taubaté, ficar no 

Vale do Paraíba e ira para Taubaté. Mas, aí por causa disso eu acabei vindo 

para São Paulo, o que não era vontade de muita gente, muitos não queriam 

que eu viesse para São Paulo. A princípio, antes da eleição do Bispo Alípio, o 

bispo Osvaldo coordenou com os SDs (Superintendente Distrital, um 

colaborador junto ao bispo diante do corpo pastoral), e eu era SD no Vale do 

Paraíba, e eu fui colocado como coadjutor dele na Igreja Metodista Central de 

São Paulo, ele tinha dois anos para se aposentar, e era uma tentativa como eu 

me sairia. Mas quando chegou janeiro teve o Concílio e o Bispo Alípio com 
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muita dificuldade foi eleito pela região, e ele mudou as nomeações, com toda a 

razão, ele era o bispo. E fez uma mexida muito grande, então eu não fui para a 

central e fui para a Igreja Metodista em Vila Conde do Pinhal, só que era tempo 

parcial. Como eu trabalhava em São Paulo eu passei a estudar a pedagogia na 

FMU, no mesmo prédio no quarto andar da Igreja Metodista Central, onde 

funcionava a Imprensa Metodista, no setor de periódico, e a noite, três vezes 

por semana eu dava aula no colégio. Eu dava aula de filosofia, naquele tempo 

era obrigatório, no currículo brasileiro, aulas de filosofia e eu dava aulas a 

noite. E terça, quinta, sábado e domingo eu ia para Vila Conde do Pinhal, iniciei 

o trabalho lá. 

 

3.2 – Análise de Conteúdo 

3.2.1 – A Entrevista 

A presente entrevista teve como objetivo a realização de uma reflexão 

sobre os impactos da educação não-formal no âmbito da Escola Dominical da 

Igreja Metodista em tempos atuais, bem como no que esta educação difere da 

proposta inicial apresentada por John Wesley. 

Os dados obtidos na entrevista foram relevantes dentro da proposta da 

pesquisa, considerando a experiência de vida do bispo dentro do espaço 

educacional bem como os detalhes que ele menciona como situações 

determinantes em suas decisões profissionais e pessoais. 

O relato parcial da história de vida do Bispo apresenta momentos 

marcantes onde a Escola Dominical desempenhou um papel importante. A 

coexistência entre a educação secular, formal e a educação não-formal está 

presente neste relato, com contribuições significativas para a educação 

escolar. 

Outro fator que precisa ser considerado na pesquisa é o das “relações 

familiares”. Um grande ganho por parte dos alunos e alunas da Escola 

Dominical é o fato de ser uma escola que pode, e na maioria das vezes é, 

frequentada por toda a família, e pode contribuir para aprimorar e aperfeiçoar 

os relacionamentos familiares. 
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Evidenciou-se na entrevista que a Escola Dominical, por meio de seus 

métodos, técnicas e currículo, causa impactos e contribuição na formação de 

seus alunos, como educação não-formal. 

Embora a proposta inicial tenha sido a de realizar uma entrevista para 

considerar a história de vida do bispo entrevistado, o trabalho foi acrescido por 

outros subsídios adquiridos por meio de questionários direcionados, na 

perspectiva de contribuir para a análise da presente entrevista. Será observado 

todo o material recolhido, e os questionários serão inseridos como anexos. 

 

3.2.2 – O Questionário 

Os questionários foram de extrema importância para a realização da 

pesquisa. Pela insuficiência de informações publicadas na área de educação 

referente ao tema Escola Dominical, a construção do trabalho valeu-se das 

fontes orais como referenciais, o que contribuiu grandemente para produção da 

dissertação.   

Considerando que “o ponto de partida da Análise de Conteúdo é a 

mensagem” (Franco, 2003, p.13), e neste caso ela é escrita e foi provocada no 

decorrer desta pesquisa, conforme questionários anexos (págs. 74 a 82), a 

proposta é de considerar os conteúdos das entrevistas em busca de 

significados e sentidos expressos nestas mensagens, analisando as relações 

existentes entre os entrevistados, vinculadas ao contexto da Escola Dominical 

Metodista.  

A análise das entrevistas caminhou no sentido de perceber o suporte 

que a educação não-formal pode oferecer à educação formal e como os alunos 

que frequentaram a Escola Dominical tiveram suas histórias de vida moldadas 

por esta forma de educação. 

Foram entrevistadas 22 pessoas de ambos os sexos, alunos da Escola 

Dominical, com idade que varia entre 17 e 70 anos, e com formação em 

diversas áreas distintas.  

Este grupo de pessoas foi escolhido entre alunos e alunas da Escola 

Dominical, que tem história familiar dentro da mesma e/ou exerce algum cargo 
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de liderança. Foi contemplado um maior número de pessoas na faixa etária de 

40 a 60 anos pelo fato de já estarem com a escolha profissional resolvida, com 

possibilidade de se perceber se houve uma contribuição da Escola Dominical 

como norteadora das escolhas profissionais. 

Dentro da análise serão consideradas as “condições contextuais” da 

qual fazem parte os entrevistados, procurando perceber os “componentes 

cognitivos, afetivos, valorativos e historicamente mutáveis (Franco, 2003, p. 

13)”.   

A partir das mensagens proferidas pelos entrevistados, consideraremos 

as seguintes perguntas à serem respondidas: 

- O que se fala e/ou escreve  

- Com que intensidade  

- Que tipo de símbolos figurativos são utilizados para expressar a ideia  

Identificação dos entrevistados: 

Os entrevistados serão identificados por números, para resguardar seus 

dados pessoais. 

 Total de entrevistados/as: 22 pessoas. 

 Total de entrevistadas do sexo feminino: 15 (quinze) 

 Total de entrevistados do sexo masculino: 07 (sete) 

 Faixa etária dos/as entrevistados/as: 17 (dezessete) à 70 (setenta). 

Tabulação do questionário: 

Profissão/formação Quantidade 

Consultor/Engenheiro 01 

Assistente Comercial/Comunicóloga 01 

Teólogo/Pastor 06 

Biomédica 01 

Relações Públicas 01 

Encarregado de Manutenção 01 

Pedagogo 04 

Psicóloga 03 

Farmacêutica 01 

Professora 01 

Estudante 01 

Aposentada 01 

Filosofia 01 
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Tempo que frequenta 
a Escola Dominical 

Quantidade 
de pessoas 

0 a 05 anos 1 

06 a 10 anos 0 

11 a 15 anos 2 

16 a 20 anos 2 

21 a 25 anos 1 

26 a 30 anos 3 

31 a 35 anos 1 

36 a 40 anos 2 

41 a 45 anos 2 

46 a 50 anos 0 

Mais de 50 anos 8 

 

A Escola Dominical é uma 
tradição em sua família 

 
SIM 

 
NÃO 

 21 01 

 

Você levaria seus filhos 
à Escola Dominical 

 
SIM 

 
NÃO 

 22 0 

 

Qual a relevância da Escola Dominical 
na sua vida pessoal 

 
Quantidade 

Extremamente importante 1 

Aprendizado sobre vida cristã e histórias 
bíblicas 

4 

Aprendizado constante na vida pessoal 1 

Troca de experiências  1 

Formação de caráter 3 

Aprender a Palavra de Deus 10 

Maior comunhão-Espaço para diálogo 4 

Esclarecimento de assuntos complexos 1 

Praticar a palavra de Deus no cotidiano da 
vida pessoal, familiar e comunitária. 

1 

Crescimento na graça e conhecimento do 
evangelho de Jesus Cristo. 

1 

Espaço de convivência e relacionamentos 7 

Passar valores fundamentais para vida 1 

Oportunidade para experiência etária 1 

História 01 

Ciências Biológicas 01 

Assistente Social 01 

Musicoterapeuta 01 
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Processo de aprendizagem 1 

Local de capacitação, missão e serviço 1 

Discipulado 1 

Necessidade pessoal 1 

Importante para vida espiritual 1 

Aprender a respeitar os diferentes 2 

Desenvolver a fé com piedade e 
misericórdia 

1 

Ter visão crítica da sociedade, justiça 
social 

1 

 

Qual a contribuição da Escola Dominical 
para seu processo formativo 

 
Quantidade 

Formadora do caráter espiritual/cristão 4 

Formadora do caráter, moral, 
pessoal/personalidade 

8 

Crescimento espiritual 2 

Conhecer o evangelho/Bíblia 4 

Desenvolver a vocação ministerial na 
pratica do aprendizado 

2 

Desafio de aprender e ser professor 5 

Formar pessoas críticas, participativas, e 
atuantes na sociedade 

3 

Proporcionou perspectivas e interpretações 
da Bíblia que transcendem a dimensão 
individual 

4 

Suporte para a faculdade 1 

Facilitou a comunicação nas mais diversas 
atividades 

1 

Desenvolveu a disposição para o 
voluntariado 

1 

Mesmo sendo adulto, sou moldado 1 

Incorporei fundamentos de vida 1 

Formação do caráter das crianças 1 

Falar em público sem medo 1 

Fazer parte de um grupo 1 
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3.2.3 – Condições Contextuais:  

Ao observar as mensagens descritas nestes questionários, é possível fazer 

algumas inferências, considerando o contexto comum a todos os entrevistados, 

ou seja, o ambiente da Escola Dominical. 

  Algumas características intrínsecas aos textos analisados nos chamam a 

atenção. A grande maioria dos entrevistados ressaltou a importância da Escola 

Dominical na formação de seu caráter, tanto pela formação cristã e espiritual, 

bem como na educação moral e vida social.  

 De fato, a contribuição educacional e formadora é bastante relevante em 

todas as respostas, onde é possível observar que muitos dos entrevistados que 

foram educados na Escola Dominical, desde a infância, trilharam os caminhos 

da educação e/ou profissões das áreas humanas, como pedagogos, 

psicólogos, teólogos (pastores), assistentes sociais, relações públicas, 

professoras. Vale destacar que cerca de 90% dos entrevistados concluíram 

curso superior. 

  

3.2.4 – O que se fala e/ou escreve  

 

O desenvolvimento na área de relacionamentos aparece em 45,5% dos 

entrevistados, que enfatizam a Escola Dominical como espaço de diálogo e 

maior comunhão, onde os relacionamentos são aperfeiçoados, proporcionando 

segurança para vivência em outros espaços, como escola secular e ambiente 

de trabalho. 

O conhecimento bíblico e o fortalecimento da vida espiritual aparecem 

com grande frequência em todas as entrevistas. 

Outra característica interessante é que 60% dos entrevistados 

frequentam a Escola Dominical desde o nascimento, e a consideram uma 

escola para a vida. Em alguns depoimentos, é citado que “faltar um domingo na 

Escola Dominical faz muita falta durante a semana”. 
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3.2.5 – Com que intensidade  

  

A dedicação que os entrevistados demonstram é bastante significativa. 

Por ser uma escola livre, sem obrigatoriedade de presença, todos fazem 

questão de estar presente. 

 A formação do caráter pessoal e espiritual aparece com intensidade nas 

entrevistas, assim como o valor dos relacionamentos familiares e comunitários. 

Muitos declaram estar “orgulhosos” em frequentar a Escola Dominical desde a 

infância, como sendo um privilégio para eles. 

 

3.2.6 – Que tipo de símbolos figurativos são utilizados para expressar a 

ideia  

  

A Escola Dominical é identificada como um espaço de relacionamentos, 

espaço de diálogos, espaço de aprendizagem. Valores considerados morais ou 

cristãos na formação do caráter é mencionada como a grande base da 

educação não-formal que ocorre neste espaço, cujo livro didático é a Bíblia 

Sagrada. 

A contribuição e até influencia no processo formativo e escolha da 

profissão é marcante nas entrevistas, e 25% dos entrevistados afirmam que foi 

neste ambiente que se sentiram vocacionados, aceitaram o desafio e 

aprenderam a ser professores. 

 Todos os entrevistados avaliaram a Escola Dominical positivamente, e 

todos levam ou levariam seus filhos para participar deste espaço de 

aprendizagem e formação de caráter. 

 Ao observarmos as mensagens obtidas nas entrevistas, surge a 

hipótese de que a educação não-formal que acontece no espaço da Escola 

Dominical Metodista tem contribuído grandemente na formação de seus alunos 

para que desenvolvam a prática social, por meio de relacionamentos 

saudáveis, nos ambientes de educação formal e também em ambientes de 

trabalho. 
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 As respostas ao questionário confirmam o que a entrevista com o bispo 

pontua de forma mais detalhada. Em especial no que diz respeito aos 

relacionamentos familiares e comunitários, os alunos e alunas da Escola 

Dominical enfrentaram as situações seculares da educação formal de forma 

mais tranquila e segura. Em muitos dos casos, a Escola Dominical foi um 

espaço de aperfeiçoamento e também direcionamento para as vocações 

profissionais. 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa observou a relevância da educação não-formal no 

espaço da Escola Dominical da Igreja Metodista e como esta educação foi 

essencial para o início do movimento no século XVIII, como principal fator da 

sua consolidação, que hoje é reconhecido em todo mundo, não só por meio 

das instituições religiosas, como também, por meio das instituições de ensino e 

ações sociais. 

A investigação mostrou na biografia de John Wesley, um dos fundadores 

do movimento metodista, bem como na história de vida do bispo entrevistado e 

nas respostas ao questionário realizado, o fator “relacionamentos familiares” 

como agente constituinte no processo educacional, conforme salienta 

Almerindo Janela Afonso: 

Nesse sentido, é importante salientar que o campo da 

educação não-formal (informal e não-formal) sempre 

coexistiu com o campo da educação escolar, sendo 

mesmo possível imaginar sinergias pedagógicas muito 

produtivas e constatar experiências com intersecções e 

complementariedades várias. O exemplo mais evidente 

pode ser dado pela educação familiar que, 

inscrevendo-se genericamente no campo da 

educação informal, continua a ser pensada como 

educação decisiva para a construção de percursos 

individuais de escolarização. (Simson, 2001, p. 31, 

grifos meus). 

  

 Ao analisar as entrevistas é possível perceber que o desenvolvimento do 

ser na sua integralidade contribui para a formação de pessoas que apresentam 

segurança na convivência com o semelhante, em especial no que diz respeito 

às crianças, que, segundo os relatos, aquelas que participaram da Escola 

Dominical desde a infância apoiaram-se nesta educação para desvendar 

melhor o ambiente escolar. 

 O Espaço da Escola Dominical proporciona uma grande força nos 

encontros entre as faixas etárias.  
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 As pessoas que responderam ao questionário enfatizaram os valores 

morais e a formação de caráter adquiridos na Escola Dominical, bem como 

esta formação influenciou diretamente na escolha de suas profissões, onde 

25% destas pessoas afirmam ter sido neste ambiente que se descobriram em 

suas vocações profissionais. 

 A pesquisa suscita alguns questionamentos que podem ser focos de 

novas pesquisas, pois o caminho percorrido pela educação não-formal na 

Escola Dominical Metodista, em alguns aspectos, difere hoje da proposta 

inicial, onde o desafio maior era atender pessoas sem acesso à educação, 

tanto crianças como famílias inteiras. Nas respostas ao questionário e na 

entrevista com o bispo com maiores detalhes, o tema central que aparece 

como ensino-aprendizagem é o conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia, o 

fortalecimento espiritual e do caráter cristão e os relacionamentos comunitários.  

 É possível, que o fato de ter o caráter cristão (com ênfase no 

relacionamento, amor ao próximo e senso de justiça) e o conhecimento da 

Palavra de Deus redunde em ações voltadas para a prática social, onde a 

mesma acontece de forma natural, por isso não foi enfatizado. Mas para 

afirmarmos esta hipótese seria necessária uma nova pesquisa para perceber 

quais as reações práticas na vida cotidiana dos alunos da Escola Dominical 

nos dias atuais. Na percepção do bispo entrevistado, da década de 60/70 para 

o tempo presente, 2011/2012, a Escola Dominical tem encontrando grandes 

“adversários”, no que diz respeito à procura por este espaço de aprendizado. A 

sociedade atual tem diante de si uma gama de atrativos para todas as faixas 

etárias, que vai desde bebes à terceira idade, como cursos, espaços sociais, 

culturais e de esporte e lazer. 

 A preocupação em manter a Escola Dominical como um espaço criativo 

de educação que desperte interesse nas famílias como um todo aparece nas 

respostas ao questionário e merece uma investigação mais detalhada. 

 Algumas questões surgem e podem ser consideradas como temas 

relevantes, quem sabe para uma nova pesquisa, como por exemplo: 
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 - Houve fatores que influenciaram para que o movimento metodista 

inicial sofresse alterações distanciando de suas raízes  Quais seriam estes 

fatores  

 - Seria apropriado parar para repensar a Escola Dominical e sua 

estrutura na sociedade atual  

 - Como a Escola Dominical tem sido discutida em sua estrutura e 

currículo, na perspectiva da educação não-formal como aliada à educação 

formal  

 - No início de sua história a Escola Dominical se constituiu como 

importante ambiente para, por meio da educação não-formal, consolidar a 

formação moral e relacional de seus alunos. Ainda hoje ela se constitui desta 

forma  

 A pesquisa evidenciou que as instituições de ensino e as instituições 

religiosas metodistas iniciaram-se no ambiente familiar, por meio de relações 

com práticas educacionais, ou seja, por meio da educação não-formal. Essa 

mesma educação não-formal acontece nos dias atuais, mas requer uma 

reformulação considerando a sociedade moderna. 

 O eixo religioso ainda é a grande força da Escola Dominical, mas ele 

segue atrelado às questões sociais e relacionais, para formar pessoas críticas 

e que percebem o potencial de contribuição da educação não-formal para a 

educação formal. 

 A educação não-formal praticada pela mãe de John Wesley despertou 

no movimento a preocupação e cuidado com a educação de crianças, inclusive 

de meninas, que eram sempre deixadas de lado, sem terem o direito à 

educação. Vale lembrar que o movimento metodista iniciou-se na universidade 

de Oxford, num ambiente de estudo e aprendizagem, e Wesley, em sua 

trajetória, procura unir a piedade com o saber sólido, com muito estudo e 

disciplina. 

 Mesmo diante da preocupação apresentada por Afonso (2002) em 

relação a movimentos emergentes que buscam a desvalorização da educação 
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escolar, o que foi observado na pesquisa é que os alunos da Escola Dominical 

veem nesse meio de educação não-formal um forte aliado para a educação 

institucionalizada. 

Por fim, fica o desafio de consolidar a contribuição que a educação não-

formal oferece à educação formal. Na Escola Dominical há uma mescla entre 

renovação, diante da modernidade, e continuidade, considerando a tradição da 

educação metodista. 

Existem muitas outras instituições que se valem deste espaço e podem 

contribuir para uma sociedade mais justa, onde a moral e a ética sejam 

praticadas por todas as pessoas. 
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VII – ANEXOS 

7.1 – ANEXO I – Entrevistas 

1. Entrevistado nº 01. Idade: 59. Sexo ( ) feminino (x ) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação? 

Consultor/Engenheiro. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Há 12 anos. 

 A Escola Dominical é uma tradição em sua família? ( x) SIM.    ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? ( x) SIM.    ( )NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

Extremamente importante. 

 Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

Formadora do caráter espiritual e pessoal.  

 Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

Outra observação que você gostaria de fazer: 

____________________________________________________________. 

 

2. Entrevistado nº 02. Idade: 25 anos. Sexo (x) feminino ( ) masculino. 

Qual a sua profissão e/ou formação? 

Assistente Comercial/ Comunicóloga. 

Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Há 25 anos (desde o nascimento). 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (x) SIM. ( ) NÃO. 
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Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (x) SIM.   ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  

É lá que aprendemos coisas básicas sobre a vida cristã e principalmente sobre 

as principais histórias da bíblia, nossa base de conhecimento é construída na 

Escola Dominical. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo?  

Ela me fez crescer espiritualmente. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

_____________________________________________________________. 

Outra observação que você gostaria de fazer: 

  

3. Entrevistado nº 03. Idade: 37anos. Sexo ( ) feminino (X ) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação? 

Teólogo. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo?  

Há 16 anos. 

 A Escola Dominical é uma tradição em sua família? ( X ) SIM.    ( ) NÃO. 

 Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? ( X ) SIM. ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

Creio que é um lugar de aprendizado constante na vida pessoal e de troca de 

experiências de vida. Sobretudo, um local de formação de caráter. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo?  

A Escola Dominical representa uma contribuição muito significativa porque foi 

na Escola Dominical  que conheci o evangelho e, também onde desenvolvi a 



77 
 

vocação ministerial trazendo à prática todo aprendizado vivenciado como 

aluno. A práxis veio com o desafio de ser professor de jovens na década de 90 

e, posteriormente de adultos. Isso me fez enxergar que a Escola Dominical 

pode fazer a diferença na vida das pessoas por meio dos ensinamentos 

bíblicos a tal ponto de formar pessoas críticas, participativas e atuantes na 

sociedade que vivemos. 

 Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  

O tempo passou... e não sou mais adolescente. Conheci a Escola Dominical 

jovem. 

 

4. Entrevistado nº 04. Idade: 28 anos. Sexo (X) feminino ( ) masculino. 

Qual a sua profissão e/ou formação?  

Biomédica. 

Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Desde sempre, desde criança; 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (x) SIM.    ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (x) SIM.    ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  

É um espaço onde além de aprender a palavra de Deus eu posso ter maior 

comunhão com meus irmãos já que no culto a noite não temos o mesmo 

espaço para diálogo, troca de idéias, etc. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  
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_________________________________________________________. 

Outra observação que você gostaria de fazer:  

___________________________________. 

 

5. Entrevistado nº 05. Idade: 30 anos. Sexo ( ) feminino ( X ) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação?  

Pastor da Igreja Metodista, Mestre em Ciências da Religião pela UMESP. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo?  

Desde 1997, há 14 anos. 

 A Escola Dominical é uma tradição em sua família? ( ) SIM.    ( X ) NÃO. 

 Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? ( X ) SIM. ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  

A Escola Dominical possibilita o esclarecimento dos assuntos mais complexos 

de minha fé pessoal por meio da leitura e interpretação dos textos bíblicos, 

especialmente no contexto da comunidade de fé. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

A Escola Dominical proporcionou perspectivas de interpretação da Bíblia e de 

experiências da vida que transcendem a dimensão individual e, portanto, são 

mais ricas e adequadas.  

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  

_________________________________________________. 

 Outra observação que você gostaria de fazer:  

Atualmente, questiono-me com frequência sobre o motivo do aparente 

"abandono" da Escola Dominical por parte dos cristãos protestantes de tradição 
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histórica. Às vezes, tenho a suspeita de que não se tratar apenas de descaso, 

mas, antes, de uma mudança mais profunda no estilo de vida social, que levou 

diversas famílias a uma carga horária exaustiva dedicada ao trabalho em si e 

ao deslocamento para o local de trabalho, em alguns casos. Tenho tentado, 

com certo êxito, substituir apenas o dia e horário da Escola Bíblica, mantendo 

seu formato e conteúdo e a resposta de algumas famílias tem sido animadora. 

 

6. Entrevistado nº 06. Sexo (x) feminino ( ) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação?  

Pastora/Teóloga. 

Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo?  

Há 20 ANOS. 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (X) SIM.    ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X) SIM.   ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?   

A Escola Dominical é de grande relevância para aprendermos a praticar a 

palavra de Deus no cotidiano da vida pessoal, familiar e comunitária.  

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo?  

Pelo fato de ter feito Faculdade de Teologia, tive uma boa bagagem adquirida 

na Escola Dominical, que serviu de suporte para a faculdade. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  

_________________________________________________. 

Outra observação que você gostaria de fazer:  
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A Escola Dominical também é um espaço de diálogo onde a experiência de um 

ensina ao outro e vice-versa, através de relatos e até mesmo das dúvidas que 

surgem ao longo da aula. 

 

7. Entrevistado nº 07. Idade: 56 anos. Sexo (x) feminino ( ) masculino. 

Qual a sua profissão e/ou formação? 

3º grau/ Relações Públicas, mas trabalho com artesanato - patchwork e 

bordado. 

Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Há 56 anos (desde o nascimento). 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (x) SIM.    ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (x ) SIM.    ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

Muito relevante, melhor espaço para aprendizado da Palavra de Deus. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

Facilitou a comunicação nas mais diversas atividades, desenvolveu minha 

disposição para o voluntariado. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  

___________________________________________________________. 

Outra observação que você gostaria de fazer: 

Como professora da Escola Dominical penso que ela precisa ser priorizada. 

 

8.  Entrevistado nº 08. Idade: 41anos. Sexo ( ) feminino (x) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação? 
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Encarregado de Manutenção. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Há 5anos. 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (X ) SIM.    ( ) NÃO.  

 Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X) SIM. ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

 Apesar de convertido há alguns anos, somente participei de Escola Dominica 

há cinco anos, e é lá que tenho fortalecido no conhecimento da palavra. Posso 

dizer que é muito importante para mim a Escola Dominical. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

Apesar de já passar dos 40 anos, posso dizer que ela tem me moldado 

grandemente. 

 Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  

_________________________________________________. 

 Outra observação que você gostaria de fazer: 

 É na Escola Dominical que aprendemos os valores de Cristo, o que Ele nos 

deixou, o que Ele quer de nós e o que devemos fazer para agradar a Ele. 

 

9. Entrevistado nº 08. Idade: 64 anos. Sexo ( ) feminino ( x) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação?  

Pastor, formado em teologia e pedagogia. 

Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo?  

A Escola Dominical faz parte de minha vida deste os primeiros passos. Meu 

pai/mãe me levavam à Escola Dominical. 
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A Escola Dominical é uma tradição em sua família? ( X) SIM.    ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X ) SIM. ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

Um  espaço de grande importância para o crescimento na graça, e no 

conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Do mesmo modo, um espaço de 

convivência, repassamento de valores fundamentais para a vida, à luz dos 

valores do Reino de Deus. A Escola Dominical oportuniza uma experiência 

etária. Isto é muito importante no processo de aprendizagem. É de extrema 

importância a experiência da comunidade como um todo, mas a criança precisa 

sentir  como criança,  o adolescente, o jovem e o adulto.  Foi na Escola 

Dominical que aprendi conhecer melhor a igreja, bem como amá-la. Foi na 

Escola Dominical que conheci os caminhos da vida cristã. Nesse sentido, foi na 

Escola Dominical que aceitei o amor de Deus em Cristo Jesus e, 

posteriormente, fui chamado para o ministério pastoral. Portanto, a Escola 

Dominical é um local de capacitação, missão e serviço. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo?  

Aprendi não somente mais sobre a Bíblia, Igreja, Sociedade, Vida cristã, mas 

incorporei fundamentos  de vida. Foi na Escola Dominical que aprendi a ser 

professor e ampliar a minha área docente. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  

__________________________________________________________. 

Outra observação que você gostaria de fazer: 

Possivelmente o grande desafio que temos hoje é, na verdade, recolocar a 

Escola Dominical no espaço ministerial da Igreja, à luz da realidade que nós 
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vivemos. O resgate da Escola Dominical poderá ajudar nos fundamentos 

eclesiológicos. Hoje, a Igreja vive uma profunda crise e essa tem gerado 

desunião, competição, falta de unidade e imaturidade.  Os movimentos que têm 

surgido nos últimos anos na vida da Igreja têm ajudado também na sua 

descaracterização. 

 

10. Entrevistado nº 10. Idade: 40 anos. Sexo (x) feminino ( ) masculino. 

Qual a sua profissão e/ou formação? 

Psicóloga. 

Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Há 35 anos. 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (x) SIM.   ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (x) SIM.    ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  

Aprendizado, comunhão, interação, base de caráter, discipulado. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo?  

Conduta e aprendizado. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  

Contribuiu na formação da minha personalidade e conduta. 

Outra observação que você gostaria de fazer: 

A importância do tempo de permanência na igreja e não em outro lugar que 

não acrescentaria tanto quanto na Escola Dominical. 

 

11. Entrevistado nº 11. Idade: 36. Sexo (X) feminino ( ) masculino. 
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Qual a sua profissão e/ou formação?  

Pedagoga. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Há 36 anos (desde o nascimento). 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (X ) SIM.  ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X) SIM. ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  

Para mim é algo imprescindível, quando não compareço por algum motivo me 

sinto mal, me faz falta, é como se minha semana ficasse incompleta. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

Foi fundamental, pois foi lá que eu consegui aperfeiçoar minha formação e foi 

onde eu me apaixonei por lecionar. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  

Outra observação que você gostaria de fazer:  

A Escola Dominical é a base do Cristão, é o que fortalece a igreja. 

 

12. Entrevistado nº 12. Idade: 53 anos. Sexo  (X) feminino    ( ) masculino. 

Qual a sua profissão e/ou formação? 

 Superior completo – Farmacêutica. 

Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

 Há 45 anos, com algumas lacunas. 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (X) SIM.    ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X) SIM. ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 
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Os primeiros passos no conhecimento da Bíblia, entender como "funciona" a  

Igreja, relacionamento com os irmãos. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

Através dela pude entender como Deus fala comigo através da palavra. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

_______________________________________________________. 

Outra observação que você gostaria de fazer: 

A Escola Dominical é importante na formação do caráter das crianças também, 

uma vez que desde muito pequenos aprendem como Deus fica feliz com 

comportamentos "positivos" - repartir, pedir perdão, confessar pecados, 

agradecer e por aí vai... 

 

13. Entrevistado nº 13.  Idade: 47 anos. Sexo (x) feminino ( ) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação?  

Assistente Administrativo/Pedagogia 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Sim - muitos anos. 

 A Escola Dominical é uma tradição em sua família? ( x) SIM.    ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? ( x) SIM.    ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  

Muito importante, na Escola Dominical eu aprendi as histórias bíblicas, a ler a 

Bíblia, a ter convivência com os irmãos e irmãs. 

 Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo?  
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Ajudou muito na formação do meu caráter, personalidade, a ter uma vida 

regrada nos valores da Bíblia, a ser uma pessoa integra. 

 Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

_________________________________________________. 

 Outra observação que você gostaria de fazer:  

A Escola Dominical precisa ser mais dinâmica, pois na verdade, acaba sendo 

sempre a mesma coisa, precisamos de coisas novas, que possa chamar a 

atenção dos jovens, juvenis e crianças.  

 

14. Entrevistado nº 14. Idade: 59. Sexo (x) feminino ( ) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação? 

Professora. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Desde os 07 anos. 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? ( x) SIM.    ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (x) SIM. ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  

É imprescindível para qualquer pessoa que queira entender a Palavra de Deus. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo?  

A Escola Dominical me ajudou a descobrir o meu Ministério na Igreja. 

 

15. Entrevistado nº 15. Idade: 17 anos. Sexo ( ) feminino ( x) masculino. 

Qual a sua profissão e/ou formação? 

Estudante. 
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Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Acho que há 17 anos. 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (x) SIM.    ( ) NÃO. 

 Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (x) SIM. ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

 Tudo, porque lá você estuda a palavra de Deus.  

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo?  

Tudo. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida?  

Contribui porque você aprende os caminhos do Senhor, tenta ser como Ele era, 

e é como um combustível durante a semana, pois temos tentações toda hora, é 

isso. 

Outra observação que você gostaria de fazer: 

Que continua para melhor!  

 

16. Entrevistado nº 16. Idade: 70 anos. Sexo (x) feminino ( ) masculino.  

Qual a sua profissão e/ou formação? 

Aposentada. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Há 70 anos (desde o nascimento). 

 A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (x) SIM.    ( ) NÃO. 

 Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (x) SIM.    ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

Continua tendo importância para a minha vida espiritual. 
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Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

Contribui na minha formação pessoal e na consolidação de conceitos cristãos. 

 Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

Não se aplica. 

 Outra observação que você gostaria de fazer:  

__________________________________________________________. 

 

17. Entrevistado nº 17. Idade: 52 anos. Sexo (x) feminino ( ) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação? 

Psicóloga e Pedagoga. 

Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Desde que nasci. 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (x ) SIM.    ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? ( x ) SIM.   ( ) NÃO. 

Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

Creio que o estudo da palavra é o principal. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

 Valores morais e  familiares. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

_______________________________________________________________. 

 

Outra observação que você gostaria de fazer: 

_______________________________________________________________. 
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18. Entrevistado nº 18. Idade: 63 anos. Sexo ( ) feminino (X) masculino. 

Qual a sua profissão e/ou formação? 

Pastor / Teologia, Filosofia e História. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Há 63 (desde o nascimento). 

 A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (X) SIM.    ( ) NÃO. 

 Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X) SIM. ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  

Ela foi central em minha formação, pois nela aprendi o essencial da vida cristã, 

aprendi a me relacionar, aprendi a respeitar os diferentes, aprendi que sou 

dependente dos outros. A escola secular foi aproveitada por mim a partir do 

que aprendi na Escola Dominical. 

 Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo?  

Nela aprendi o que é a vida cristã, quais são os melhores valores humanos e 

que aprender e ensinar é algo para a vida toda. Ela me ensinou a sempre ter 

sede pelo saber, e me ensinou que o saber só é importante se estiver a serviço 

de uma vida melhor para mim e para o meu próximo. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

_______________________________________________________________. 

 Outra observação que você gostaria de fazer:  

Uma das tragédias do metodismo contemporâneo é que ele não tem sabido 

aproveitar este espaço de espiritualidade dominical com maior intensidade e 

melhor qualidade. Em muitos lugares ela se mantém pela tradição, e não pela 

vida que ela desenvolve e comunica. 
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19. Entrevistado nº 19. Idade 54 anos. Sexo ( X) feminino ( ) masculino. 

Qual a sua profissão e/ou formação?  

Psicóloga – Mestre. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo? 

Há 54 anos (desde o nascimento). 

 A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (X ) SIM.    ( ) NÃO. 

 Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X) SIM. ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

Aprendizado e desenvolvimento do caráter cristão. 

 Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

No desenvolvimento da moral, do amor ao próximo, do falar em público sem 

medo, do compartilhar. 

Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

_______________________________________________________________. 

 Outra observação que você gostaria de fazer:  

Que as Igrejas nunca deixem de priorizar essa ferramenta, que é a Escola 

Dominical, na vida de seus membros e familiares. 

 

20. Entrevistado nº 20. Idade: 38 anos. Sexo (X) feminino ( ) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação? 

Assistente Administrativa e Formação - Ciências Biológicas. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo?  

Há praticamente 38 anos (desde o nascimento). 

 A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (X ) SIM.    ( ) NÃO. 
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 Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X) SIM. ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal? 

 Aprendizado da Palavra e comunhão. 

 Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

Fazer parte de um grupo, estar em sala dominicalmente, estudos, tudo isso 

contribuiu para o meu crescimento como Cristã. E ainda contribui, com certeza. 

 Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

______________________________________________________________. 

 Outra observação que você gostaria de fazer:  

Acredito que em alguns pontos a Escola Dominical precisa se atualizar, não dá 

para manter a tradição, a metodologia e os horários de 100 anos atrás... por 

isso, muitas estão vazias. Os meios de comunicação e ensino, precisam ser 

atualizados. 

     

21. Entrevistado nº 21. Idade: 30 anos. Sexo: ( X) feminino  

( ) masculino. 

 Qual a sua profissão e/ou formação?  

Sou Agente de Pastoral da UMESP e Pastora da Igreja Metodista. Sou 

bacharel em Teologia com Mestrado e Doutorado em Ciências da Religião. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo?  

Há 30 anos (desde o nascimento). 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (X ) SIM.    ( ) NÃO. 

 Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X) SIM. ( ) NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  
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A Escola Dominical aprofundou e solidificou minha caminhada como cristã, 

metodista e meu ministério pastoral. 

Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

Ela intensificou meu desejo pelo estudo da Bíblia, conteúdos teológicos e 

conhecimentos relacionados à estrutura da Igreja Metodista 

 Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

__________________________________________________________. 

 Outra observação que você gostaria de fazer:  

A Escola Dominical, até hoje, é muito importante e especial na minha vida, 

principalmente como pastora da Igreja Metodista. Hoje sou aluna na Escola 

Dominical, dou aula e contribuo diretamente com o desejo de que ela viva 

como tradição, no sentido de ser vivida como algo fundamental para o 

amadurecimento e caminhada rumo à santificação. 

 

22. Entrevistado nº 22. Idade: 58 anos. Sexo (X) feminino ( ) masculino. 

Qual a sua profissão e/ou formação? 

Assistente Social, musicoterapeuta, mestre em ciências da religião. 

 Você frequenta a Escola Dominical há quanto tempo?  

Desde o nascimento. 

A Escola Dominical é uma tradição em sua família? (X ) SIM.   ( ) NÃO. 

Você leva ou levaria seus filhos/as à Escola Dominical? (X) SIM. ( )NÃO. 

 Qual a relevância da Escola Dominical na sua vida pessoal?  

Na Escola Dominical aprendi a desenvolver uma fé comprometida com a 

piedade e com misericórdia.  Me ajudou a desenvolver uma visão critica da 
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sociedade quanto a justiça social, me ajudou a ter uma visão ecumênica e de 

dialogo. 

 Qual a contribuição da Escola Dominical para seu processo formativo? 

 Na Escola Dominical aprendi a ler a Bíblia e a gostar de conhecer sobre a 

história cristã. 

 Se você for adolescente, no que a Escola Dominical contribui em sua 

vida? 

Acho que hoje a Escola Dominical tem que se abrir mais para a reflexão sobre 

a vida e sociedade, e o testemunho cristão, numa linguagem jovem. 

 Outra observação que você gostaria de fazer:  

__________________________________________________________. 


