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RESUMO 

Pretendemos com essa pesquisa, pensar como as variadas formas de manifestações 

religiosas estão inseridas no âmbito escolar, entendendo a escola como um campo intelectual 

em que alunos, professores e a própria instituição exercem influência. Pretendemos ainda, 

neste sentido, perceber como o conflito religioso se manifesta em um espaço legalmente laico.  

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual em Campos dos Goytacazes, interior 

do estado do Rio de Janeiro, sobre conflitos envolvendo os seus atores e questões religiosas, 

tendo os valores produzidos e reproduzidos - por ambos para esse campo como problemática. 

A pesquisa se deu entre os anos de 2014 e 2015, e contou com pesquisas qualitativas e 

quantitativas, por meios de questionários e entrevistas com os alunos e observações e relatos 

descritos no meu caderno de campo. Ao pensar a escola como um campo intelectual em que 

alunos, professores e a própria instituição exercem determinada ação, pressupomos que esse 

campo de poder apresente conflitos e contradições nas relações sociais que serão apresentadas 

no discurso dos educadores e alunos entrevistados.  

 

Palavras-chave: Escola, Religião, Valores, Juventude. 
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ABSTRACT 

 We intend with this research, think how the various forms of religious manifestations 

are in the school context, understanding the school as an intellectual field in which students, 

professors and the institution itself influence. We also intend, in this sense, perceive as 

religious conflict manifests itself in a legally secular space. 

 The survey was conducted in a public school in Campos, in the state of Rio de Janeiro, 

on conflicts involving its actors and religious issues, and the values produced and reproduced 

by both for this field as problematic. The survey took place between the years 2014 and 2015, 

and included qualitative and quantitative research, by means of questionnaires and interviews 

with students and observations and reports described in my field notebook. When thinking the 

school as an intellectual field in which students, professors and the institution itself perform 

certain action, we assume that this power field present conflicts and contradictions in social 

relations that will be presented in the discourse of teachers and students interviewed. 

Keywords: School, Religion, Values, Youth. 
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INTRODUÇÃO 

Essa monografia é resultado de uma pesquisa realizada em uma escola estadual em 

Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, sobre conflitos envolvendo os 

seus atores e questões religiosas, tendo os valores produzidos e reproduzidos por ambos para 

esse campo como problemática. A pesquisa se deu entre os anos de 2014 e 2015, e contou 

com pesquisas qualitativas e quantitativas, por meios de questionários e entrevistas com os 

alunos e observações e relatos descritos no meu caderno de campo. Ao pensar a escola como 

um campo intelectual em que alunos, professores e a própria instituição exercem determinada 

ação, pressupomos que esse campo de poder apresente conflitos e contradições nas relações 

sociais que serão apresentadas no discurso dos educadores e alunos durante entrevistas. 

Historicamente, Estado e fé caminham juntos, por vezes tendo o Estado centrado em 

uma figura divina, como nos Estados teocráticos; vezes tendo Estado e religião caminhado 

juntos, como na Idade Média; ou como aparece em alguns países atualmente, com as suas 

partes separadas e mais bem definidas. As formas de governo ao longo de nossa existência 

são inúmeras, e muitas resistem até os dias atuais, fazendo dessa relação entre Estado e fé, 

algo embaraçado para muitos cidadãos de um Estado laico, como o Brasil. 

A partir disso, podemos e devemos idealizar uma escola laica e de grande diversidade 

religiosa, ainda mais se pensarmos em instituições públicas de ensino, como no caso dessa 

monografia. Porém, como veremos mais a frente na própria pesquisa e em outros relatos, 

podemos encontrar espaços bem definidos religiosamente, ficando claro para os alunos 

determinadas posições religiosas da escola, seja por meio das falas dos professores ou mesmo 

por símbolos religiosos espalhados pela escola. Questões como essa podem servir de 

motivação para a intolerância religiosa. 

De acordo com levantamento feito pelo G1 em junho de 2015, o Rio de Janeiro liderou 

entre os estados da federação em número de denúncias envolvendo intolerância religiosa em 

todas as faixas etárias. Os números abrangem as denúncias de intolerância religiosa realizadas 

no ‘Disque 10’, serviço de ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos, para denúncias de 

todo tipo de violência, dentre as quais a religiosa. A reportagem do G1 reproduzida 

parcialmente logo abaixo afirma ainda que o Rio de Janeiro entre 2011 e 2014 esteve à frente 

em casos envolvendo crianças e adolescentes. 

"Os dados do Disque 100 vão somente até 2014 – já que são divulgados somente ao final 

do ano em curso. Naquele ano, o Rio também ficou à frente no ranking geral. Entre todas 
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as idades, foram 39 denúncias. O registro é o maior em números absolutos, mas também é 

o maior na proporção de denúncias por 100 mil habitantes: 0,24. A inglória primeira 

colocação foi alcançada após um aumento considerável de casos no estado. De 2011 para 

2012, saltou  500%; e de 2012 a 2013, 116,67%." [...]  

"Segundo a pesquisa, a maior incidência de registros ocorre entre vizinhos. No entanto, 

não são raros os casos entre pai, mãe, familiares próximos e até mesmo professores e 

diretores de colégio. Outro dado curioso mostra que, muitas vezes, a discriminação 

acontece na casa da vítima. A rua, como foi o caso da jovem de 11 anos do último 

domingo, fica em segundo lugar." (G1, 2015) 

Nos últimos anos são recorrentes casos de interferência religiosa em conteúdos 

trabalhados em sala de aula por professores, seja nos ensinos fundamental, médio ou superior. 

Cito brevemente dois casos de repercussão nacional para ilustrarmos essa interferência e que 

dentre outras me motivaram a seguir esse caminho em minha pesquisa. A primeira, como 

relata Ana Paula Mendes de Miranda et alii (2011), ocorreu em uma escola pública de Macaé 

no estado do Rio de Janeiro, cidade vizinha a qual realizei minha pesquisa. Nela uma 

professora de língua portuguesa e inglesa resolveu a pedido de seus alunos trabalhar com um 

livro intitulado Lendas de Exu, livro esse certificado pelo MEC e disponível na biblioteca da 

escola. A atitude que tinha como objetivo desmistificar uma imagem negativa de Exu causou 

incomodo em alguns pais e a professora ao optar por não abrir mão do livro, acabou afastada 

do cargo pela escola. A professora em questão declarou-se umbandista, e justificou sua 

posição afirmando que trabalhava conforme a obrigatoriedade da lei 10.639/03 para o ensino 

“História e Cultura Africana” de forma transversal nas escolas públicas. 

 Outro caso de grande repercussão envolveu um grupo de alunos evangélicos do ensino 

médio de uma escola pública do Amazonas. O grupo se recusou a fazer um trabalho sobre 

cultura afro-brasileira, alegando tratar-se de apologia ao “satanismo e homossexualismo”, e 

trouxeram como alternativa uma proposta de trabalharem apresentando algumas missões 

evangélicas no continente africano. Diante da recusa por parte da escola, os alunos 

acamparam na frente da escola como forma de protesto. (Pragmatismo Político, 2012
1). 

 Apesar dos inúmeros casos de intolerância religiosa registrados em todo o país, o tema 

é tratado de forma simplória e esbarra na falta de diálogo que vem tanto da escola como do 

Estado. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal discute medidas para a disciplina de ensino 

religioso não ferir o Estado laico. Como o ensino religioso é previsto na Constituição Federal 

e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), não está em debate a 

                                                           
1

Ver em: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/11/estudantes-evangelicos-trabalho-cultura-afro-

brasileira.html 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/11/estudantes-evangelicos-trabalho-cultura-afro-brasileira.html
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/11/estudantes-evangelicos-trabalho-cultura-afro-brasileira.html
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exclusão do ensino religioso das escolas públicas, mas se o ensino religioso deve manter um 

caráter confessional ou não confessional. 

Há um reforço de um discurso moralista dentro da escola com a inserção da disciplina 

de ensino religioso no ensino médio do Rio de Janeiro, um discurso tradicional cristão, como 

podemos ver com frequência em trabalhos a respeito do tema e também em entrevistas 

realizadas com os alunos da escola observada. Tal discurso torna-se conflitante com normas 

voltadas para o ensino médio, como de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (nº. 9394/96), que entre outras coloca o aprimoramento crítico do educando como 

uma das finalidades do ensino médio. O ensino religioso nesse aspecto representa a 

reprodução desse discurso dentro da escola, seja por parte dos professores ou da instituição, 

quando na verdade, tanto a sociologia como as outras disciplinas deveriam assumir um papel 

crítico frente essas reproduções. 

Pretendemos com essa pesquisa, pensar como as variadas formas de manifestações 

religiosas estão inseridas no âmbito escolar, pensando a escola como um campo intelectual 

em que alunos, professores e a própria instituição exercem influência. Pretendemos ainda, 

neste sentido, entender como o conflito religioso se manifesta em um espaço legalmente laico. 

Para tal, será necessário lançar mão de uma abordagem sociológica que privilegie aspectos 

relacionais, por isso, utilizaremos Georg Simmel e Norbert Elias como referenciais teóricos 

para pensar nessas formas de associações e nos possíveis conflitos entre esses grupos. 

  No que concerne aos aspectos que caracterizam uma escola pública, não poderíamos 

deixar de retratar, o seu aspecto laico. E portanto, de como a esfera privada se relaciona com a 

esfera pública partindo da interpretação desses grupos. As etnografias e os cadernos de 

campo, além das pesquisas quantitativas e qualitativas foram fundamentais na obtenção 

desses resultados. 

 A pesquisa foi realizada em uma escola localizada na região central da cidade de 

Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, aproveitando-se da facilidade 

dessa escola já ser meu local de estágio. A escola é próxima a um terminal rodoviário, e por 

conta disso recebe em sua grande maioria alunos vindos de outros bairros e regiões da cidade, 

que segundo os próprios estudantes, dizem buscar um ensino e uma escola de maior qualidade 

no Centro. No segundo capítulo a escola será melhor detalhada, assim como um perfil mais 

detalhado desses alunos. 
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 O tema da pesquisa surgiu com a minha inserção na escola, por meio do estágio. 

Embora estivesse ligado a pesquisas sobre futebol local, o campo religioso na escola me 

causou certo incomodo nesse meu primeiro contato com a escola. Ao mesmo tempo em que 

até hoje não me sinto confortável ao ser perguntado sobre minha religiosidade, nunca 

questionei o fato de estudar em escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro e conviver com 

símbolos religiosos no ambiente e nem mesmo de uma professora que só iniciava as suas 

aulas após uma oração com toda a turma. Embora não tenha visto professores rezando com 

alunos em sala de aula, os símbolos religiosos ainda se fazem presente em algumas escolas 

públicas do país, e os alunos aparentemente não mostram qualquer tipo de reação a esses 

símbolos e rituais. Fui levado a pesquisar esse tema de pesquisa a partir dessa problemática na 

relação dos jovens: nesse caso estudantes do ensino médio e a religiosidade.  

 

CAPÍTULO 1 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 

 Antônio Nóvoa (1991) afirma que durante a Idade Média, a ideia de mudanças na 

sociedade não se fazia necessária, pois tratava-se de um período de forte influência da Igreja e 

também de certa estabilidade social e econômica, e a principal preocupação existente era em 

buscar a salvação divina pós-vida. A socialização de uma criança era mais próxima de um 

círculo comunitário e mais distante do âmbito familiar, o mundo dos adultos era responsável 

pela “aprendizagem” da criança. 

Uma maior preocupação com a educação ressurge a partir do século XV, e o modelo 

escolar transforma-se junto das grandes mudanças do período como o surgimento da 

burguesia e da distância entre a fase adulta e a infância. A criança torna-se então um ser 

indefeso e que precisa estar preparada para o mundo. Por outro lado, o novo homem adulto 

precisa mostrar e se diferenciar a partir de sua civilidade. O surgimento desse período voltado 

para a disciplina da criança é marcado por técnicas para enquadrar, controlar, medir e corrigir 

os indivíduos, visando torná-los “dóceis e úteis” para um novo mundo. 

 Com a Reforma Protestante, é alterada a relação do homem com a religião. O homem 

a partir de agora se torna responsável por sua própria salvação, a doutrina precisa ser 

conhecida, não mais de forma oral, mas pela leitura da Bíblia. Inicia-se então um movimento 
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pela busca do aprendizado, começando nos países protestantes e logo espalhando-se para os 

países católicos. Assim como afirma Nóvoa, “na Idade Média, mesmo a cultura erudita é toda 

ela penetrada pelo oral; a partir do século XVI, mesmo a cultura popular é dominada pela 

escrita." (NÓVOA, op. cit., p. 114) 

 De acordo com Nóvoa,  

"Escola e escrita formam uma mediação cultural ativa de uma importância decisiva 

no processo de emergência das sociedades de classes modernas. A civilização de 

base escolar está definitivamente fundada e o tempo a consolidará sem cessar, 

prolongando e ampliando a escolaridade. Doravante, é a escola que incumbe o 

trabalho de reprodução das normas e de transmissão cultural." (NÓVOA, op. cit., 

114). 

 Para Nóvoa, a escolarização infantil na Europa é marcada por dois momentos 

(NÓVOA, op. cit., 114). O primeiro representou o domínio da Igreja sobre a educação, 

período que durou até o século XVIII. Nesse período, a Igreja assume a responsabilidade que 

antes cabiam às comunidades e à própria família, atendendo com isso as demandas de uma 

nova classe, a burguesia. O segundo e que se mantém até os dias atuais, é a da 

responsabilidade do Estado sobre a educação. A Igreja já não atendia às exigências 

econômicas e sociais e assiste a um processo de estatização da instituição escolar, 

influenciada pelo processo de Estado-Nação. O Estado assume a educação com a 

responsabilidade de garantir ensino em todos os níveis e para todas as classes sociais. Essa 

mudança das escolas da Idade Média para os colégios dos tempos modernos implicam em 

algumas outras mudanças, como por exemplo, a alteração do sistema de mestre e alunos, em 

que o primeiro ensina e o segundo aprende para um sistema de autoridade dos mestres sobre 

os alunos. 

Seguindo os passos da Revolução Industrial, a instituição escola passa a cumprir um 

papel de fábrica para os mais jovens, com o modelo escolar seguindo um sistema fabril. Além 

de um regime disciplinar, as escolas funcionam em um sistema de organização e divisão de 

tarefas centradas na idade da criança, assim como na instauração de um sistema hierárquico 

de controle do tempo, das atividades e do espaço do aluno, e também da implantação dos 

currículos escolares. 

No Brasil, a história da educação inicia-se com os jesuítas e as escolas jesuítas ainda 

no século XVI. O Período Jesuítico, que durou de 1549 a 1759, tinha por finalidade a 

propagação da fé católica além de trabalhos voltados para a educação. Os jesuítas traziam 

consigo todas as transformações históricas ocorridas na Europa nos séculos anteriores, 
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transformações morais, culturais, religiosas e também pedagógicas, propositalmente 

esquecendo valores culturais existentes aqui. Nesse primeiro período da educação no Brasil, o 

ensino era restrito a elite colonizadora e à catequização indígena, enquanto os membros das 

classes mais populares não tinham acesso ao ensino. Durante os mais de dois séculos de 

domínio jesuítico no Brasil, eles conseguiram criar um sistema educacional amplo, espalhado 

por quase todo o país, tendo êxito no ensino dos colonos e na catequização de mestiços e 

indígenas. Além do ensino de primeiras letras, o período jesuítico é marcado também pelo 

ensino de secundário de Letras e Filosofia, e do curso superior de Teologia e Ciências 

Sagradas, voltadas para a formação de sacerdotes. Segundo Oliveira (2003), o ensino jesuítico 

no Brasil Colonial reproduziu o espírito da Idade Média, pois com o apoio da Colônia e sem a 

concorrência protestante, os jesuítas reforçaram dogmas do catolicismo, como a tradição 

escolástica, a submissão à autoridade, e também à rígida ordenação social. 

O prestigiado ensino dos jesuítas era tamanho que resultara na mudança da concepção 

de espaço do local dedicado ao ensino, como bem lembra Alves (2005), os colégios como 

eram conhecidos, tornaram-se a principal referência de localização do terreno pertencente à 

igreja e suas outras dependências. 

"A Carta Real de Dona Maria I, que doou à Igreja de Pernambuco os bens dos 

jesuítas em Olinda, para atender condição exigida por Azeredo Coutinho visando à 

fundação de um novo Seminário, é, também, muito expressiva. Nela é feita 

referência à existência, em Olinda, de uma “Casa que foi Colégio e habitação dos 

extintos Jesuítas, com a sua respectiva Igreja, Alfaias a ela pertencentes, e Cerca, 

que é anexa à referida Casa, e Colégio." (Nogueira, 1985, p. 381-382. Grifo nosso 

APUD ALVES, 2005: 267). 

Em 1759, os jesuítas foram expulsos da Colônia por ordem de Sebastião José de 

Carvalho e Mello, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal. A reforma 

pombalina visava atender as demandas econômicas dos colonos, entre as quais, desejavam 

contar com o trabalho escravo dos indígenas, o que ia de encontro com os jesuítas, que não 

liberavam os indígenas para o trabalho escravo. 

A reforma proposta por Pombal para a educação era completamente oposta ao que 

vinha sendo trabalhada pelos jesuítas, ao qual Pombal responsabiliza pela decadência da 

educação na Colônia (MACIEL et alii; 2006). Muito influenciada pelo iluminismo, a reforma 

pombalina não visava mais atender aos interesses religiosos, mas sim em atender aos 

interesses do Estado. A nova estrutura educacional não obteve grandes resultados, já que não 

haviam profissionais qualificados como o desejado, e os que existiam vinham de uma 

formação jesuítica, mantendo assim valores de tempos atrás. Durante o período pombalino é 

instituído o tributo de subsídio literário, um imposto para manutenção do ensino primário e 
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médio. Anteriormente, os fies contribuíam com doações para a manutenção das escolas 

jesuíticas. 

Com a chegada da família real em 1808, o país finalmente ganha novos ares sobre a 

cultura e educação, e o período fica marcado como período joanino. São fundados os 

primeiros cursos de nível superior como a Academia Real da Marinha e a Academia Real 

Militar, e os cursos médico-cirúrgicos do Rio de Janeiro e da Bahia, que abriram as portas 

para as primeiras faculdades de medicina. Com D. João VI cria-se também o Museu Real, o 

Jardim Botânico, da Biblioteca Pública e da Imprensa Régia. No período imperial, após o 

processo de Independência, o Brasil outorgou a sua primeira Constituição, em 1824. O Art. 

179 da Lei, afirma que a “instrução primária é gratuita para todos os cidadãos”. Em 1827, 

uma Lei Geral dispõe entre outras, a instituição do ensino primário para o sexo feminino. 

Porém, Oliveira traz o seguinte panorama sobre a educação ao final do período imperial: 

"Ao final do Império, o quadro geral do ensino era o seguinte: poucas escolas 

primárias (com 250 mil alunos para um país com cerca de 14 milhões de habitantes, 

dois quais 85% eram analfabetos), liceus provinciais nas capitais, colégios 

particulares nas principais cidades, alguns cursos normais e os cursos superiores que 

forjavam o projeto elitista (para formação de administradores, políticos, jornalistas e 

advogados), que acabou se transformando num elemento poderoso de unificação 

ideológica da política imperial." (Oliveira, 2004, pp. 949). 

 No Brasil republicano, a educação sofre uma nova mudança, dessa vez com a 

descentralização do ensino. A União ficou encarregada de criar instituições de ensino superior 

e secundário, enquanto aos estados cabia a tarefa de gerir o ensino primário e profissional. A 

Primeira República traz também o primeiro ministério encarregado de tratar da educação. 

Ainda que esse ministério não fosse dedicado unicamente a educação, o ministério da 

Instrução pública, correios e telégrafos tinha a sua frente Benjamin Constant, que propunha 

uma educação laica e libertadora, assim como um ensino primário gratuito, como indicava a 

Constituição.Porém, todas as propostas de mudança nesse período inicial da República 

brasileira não agradaram a elite, que não as deixaram ser aprovadas. 

 Em 1932, no início do governo Vargas, é lançado o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, muito influenciada pela corrente da Educação Nova, que surge baseada no 

pensamento do norte-americano John Dewey. O manifesto deixava o Estado encarregado de 

organizar a educação no país, seu objetivo seria o de deixar o ensino acessível, público e 

laico. Todas as crianças entre 7 e 15 anos, deveriam obrigatoriamente ter esse direito. Tais 

propostas desagradaram dessa vez à Igreja Católica, que não concordava com o ensino laico e 

nem com o monopólico do Estado na educação, o que na sua visão seria uma ameaça para as 

escolas confessionais. Podemos paralelamente pensar essa reprovação por parte da Igreja 
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Católica com a atual medida do STF sobre o ensino religioso não ferir o Estado laico, ainda o 

atual poder da Igreja sobre o ensino seja menor, sua influência política ainda é significativa. O 

ideal escola-novista marcou a Era Vargas, e mesmo com o desagrado da Igreja Católica, 

Vargas cedeu em relação ao ensino religioso, tornando-o facultativo nas escolas públicas. 

 Com o início da Nova República em 1946, é criada uma constituição na área da 

educação que serve de base para a criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, anos depois. Surge nesse mesmo período o Ministério da Educação e Cultura, o 

MEC. Com a criação do MinC, o Ministério da Cultura, em 1985, o MEC continua como 

Ministério da Educação, como é conhecido até hoje, ainda que separado do Ministério da 

Cultura. Influenciada pelo método de Paulo Freire, em 1962 o Ministério da Educação cria o 

Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização.  

 Em 1964 tem início a ditadura militar brasileira, com duração de 21 anos, até 1985. O 

clima de anticomunismo criado na América Latina com o início da Guerra Fria e 

principalmente com a Revolução Cubana em 1959, desencadeou em uma série de golpes de 

estado e tomadas de poder pelos militares por toda a América do Sul. Em consequência, aqui 

no Brasil, professores foram perseguidos e a União Nacional dos Estudantes, a UNE, fundada 

em 1938, foi proibida de continuar as suas atividades. Faculdades de História foram fechadas 

e disciplinas como a Sociologia, Filosofia e História e Geografia deixam de existir, dando 

lugar aos Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Política 

do Brasil (OSPB). A educação durante o período militar brasileiro pode ser divida em três 

etapas, conforme Ghiraldelli, a primeira com os generais Castelo Branco e Costa e Silva, uma 

segunda da Junta Militar e do General Médici e uma terceira com os generais Geisel e 

Figueiredo. 

"O sistema educacional, guiado por um princípio maior que chegou a ser enunciado 

claramente por alguns dos generais-presidentes, deveria, então, “não despertar 

aspirações que não pudessem ser satisfeitas”. E todo o aparato repressivo, montado 

pelos integrantes do pacto político autoritário que comandou o país na época, passou 

também a servir para colaborar com a centralização das decisões nas diversas áreas 

ministeriais, em especial na educação. De fato, foram de órgãos centralizados e 

fechados - até mesmo para as elites - que brotaram as diretrizes legislativas 

consubstanciadas nas Leis 5.692/71 e 5.540/68. Observando as evoluções e 

involuções políticas dos 21 anos de Ditadura Militar, exponho o período em três 

etapas. Uma primeira etapa corresponde aos anos dos governos dos generais Castelo 

Branco e Costa e Silva (1964-1969); uma segunda etapa abrange o governo da Junta 

Militar e do general Garrastazu Médici (1970-1974); finalmente o terceiro momento 

compreende os governos dos generais Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo 

(1975-1985). [...] 

As reformas do ensino foram elaboradas durante o primeiro período, implantadas 

praticamente no segundo (no caso da Lei 1692/71) e evidenciadas como desastrosas 

no terceiro. Ao governo civil pós-Ditadura (Presidente José Sarney), restou apenas a 

triste herança de um sistema educacional destroçado pela atrocidade de uma selva 
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legislativa que, em parte, tornou determinados setores do ensino comprometidos 

com a ineficácia e a falta de direção até os dias atuais, no início do século XXI." 

(GHIRALDELLI, 2001, pp. 106-107). 

 Com o final da ditadura militar em 1985, o país voltava a experimentar a democracia e 

respirar novos ares no campo da educação e do ensino. A Constituição de 1988 foi a primeira 

a dedicar mais espaço para tratar a educação, em consequência foi elaborada uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no ano de 1996. 

 

1.2 O ATUAL ESTADO BRASILEIRO E O ENSINO RELIGIOSO 

Atualmente, mesmo com noções e uma aparente distância entre Estado e Igreja, vemos 

como o ensino religioso se faz presente nas estruturas estatais, mostrando-se cada vez mais 

influente, como podemos perceber através do projeto de lei nº 3.459, sancionado em 2000. 

Embora atualmente podemos perceber a perda do poder da Igreja católica, as relações Estado 

e religiões se vêem também orientadas por grupos religiosos que não se restringem ao 

catolicismo, mas sobretudo a grupos evangélicos com forte poder no poder legislativo. Um 

exemplo pode ser encontrado abaixo, com o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, 

Anthony Garotinho e sua esposa e também ex-governadora Rosinha Garotinho, ambos 

assumidamente evangélicos presbiterianos e sempre apoiados por fiéis das igrejas 

evangélicas. 

No estado do Rio de Janeiro, em setembro de 2000, foi sancionada, então a lei nº 

3.459. A lei garante a disciplina de Ensino Religioso de maneira facultativa e confessional na 

educação básica. A sanção da lei ocorre durante o governo de Anthony Garotinho, antigo 

prefeito da cidade de Campos dos Goytacazes. 

"Art. 1º - O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui disciplina obrigatória dos horários normais 

das escolas públicas, na Educação Básica, sendo disponível na forma confessional 

de acordo com as preferências manifestadas pelos responsáveis ou pelos próprios 

alunos a partir de 16 anos, inclusive, assegurado o respeito à diversidade cultural e 

religiosa do Rio de Janeiro, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (...) 

Parágrafo único - No ato da matrícula, os pais, ou responsáveis pelos alunos 

deverão expressar, se desejarem, que seus filhos ou tutelados freqüentem as aulas de 

Ensino Religioso. (...) 

Art. 2º - Só poderão ministrar aulas de Ensino Religioso nas escolas oficiais, 

professores que atendam às seguintes condições:  

I - Que tenham registro no MEC, e de preferência que pertençam aos quadros do 

Magistério Público Estadual; 

II - tenham sido credenciados pela autoridade religiosa competente, que deverá 

exigir do professor, formação religiosa obtida em Instituição por ela mantida ou 

reconhecida. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305973/art-1-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305934/art-1-1-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305901/art-2-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305858/art-2-inc-i-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305822/art-2-inc-ii-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro


17 
 

Art. 3º - Fica estabelecido que o conteúdo do ensino religioso é atribuição específica 

das diversas autoridades religiosas, cabendo ao Estado o dever de apoiá-lo 

integralmente. (...) 

Art. 4º - A carga horária mínima da disciplina de Ensino Religioso será estabelecida 

pelo Conselho Estadual de Educação, dentro das 800 (oitocentas) horas-aulas anuais. 

(...) 

Art. 5º - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir concurso público específico para 

a disciplina de Ensino Religioso para suprir a carência de professores de Ensino 

Religioso para a regência de turmas na educação básica, especial, profissional e na 

reeducação, nas unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação, de Ciência 

e Tecnologia e de Justiça, e demais órgãos a critério do Poder Executivo Estadual. 

(...) 

Parágrafo Único - A remuneração dos professores concursados obedecerá aos 

mesmos padrões remuneratórios de pessoal do quadro permanente do Magistério 

Público Estadual. (...) 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário."(LEI nº 3.459, 2000: n/d). 

A única referência ao ensino religioso na Constituição Federal de 1988, diz que: “O 

ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.”. O que é desenvolvido no artigo 33 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996: 

"Art. 33º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem 

ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos 

alunos ou por seus responsáveis, em caráter: 

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, 

ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados 

pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou 

 

II – interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, 

que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa." 

Apesar da garantia constitucional e da LDB, a disciplina de ensino religioso enfrenta 

alguns obstáculos que impedem o seu ensino de forma plena. Segundo dados da pesquisa 

Prova Brasil de 2011
2
, 77% dos diretores das redes municipal, estadual e federal de ensino do 

estado do Rio de Janeiro, afirmaram não oferecer a disciplina de ensino religioso em sua 

grade. Os números do Rio de Janeiro vão na direção contrária ao do resto do país, que na 

mesma pesquisa aponta que 66% das escolas de nível municipal, estadual e federal no Brasil 

oferecem a disciplina de ensino religioso aos seus alunos. No estado de São Paulo, por 

exemplo, a disciplina não é oferecida. Cavalieri apresenta os seguintes dados sobre a 

contratação de professores de ensino religioso no estado do Rio de Janeiro:  

                                                           
2
PROVA BRASIL: Banco de dados baseado nos resultados da prova Brasil 2011, calculado a partir da proporção 

dos alunos com aprendizado adequado à etapa escolar. Disponível em: 

http://www.qedu.org.br/brasil/pessoas/diretor. Acesso em: outubro de 2015. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305785/art-3-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305750/art-4-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305720/art-5-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305690/art-5-1-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12305659/art-6-da-lei-3459-00-rio-de-janeiro
http://www.qedu.org.br/brasil/pessoas/diretor
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"Com base na Lei n.3.459, foram criadas por decreto 500 vagas para professores de 

religião, distribuídas, de acordo com estudo estatístico, feito pela Secretaria de 

Educação, da seguinte forma: 342 vagas para católicos, 132 vagas para evangélicos 

e 26 vagas para outros credos." (CAVALIERI, 2007, pp. 305). 

A distribuição estatística da Secretaria de Educação, mostra que seu caráter 

confessional não impede uma eventual exclusão de alunos oriundos de religiões que não 

sejam cristãs, como alunos espíritas e de religiões afro-brasileiras, isso porque não há uma 

divisão dos alunos de acordo com a sua religião, como pesquisou Cavalieri. Apesar de 

confessional, na falta de mais professores de ensino religioso, alunos que não são ligados a 

religião do professor existente, acabam tendo que assistir as aulas de ensino religioso com 

professores de outra religião, pois não podem ficar sem assistir aulas na escola. Cria-se assim 

uma relação delicada entre professor e aluno. Temas envolvendo as religiões afro-brasileiras 

são tratadas de forma tímida, com um “tom baixo de voz, olhares para os lados, atitudes de 

constrangimento.” (CAVALIERI, op. cit., p. 325) 

Ainda em casos como o de professores que manifestam seguir uma linha “pluri-

religiosa”, as aulas partem do ponto de vista do professor, ou seja, do ponto de vista cristão, 

como afirma Miranda (op. cit. 2011,p. 14). Mesmo que as aulas não sejam voltadas para 

alunos cristãos no caso de um professor ou de uma professora de origem cristã, tais 

professores optam por aulas sem um caráter religioso explícito, mas que reforçam aspectos 

morais da mesma religião. Como por exemplo, exibir um filme que envolva a temática da 

gravidez na juventude e trabalhar em sala de aula com os alunos uma interpretação do filme a 

partir de um viés religioso que afirmem preceitos dogmáticos. 

  

CAPÍTULO 2 - CONHECENDO O CAMPO: UMA ETNOGRAFIA DA ESCOLA 

2.1 METODOLOGIA 

 Pretendo demonstrar as pesquisas sobre as hipóteses levantadas no projeto, com 

leituras de artigos e etnografias escritas sobre o tema envolvendo ensino, juventude e 

religiosidade, e de teóricos como Georg Simmel e Norbert Elias, além dos resultados vindos 

da pesquisa de campo, com entrevistas e observações. Para isso, trabalhei com pesquisas de 

campo qualitativas e quantitativas, a partir de questionários, entrevistas, observações de 

caderno de campo e etnografias. 
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Para Godoy (1995), no estudo quantitativo, "o pesquisador conduz seu trabalho a partir 

de um plano estabelecido a priori, com hipóteses claramente especificadas e variáveis 

operacionalmente definidas." Dessa forma, desenvolveremos um estudo quantitativo ao 

aplicarmos o questionário para os alunos, e então a partir de suas perspectivas compreender o 

fenômeno sob o qual nos debruçamos nesta monografia.  

 A partir das concepções apontadas por Godoy, a pesquisa qualitativa parte de questões 

ou focos de interesses amplos, que vão se difundindo à medida que o estudo se desenvolve. 

Segundo a autora, "a pesquisa envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares 

e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

participantes da situação em estudo." (GODOY, op. cit.). 

Portanto, a pesquisa qualitativa compreende uma série de atividades, entre as quais "a 

pesquisa de campo", que se torna o procedimento metodológico essencialmente importante 

para desenvolvimento da pesquisa. Segundo a autora, 

"(...) a pesquisa de campo indica que tais observações são relatadas em linguagem 

não - técnica, por meio de palavras e conceitos familiares, que possibilitam a 

compreensão do fenômeno minimizando o papel de pressuposição admitidas a 

priori." (GODOY, op. cit.).  

 Utilizaremos então, o método quantitativo e qualitativo como forma de análise dos 

discursos e representações sociais dos sujeitos sobre ensino e religiosidade, bem como os 

teóricos para compreender como a prática dessas relações estabelece-se no cotidiano.  

 Sobre a importância da relação entre pesquisa quantitativa e qualitativa, Goldenberg 

(2004, p. 62) afirma que a utilização dessas duas metodologias, permite ‘cruzamento de 

conclusões’ e aumento da confiança nos dados obtidos. 

Os principais referenciais teóricos da pesquisa serão os autores Georg Simmel e 

Norbert Elias, que darão a base para a construção desse espaço de conflito, assim como da 

classificação dos atores envolvidos, e do papel que exercem nesse campo.  

 Norbert Elias afirma que para compreender de que trata a sociologia é necessário que 

o sociólogos e distancie de si mesmo enquanto sociólogo.Isso porque a sociologia ao estudar 

a sociedade deve incluir também o sociólogo em sua pesquisa como um de seus membros. 

Esse distanciamento apresenta o conceito de rede interdependentes, pois como Elias propõe 

"(...) as pessoas através de suas disposições e inclinações básicas são orientadas 

umas para as outras e unidas umas às outras das mais diversas maneiras. Estas 
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pessoas constituem teias de interdependência ou configurações de muitos tipos, tais 

como famílias, escolas, cidades, estratos sociais ou estados." (ELIAS, 2008: 15). 

 Portanto, o sociólogo assume o seu papel na configuração das redes interdependentes, 

assim como qualquer outra pessoa, percebendo a si mesmo e aos outros numa constante rede 

de interações.  

 Elias ainda faz uma crítica, ao dizer que atualmente encaramos indivíduos como 

objetos, isolados da sociedade. Quando na verdade o ser humano não existe sem o seu 

ambiente. 

Para Simmel, o conflito é uma forma de associação (e não dissociação) que combina 

harmonia e discórdia. Sendo o conflito uma forma de interação, ele é uma associação, e toda 

associação contém elementos de conflitos. Sendo assim, o conflito constitui uma forma de 

associação positiva e funcional. 

"Assim como o cosmo tem necessidade 'de amor e de ódio', de forças de atração e de 

repulsão para constituir uma forma, a sociedade tem necessidade de uma certa 

relação quantitativa de harmonia e de desarmonia, de associação e de concorrência, 

de benevolência e de malevolência para chegar a se constituir. A sociedade tal qual é 

dada é resultado de duas categorias de ações recíprocas que se afirmam, nessa 

medida, como igualmente positivas." (VANDENBERGHE, 2005:119).  

O conflito pressupõe a existência e o reconhecimento de um inimigo ou adversário e 

de seus interesses, pois sem ambos, não há o objetivo de um conflito. "Não há oposição sem 

adesão, não há dissenso sem consenso." (VANDENBERGHE, 2005, pp. 120) Outro ponto 

destacado por Simmel, é que um conflito é moderado por normas e regras, que devem ser 

respeitadas por ambos no combate. Entendemos tais normais e regras existentes nesse 

conflito, como as formas hierárquicas de como a escola é constituída, tanto na relação entre 

instituição e alunos ou na relação entre os próprios alunos. 

Pretendo confrontar os discursos dos alunos com dos professores, para analisar 

possíveis contradições em suas falas, e identificar elementos e categorias que as aproximem 

das relações de poder existentes na escola. É preciso pensar o campo escolar como um espaço 

onde tanto a instituição representada pelos professores e pela direção, como os alunos, são 

atores que exercem ação ou reação. Não há um dominador ou um dominado fixo nessa 

relação conflituosa e muitas vezes naturalizada por todos. Acreditamos que há um conflito 

claro na relação do ensino religioso com o espaço legalmente laico, que é a escola. Tais 

conflitos mostram-se presentes nas relações cotidianas, onde não há uma clara separação entre 

aspectos da vida privada e questões envolvendo uma sociedade complexa e de uma 

diversidade religiosa grande como o Brasil. 
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2.2 CONHECENDO A ESCOLA 

Localizada, como já disse, no Centro da cidade de Campos dos Goytacazes, interior do 

estado do Rio de Janeiro, a escola onde foi realizada a pesquisa, de acordo com as 

informações apresentadas no Projeto Político Pedagógico, é um antigo solar, que se tornou 

uma instituição de ensino após a morte de seus proprietários, e tem o atual formato como uma 

instituição de ensino público após ser adquirida pelo governo estadual. 

A escola é situada próxima a um terminal rodoviário, local de grande circulação de 

pessoas durante os três turnos em que a escola está em funcionamento. O terminal em questão 

recebe ônibus vindos de bairros e distritos próximos, e também de ônibus vindos de outras 

cidades e estados. Foi durante muitos anos a principal rodoviária da cidade, até a construção 

do Shopping Estrada, terminal rodoviário de maior porte localizado na BR 101. Há ainda uma 

praça, ao lado do terminal rodoviário que também serve como uma área de lazer para casais e 

alunos da escola, sendo possível encontrá-los conversando nos bancos da praça após as aulas. 

Por conta de sua privilegiada localização e também do terminal rodoviário, a escola atrai 

alunos das mais variadas regiões da cidade, inclusive alunos do perímetro rural, de outros 

distritos e até outras cidades. Em contato com os alunos, podemos perceber que a grande 

maioria deles utiliza o transporte público e consequentemente o terminal rodoviário para 

frequentar as aulas. Raros são os alunos que residem na região central da cidade ou que não 

necessitam da utilização do transporte coletivo para freqüentar as aulas. Nas pesquisas 

realizadas com os alunos da escola, notamos que a grande maioria dos estudantes é de regiões 

rurais da cidade ou de bairros mais afastados, e poucos residem no Centro da cidade. 

Encontramos ainda, casos de alunos que durante a semana residem com parentes em bairros 

próximos à escola, para apenas nos finais de semana voltar para a casados pais na zona rural, 

a facilidade em relação a meios de transporte, faz com que esses jovens vão estudar naquela 

escola, vista por ele e sua família como uma instituição de uma qualidade superior a 

encontradas em suas localidades. Pode-se concluir a partir disso e dos relatos dos alunos 

oriundos de regiões mais afastadas, que o colégio recebe muitos alunos de outras regiões da 

cidade, que buscam no Centro da cidade uma educação de maior qualidade e por conta disso 

aproveitam a proximidade da escola com o terminal rodoviário e sua maior oferta de ônibus. 

A escola vista do lado de fora, em nada se assemelha a uma instituição de ensino. Não há 

nada em seus altos muros ou portões que identifique se tratar de uma escola. O letreiro com o 

nome da escola está aplicado no seu prédio, no interior da escola, distante do muro e só sendo 
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possível a sua visualização quando atravessamos a rua, ainda assim, a cobertura da quadra 

poliesportiva e uma árvore presente no pátio, dificultam ainda mais a identificação da escola 

para os transeuntes. Ao passar pela calçada, só é possível enxergar um muro de cor única, 

com um portão de garagem e outro para a passagem alunos e funcionários, ambos sem a 

possibilidade de enxergar o lado de dentro da escola. O alto tráfego de automóveis na rua da 

escola silencia os sons vindos do pátio e da quadra da escola. A escola passa despercebida, em 

uma rua de grande tráfego de pessoas e transportes, uma rua de muitos comércios, uma praça 

e um terminal rodoviário. 

Ao passar por um portão que dá acesso ao lado de dentro da escola, atravessamos um 

pequeno corredor até um novo portão, esse sempre fechado com corrente e cadeado. O local 

está sempre com um funcionário responsável pela identificação de alunos, pais, professores e 

visitantes, além também de ser o ponto onde se concentram os polícias militares. 

Passando pelo segundo portão de entrada, estamos no estacionamento dos professores, e 

do lado direito a quadra utilizada pelos alunos nas aulas de educação física. Ao fundo um 

pequeno espaço que representa o pátio da escola e o prédio da escola com dois andares. O 

pequeno pátio é um local com bancos disponíveis para os alunos descansarem no seu tempo 

livre, e cercado por um refeitório, banheiros (os únicos da escola), por uma biblioteca, uma 

sala da direção e a secretaria da escola. Com exceção dos banheiros, todos os outros 

ambientes são protegidos por grades na porta, que permanecem trancadas quando não há 

funcionários disponíveis. 

Subindo em direção ao primeiro andar fica uma bancada com um funcionário responsável 

pelo controle de turma. Entre um tempo de aula e outro, professores e alunos passam por lá 

para pegar informações a respeito de possíveis mudanças no horário. Muitos alunos passam 

seus tempos vagos no local conversando entre eles ou com outros funcionários. O primeiro 

andar é formado por um corredor com salas de aula, sendo uma de suas últimas uma sala 

menor destinada aos professores. O segundo andar configura-se da mesma forma, um 

corredor à direita de quem sobe com salas de aula distribuídas umas a frente das outras. No 

segundo andar, porém, não há um espaço para bancada, ficando normalmente uma outra 

funcionária sentada em uma cadeira. 

As salas de aula não seguem um padrão estético definido, tendo algumas um formato 

mais estreito e profundo, com pouco espaço para circulação, e salas de aulas mais amplas e 

com uma capacidade maior de carteiras, o que não se traduz necessariamente em um maior 
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número de alunos, pois não são raros os momentos que em turmas pequenas assistem aula em 

uma dessas salas maiores. Apesar do aspecto antigo da escola e das salas de aula, os antigos 

quadros negros e de giz deram espaço aos atuais quadros brancos de caneta pilot. As salas de 

aula ainda contam com ar condicionado, amenizando os dias de calor na cidade. 

Como é de se notar, o espaço escolar é pequeno e não oferece conforto. Durante o 

intervalo, quando todas as turmas estão reunidas em sua grande maioria no pátio (alguns 

poucos alunos ficam na sala, corredores ou sentados nas escadas), esse espaço se mostra 

pequeno e desconfortável. Exemplo disso é a cantina, que durante o intervalo serve lanche aos 

alunos. A fila formada para pegar o lanche na cantina ocupa boa parte do espaço de circulação 

do pátio, soma-se ainda o fato de que quase não há espaço para ficar sentado. Apesar do 

espaço oferecido pela escola não ser adequado para descanso e lazer, o intervalo é o único 

momento onde todos os alunos da escola podem entrar em contato ao mesmo tempo, portanto, 

não deixa de ser um importante momento de socialização entre eles. Fora do horário de aula, 

alguns alunos utilizam a praça localizada na frente da escola para descanso e lazer, assim 

como também fazem do terminal rodoviário espaço de maior interação entre eles, pois estão 

reunidos em pequenos grupos enquanto aguardam seus respectivos ônibus. 

 

2.3 APRESENTANDO OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 Após iniciar na licenciatura em Ciências Sociais em 2011, meu primeiro contato com 

instituições de ensino foi no estágio em 2013 em uma unidade federal da cidade. O período de 

estágio na instituição de ensino foi importante para um primeiro contato com a disciplina de 

sociologia no ensino médio e com professores que atuam na área, assim como um novo 

contato com alunos e a escola. O pátio e a sala de aula não eram mais um lugar de descanso, 

estudo e interações, era um campo de pesquisa e minha tarefa era desnaturalizar o campo 

escolar. 

Ao final de um semestre de pesquisas no instituto federal e já tendendo a seguir por 

uma pesquisa no campo da religiosidade, resolvi que deveria ir para uma escola estadual, 

onde pretendia encontrar um melhor panorama daquele vivenciado pela grande maioria dos 

professores de ensino médio. Nesse sentido, a instituição assemelhava-se muito a um espaço 

acadêmico, com maior diversidade e debates. O intuito em buscar uma escola estadual para 

estagiar, era também aproveitar a presença na escola para dar início e realizar às pesquisas da 

minha monografia. 
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Decidi por estagiar em uma escola no Centro da cidade e próxima da minha residência 

e também da UFF, e na minha primeira ida à escola, enquanto esperava no pátio para ser 

atendido, fui recebido por uma funcionária da escola, que trabalha no setor de serviços gerais, 

e a mesma leu um trecho da Bíblia e me recomendou visitar a igreja que frequentava, assim 

como me orientou a sempre fazer orações. Nesse primeiro encontro, me contou da 

importância de frequentar a igreja e de como isso poderia ajudar para um bom ambiente na 

família e de como isso é importante para livrar os jovens de vícios como as bebidas e as 

drogas. Tive em outras duas ocasiões contatos parecidos com essa mesma funcionária. A 

prática era comum e conhecida de outros estagiários que passavam pelo mesmo contato com a 

funcionária que sempre andava com pequenos versículos da Bíblia impressos e guardados que 

usava para ler aos visitantes. Os alunos e outros funcionários da escola pareciam nunca ficar 

incomodados com esse contato, agindo de forma natural ao assistir a abordagem da 

funcionária. 

Certa vez, me contou um milagre acontecido no final de semana anterior, quando 

segundo essa funcionária, o diabo a teria deixado com a mão atrofiada. Logo após realizar 

uma oração em que mostrou fidelidade à palavra
3
de Deus e depois de tomar a “água do 

milagre” da Igreja Universal, ela ficou curada. Por conta disso, afirmou que era importante 

estar em dia com as orações, pois quanto mais distante dos ensinamentos bíblicos, mais 

próximos ficaríamos das tentações do diabo. Tais conversas com essa funcionária nunca me 

foram agradáveis me causando desconforto enquanto ficava na escola. Embora nunca tenha 

perguntado sobre a minha religiosidade, ela sabia que alguns estagiários não freqüentavam a 

mesma Igreja que ela e como me dito certa vez, tem como missão evangelizar fora da igreja, e 

isso inclui a escola. 

Em meus primeiros meses de escola, tive dificuldade na adaptação, muito por conta da 

experiência anterior no instituto federal. Sentia falta de mais liberdade, o que a escola não 

oferecia. Os alunos eram cobrados pela direção e pela inspetora pelo tempo todo. Não era pra 

ficar no pátio em horário de aula, não era pra gritar, não era pra falar alto, não era pra correr. 

Um exemplo foi quando eu encontrei no pátio uma aluna que havia me dado uma entrevista 

semanas antes. Como eu precisava de mais algumas informações referentes a pesquisa, pedi a 

sua ajuda. Enquanto ela me respondia, a inspetora chegou do nosso lado e disse que ela não 

poderia ficar no pátio, pois estava em horário de aula. Normas como essa eram transmitas aos 

                                                           
3
Cabe ressaltar que quando uso a expressão “à palavra”, me refiro a um termo muito utilizado no cristianismo 

para questões ligadas aos ensinamentos bíblicos. 
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alunos por meio do constrangimento. Ainda que informalmente, falando de forma amigável, a 

inspetora ou a diretoria transmitiam informações como essa por meio da bronca. A prática não 

me era desconhecida, pois além de ser comum presenciar a cena no pátio da escola, vivenciei 

a transmissão dessas normas da mesma forma enquanto estudante. 

Em uma tarde, os pais de um aluno que foram a escola, pois não concordavam com a 

punição aplicada ao filho. Os pais reclamavam no pátio da escola com a diretora, que o jovem 

não deveria ser punido apenas por usar boné dentro da escola. Argumentavam que o boné era 

um acessório comum em muitos outros rapazes da escola e que seu filho não era o único que 

usava. A diretora afirmou que nenhum outro aluno estava usando boné naquele momento no 

pátio, e realmente não estavam. A discussão se deu durante horário de aula e poucos alunos 

estavam no pátio. Apesar da diretora usar como exemplo os alunos do pátio, já tinha visto 

alguns alunos com boné dentro da escola. A discussão teve fim com a mãe xingando a 

diretora e afirmando que iria prestar uma queixa na regional (secretaria de educação). 

 Para evitar essas broncas, os alunos que descem para o pátio para beber água ou ir no 

banheiro, misturam-se a outros alunos de turmas que estejam com horário vago, ou mesmo 

conversam dentro do banheiro ou escondidos entre alguns muros e pilastras. 

 Como estagiário, me sentia vigiado o tempo todo, pois os funcionários não me 

enxergavam nem como professor, nem como um funcionário da escola. Um rapaz que ficava 

responsável pelo portão de entrada da escola, por exemplo, nunca me reconheceu como 

estagiário ou alguém que estivesse realizando uma pesquisa na escola. Sempre em minhas 

visitas me perguntava com quem desejava falar e o que iria fazer, mesmo indo para escola 

toda semana. As salas de aula e as portas de direção no pátio eram pouco simpáticas, as salas 

de aula tinham janelas com grades, e as portas do pátio estavam sempre fechadas e com um 

portão de grade trancado quando não tivesse funcionários por lá. Não posso deixar de falar 

também de como as câmeras espalhadas pela escola me incomodavam, e isso foi desde o 

primeiro dia, quando na sala do então diretor vi que tinha uma televisão ligada com as 

imagens de todas as câmeras. Fazer qualquer tipo de atividade na escola era com a sensação 

de fazer sem incomodar quem pudesse estar assistindo. 

Ao afirmar que o instituto federal tinha semelhanças com um ambiente acadêmico, era 

também por conta dessa liberdade. Vale destacar que o instituto federal oferece cursos de 

graduação e pós-graduação, porém, o espaço e o pátio do instituto federal são compartilhados 

tanto pelos alunos do ensino médio como os alunos de graduação. Claro que estamos falando 

de um espaço maior, apenas o pátio do instituto federal é comparável ao espaço total da escola 
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onde realizei a pesquisa. Ainda que existisse um rigor na entrada de visitantes (mesmo depois 

da autorização da direção para realizar o estágio), após passar pelo portão de entrada, a 

presença de um estranho pouco era notada. O número de prédios, alunos, funcionários e 

visitantes é grande, além disso, muitos alunos são mais velhos e alguns não utilizam o 

uniforme do instituto. Não era difícil ser confundido com outro aluno ali. 

O que me ajudou na adaptação a nova escola, foram os outros estagiários, eu já tinha 

muitos amigos dos cursos de Ciências Sociais e História também da UFF realizando estágio e 

pesquisa na escola, o que facilitou a minha relação com os alunos da escola e na inserção no 

campo. 

Já ambientado na escola e tendo feito relatos sobre a sua estrutura em relatórios de 

estágio, iniciei meu trabalho de campo no segundo semestre de 2014 com uma prévia da 

pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa foi importante para as entrevistas na fase 

seguinte, pois as perguntas feitas aprofundaram questões que deixavam alguma dúvida dos 

questionários aplicados anteriormente. Foram ao todo seis questionários com dezesseis 

perguntas, visando montar um perfil do aluno, com perguntas sobre família, amigos, lazer, 

religião, educação e a escola. A escolha do aluno se deu de forma aleatória (o único critério 

usado foi o de ter pelo menos um aluno de cada uma das três séries do ensino médio), de 

acordo com alunos disponíveis no pátio com o tempo vago. A partir dos resultados obtidos 

nessa experiência, foi elaborado um novo questionário para ser distribuído em maior número 

e para posteriormente ser quantificado para essa pesquisa. 

 Para o novo e definitivo questionário, foi preciso acrescentar novas questões que 

surgiram e ao mesmo tempo associar outras questões para enxugar o questionário e não deixá-

lo cansativo. O questionário que foi aplicado nas salas de aula tinha quinze questões e apesar 

disso manteve os mesmos pontos do questionário anterior que foram considerados 

importantes. 

 O objetivo era ter ao final da pesquisa, pelo menos cem questionários respondidos, e 

até pela experiência obtida no ano anterior, fazer essa pesquisa individualmente com o aluno 

demandaria um tempo além do disponível, e por conta disso o melhor caminho era distribuir 

os questionários em sala de aula com algum professor disponibilizando um tempo de aula 

para concluir os dados quantitativos da pesquisa. 

 No dia que fui iniciar a pesquisa e distribuir os questionários em sala de aula, fui 

orientado a voltar no dia seguinte, pois estava havendo uma visita da secretaria regional, e a 
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direção da escola preferiu que os professores estivessem em sala dando aula, para não haver 

nenhum questionamento indesejado por parte da secretaria regional. 

 No dia seguinte fui levado pela própria diretora da escola para uma turma de português 

na qual a professora já havia encerrado o conteúdo a ser trabalhado naquele dia. A minha 

apresentação feita pela própria diretora e com o respaldo da professora em sala, me deu uma 

maior tranquilidade para aplicar os questionários. Embora tenha sido a turma com o maior 

número de alunos pesquisados, foi também a única em que todos os alunos responderam a 

pesquisa. Acredito que ter sido levado para a sala e apresentado aos alunos pela própria 

diretora foi importante para os alunos compreenderem que a pesquisa era importante, pois foi 

justamente nessa turma onde tive uma maior participação dos alunos respondendo de forma 

séria o questionário. Em outras turmas, foi comum encontrar alunos que responderam os 

questionários com piadas e deixando muitas questões em branco. 

 Nas turmas seguintes apliquei o questionário nas aulas de sociologia, com o professor 

que era o meu supervisor de estágio. Lembrava sempre que a participação não era obrigatória, 

e os que não se sentissem a vontade para responder, poderiam recusar ou me devolver o 

questionário em branco após lerem as questões. Apesar de alguns alunos não terem devolvido 

os questionários. Não encontrei uma resistência aparente por parte deles em responder, assim 

como não encontrei questionamentos a respeito dos temas presentes no questionário. Chamou 

muito a atenção dos alunos a questão sobre cor/raça,pois frequentemente eles perguntavam 

uns aos outros ou perguntavam ao professor a sua cor. Apesar dessa indefinição sobre a 

questão, encontramos oito definições diferentes, tendo aparecido mais comumente a resposta 

‘pardo’ em 30 questionários. As outras foram ‘branco’ (27), ‘negro’ (11), ‘moreno’ (7), 

‘preto’ (4), ‘indígena’ (1), ‘amarelo’ (1) e ‘sarará’ (1). Uma aluna afirmou não querer declarar 

a sua cor/raça. 

Todas as pesquisas quantitativas foram realizadas no turno da manhã, turno diferente do 

qual eu costumava acompanhar as aulas, portanto, os alunos não me conheciam e eu era 

apresentado como um aluno da UFF realizando uma pesquisa para a monografia em 

licenciatura no curso de ciências sociais. O fato de terem um estranho em sala fazia com que 

os alunos reportassem alguma dúvida sobre o questionário para o professor, que não havia 

tido contato com o questionário. A professora de língua portuguesa me pediu que explicasse 

algumas dúvidas da turma, enquanto o professor de sociologia pegava para ler o questionário 

e ele mesmo tirava a dúvida do aluno, apenas me pedindo para confirmar se o que havia dito 

estava correto. 
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Ao todo, os questionários contemplaram alunos dos três anos do ensino médio, tendo uma 

grande maioria de questionários respondidos por alunas, o que parece representar a realidade 

da escola ao fazer uma visita e observar o pátio durante os intervalos. A faixa etária dos 

alunos variou entre 14 e 20 anos, tendo a maioria entre 16 e 18 anos. Como dito anteriormente 

e comprovado com o questionário, os alunos dessa escola vêm das mais variadas regiões e 

aproveitam a grande oferta de linhas de ônibus disponíveis nas intermediações. Foram 38 

diferentes localidades, tendo inclusive um aluno de São João da Barra, cidade vizinha. 

Sobre a religião dos alunos, o questionário aplicado apresentou seis diferentes afirmações 

(lembrando que a questão sobre a religião do aluno foi aberta) tendo uma predominância de 

alunos evangélicos e católicos, respectivamente. O resultado da pesquisa sobre a religião 

desses alunos parece mostrar que a escola não tem uma diversidade religiosa, pois 

interpretando o gráfico abaixo, podemos ver que os outros alunos se declaram em sua maioria 

cristã, pois temos pelo menos outros sete alunos cristãos na escola, os cinco que se declaram 

cristãos e outros dois que apesar de não terem religião, afirmam frequentar a Igreja 

evangélica. Esses dois alunos que se declararam sem religião e afirmam frequentar a Igreja 

evangélica dão margem para um questionamento a respeito dos doze alunos que afirmaram 

não ter religião, pois não ter religião não deixa claro se esse aluno não é cristão ou 

ateu/agnóstico, ou apenas não frequenta a Igreja. 
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Gráfico 01 

 

 

O resultado do questionário aplicado na escola, ao ser colocado em paralelo com dados 

maiores, apresenta uma tendência nacional. Novaes (2004) ao falar dos jovens “sem religião”, 

destaca que no Censo de 2000 do IBGE, houve um significativo número de jovens que se 

declararam “sem religião”. A pergunta a respeito da religião do brasileiro era aberta e contou 

com 35 mil respostas diferentes. Três anos depois do Censo, o Projeto Juventude/Instituto 

Cidadania realizou uma pesquisa que comprovou o crescimento dos jovens “sem religião”. 

Diferente do Censo, a pergunta continha opções e apresentou dados interessantes sobre os 

jovens “sem religião” no Brasil. Enquanto 65% e 20% dos jovens se declararam católicos e 

evangélicos, respectivamente, 10% dos jovens declararam ser “sem religião”, sendo que 9% 

declararam não ter religião, mas acreditar em Deus, e apenas 1% dos “sem religião” se 

declararam como ateus/agnósticos. 

A maioria dos alunos pesquisados afirmaram ter nos finais de semana atividades de lazer 

com os amigos e atividades religiosas, e é curioso notar por outro lado que apenas 16 alunos 

afirmaram que seus principais amigos são da igreja. Exatos55 alunos afirmaram que seus 

principais amigos são da escola e outros 51 afirmaram ser de seu bairro (ambas as perguntas 

permitiam mais de uma resposta). O fato das respostas serem abertas, pode significar que o 
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melhor amigo da escola é também o do bairro e da igreja. A questão que pode ficar então é 

por que esse aluno atribui que seu melhor amigo é da escola ou do bairro e não da igreja. 

Outro contraponto interessante que pode ser feito a partir dos questionários é sobre 

símbolos religiosos na escola e sobre o ensino religioso. A maioria dos alunos (51) afirmaram 

não ter visto símbolos religiosos na escola, enquanto os 27 que afirmaram ter visto, dizem ter 

visto santos, crucifixo, imagens, terços, entre outros. Ao serem perguntados se concordavam 

ou não com símbolos religiosos na escola, a maioria (40) respondeu não concordar, enquanto 

29 concordavam, 4 afirmaram depender de algumas condições e 1 aluno afirmou não saber 

responder. Entre os que afirmaram concordar com símbolos religiosos na escola, as respostas 

mais frequentes sobre quais símbolos foram a imagem de Jesus Cristo (9), crucifixo (7), 

Bíblia (5) e dois alunos afirmaram que os símbolos religiosos devem existir apenas se houver 

de todas as religiões. Outros seis alunos afirmaram que não concordavam ou dependia de 

algumas condições, pois nem todos os alunos têm a mesma religião. Por conta da pergunta 

sobre símbolos religiosos na escola ser aberta, não podemos definir exatamente o que os 

alunos de fato afirmam com essa condição, restando apenas uma especulação. Como veremos 

logo abaixo, alguns alunos se posicionam contra o ensino religioso nas escolas, porém, essa 

posição contrária pode ter relação com o caráter do ensino religioso. O caso é de uma aluna 

evangélica, contrária ao ensino religioso, pois é um ensino que privilegia o catolicismo. 

Podemos a partir disso, especular que a condição imposta pelos alunos aos símbolos na 

escola, é relacionado a sua própria religião, não por uma visão de escola laica. 

Já sobre o ensino religioso, 55 alunos afirmaram não saber da obrigatoriedade do estado 

oferecer disciplina no ensino médio (não há ensino religioso na escola em questão) e 24 

alunos afirmaram saber da obrigatoriedade do ensino. A maioria dos alunos (45) não gostaria 

de ter aulas de ensino religioso, enquanto 32 alunos gostariam de ter a disciplina no currículo 

escolar. Entre os que não gostariam de ter aulas de ensino religioso, 12 afirmaram não ser 

necessário e 11 afirmaram que a religião é algo pessoal. Entre os alunos favoráveis ao ensino 

religioso, 10 afirmaram ser novos conhecimentos, oito afirmaram ser importante e seis 

afirmaram ser importante conhecer a palavra. 

No ano anterior ao da minha pesquisa, a direção da escola realizou uma votação entre os 

alunos, e eles decidiram entre a inclusão do ensino religioso ou da língua espanhola no 

currículo. A questão apareceu em uma das entrevistas com alguns alunos do 3º ano. Um deles 

havia me lembrado que embora eles não tivessem ensino religioso na escola, eles decidiram 

em uma votação pela inclusão da disciplina no currículo. Disse-me que a direção apareceu um 
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dia pedindo para os alunos escolherem entre aulas de espanhol ou ensino religioso. O 

resultado final não foi apresentado aos alunos, portanto eles não sabiam quantos votos 

recebeu cada disciplina. Os alunos ficaram sabendo posteriormente que o ensino religioso 

havia sido escolhido e a disciplina passaria a integrar o currículo da escola. Algumas turmas 

como as do 1º ano do ensino médio tiveram algumas poucas aulas, enquanto alunos do 2º ano 

nem chegaram a ter. No ano seguinte a escola mudou de diretor e a disciplina não voltou para 

o currículo da escola. A questão envolvendo a votação do ensino religioso e o de língua 

espanhola, ainda incomodava alguns alunos, e só depois desse esclarecimento sobre a 

votação, pude entender o real motivo de dois alunos terem respondido no questionário, 

preferir o ensino de espanhol ao religioso, ao serem perguntados sobre serem favoráveis ou 

não ao ensino religioso no ensino médio. 

 O evento da votação foi um caso que passou despercebido por muitos alunos. Eles 

dizem que não foram avisados com antecedência sobre a votação, sabendo apenas na hora em 

que tiveram que votar. Não houve uma mobilização entre eles para discutir a importância da 

inclusão ou não inclusão de uma das disciplinas. Muitos nem se lembram do episódio, talvez 

por terem faltado no dia da votação ou mesmo por nem chegarem a ter aula de ensino 

religioso. 

É curioso ver que a maioria nunca viu símbolos religiosos, mas ao mesmo tempo não 

gostaria que existissem símbolos religiosos na escola, assim como não gostariam de ter aulas 

de ensino religioso, embora a grande maioria dos pesquisados se digam cristãos. Sobre 

símbolos religiosos na escola, no dia em que fui levar a minha documentação de estágio para 

começar a frequentar as aulas na escola, fui até a sala do então diretor para que o mesmo 

assinasse a documentação me autorizando a realizar o estágio na escola. Chamou minha 

atenção um quadro grande em sua sala, que era um cartaz ao estilo filmes de faroeste, com a 

imagem de Jesus Cristo escrito “PROCURA-SE”, e embaixo da imagem vinha escrito 

recompensa, seguida de uma mensagem falando sobre felicidade eterna. A escola ainda tem 

no pátio a biblioteca chamada “Padre José de Anchieta” (identificada com um cartaz com 

nome e gravura do religioso) e no período em que foi realizada a pesquisa, a escola estava 

com vários cartazes espalhados por muros, portas e pilastras, com mensagens de motivação 

que iam desde passagens bíblicas até Martin Luther King, Jean Piaget e Augusto Cury. A 

grande maioria dos cartazes espalhados pela escola era de cunho motivacional, incentivando o 

estudo e a disciplina como um dos caminhos para o sucesso pessoal e profissional, não apenas 
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mensagens de cunho religioso. Um dos cartazes com passagens bíblicas, dizia o seguinte: 

“Toda a educação, no momento, não parece de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, 

produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça.”
4
 (Foto 01)  

Outro momento que passei na escola e que me marcou foi quando a professora de inglês 

faltou, e o professor de sociologia me pediu para ajudá-lo a aplicar a prova de inglês no lugar 

dela. Na prova de inglês da professora vinha impresso um adesivo desenhado uma mensagem 

religiosa e na outra página vinha escrito “JESUS LOVES YOU A LOT!!!” (Jesus te ama 

muito!!!) (Foto 02). Ainda que boa parte dos alunos mostrem resistência a símbolos religiosos 

e ao ensino religioso, ninguém questionou ou falou sobre a mensagem deixada pela professora 

de inglês na prova, nem comigo ou com o professor, e nem entre eles, aparentemente. Talvez 

por nervosismo e concentração na prova, ou por algum receito quanto a minha presença e do 

professor de sociologia e possíveis punições referentes aos seus questionamentos. 

Com os resultados obtidos nos questionários aplicados na escola, algumas questões ainda 

precisavam ser respondidas e outras naturalmente surgiram, com isso foi preciso corrigir 

alguns pontos a fim de obter resultados com mais precisão. As perguntas para a pesquisa 

qualitativa eram basicamente as mesmas, porém, buscando saber com quem esses alunos 

frequentam a Igreja aos finais de semana, se há opções de lazer nos bairros onde vivem, ao 

que ou a quem atribuem o seu desempenho escolar, e também uma pergunta pra saber se eles 

conhecem alunos de outras religiões na escola. 

Essa questão envolvendo alunos de outras religiões foi a que mais me incomodava, 

pensando no tema da pesquisa, pois não há como encontrar conflito religioso se em termos 

religiosos eles estão entre iguais. Na pergunta do questionário a respeito da relação existente 

com alunos de outras religiões, as respostas foram basicamente as mesmas, sobre ser 

“normal”, “pois é preciso respeitar todo independente de sua religião”. Ficou claro que eles 

entendem nesse caso outras religiões como uma relação entre católicos e evangélicos. Em um 

dos questionários, por exemplo, uma menina do 2º ano que se identifica como evangélica, diz 

ter amigos de diversas religiões, citando porém, apenas evangélicos e católicos. Outra aluna 

do 3º ano, também evangélica, ao responder a pergunta se concorda ou não com o ensino 

religioso, responde: “Não, pois eles levam sempre para o catolicismo e nunca falam sobre o 

                                                           
4
A citação da bíblia utilizada no cartaz não é a mesma tradução da referência em questão. Na bíblia desta 

referência a citação está desta forma: "Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, 

mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados." 

BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução da CNBB. São Paulo: Editora Canção Nova, 2007. 5ª edição. 

Hebreus 12, 11.  
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que realmente importa. Além de pedir trabalhos que protestantes não comemoram como a 

páscoa, Natal, festa junina, entre outros...”. A fala dessa aluna por exemplo, demonstra um 

claro incomodo com o fato do ensino religioso seguir em sua maioria um caráter 

católico.Podemos discutir por outro lado, que ao se declarar evangélica, ela está defendendo 

um posicionamento antes de tudo dela mesma, pois ainda que demonstre ser contrária ao 

ensino religioso, não deixa claro que é contrário por ferir o Estado laico ou por não ter um 

caráter cristão e em especial evangélico. 

Segundo Bauman, tanto a noção de identidade quanto a noção de pertencimento são 

categorias bastante negociáveis e definidas a partir da escolha de cada indivíduo. A questão a 

ser analisada seria a falta de reconhecimento da aluna entre as religiões de denominação 

cristã. Pode-se observar que a aluna - evangélica - não se reconhece como pertencente a 

mesma categoria cristã do catolicismo. Bauman afirma que mesmo ocorrendo a ideia de 

"identidade" entre os indivíduos, não necessariamente a noção de pertencimento estará 

igualmente presente. Ou seja, apesar das religiões de cunho cristão terem a mesma conotação 

baseada no cristianismo, os sujeitos que pertencem a essas religiões não se reconhecem como 

pertencentes a uma mesma ideologia religiosa.  

 

CAPÍTULO 3 - A RELAÇÃO DO JOVEM COM A IGREJA E A ESCOLA 

3.1 JUVENTUDE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 Como vimos anteriormente, a escola pesquisada apresenta um campo de poucos 

conflitos religiosos entre os alunos, muito por conta de uma falta de diversidade religiosa na 

escola, embora haja diferentes denominações que compõem o mercado religioso. Os conflitos 

são pontuais e não surgiram casos entre esses jovens motivados por questões religiosas 

enquanto realizava a pesquisa. Por outro lado, a partir dos questionários e das entrevistas, 

pudemos notar uma recusa da maioria dos alunos por símbolos religiosos e também pelo 

ensino religioso. 

A recusa por parte dos alunos dos símbolos e também do ensino religioso ao mesmo 

tempo em que a escola se mostra um ambiente de religiosidade, por esses dois exemplos 

citados e também pelas mensagens espalhadas na escola, na prova de inglês, entre outros, 

pode mostrar que essa recusa está motivada pela falta de interesse dos alunos na transmissão 

desses valores religiosos vindos da escola. Respostas como “a religião é algo pessoal” ou “não 
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é necessário” apareceram algumas vezes no questionário sobre a disciplina de ensino religioso 

no currículo da escola. 

Esse aluno atualmente está inserido em uma disputa da escola com a Igreja, como 

responsável pela transmissão de valores aos alunos, uma disputa pouco conflituosa se 

comparada com a escola e os alunos pesquisados, mas que aparece a partir dos discursos de 

professores e alunos, como vimos no capítulo anterior. Canclini fala dessa disputa, partindo 

dos meios de comunicação. 

"Tomemos un caso que es la relación entre los medios y la escuela. Em cierto modo, 

una novedad de las últimas décadas es cómo estos actores se disputan la formación 

de ciudadanos, en la cual la escuela tenía el papel casi exclusivo, al menos el Estado 

así se lo atribuía, em la primera mitad Del Siglo XX. La escuela tênia la tarea de 

ocuparse de formar ciudadanos, de habilitar los em el conocimiento de historia 

nacional, las responsabilidades públicas y de ese modo permitia insertarse em los 

procesos sociopolíticos, culturales y aún socioeconómicos. Los médios la vinieron a 

reemplazar, no totalmente, sino más bien compitiendo con ella." (CANCLINI, 2009, 

pp. 2). 

 Nesse caso, Canclini refere-se a uma disputa entre os meios de comunicação e a escola 

na formação do jovem. A comunicação mudou ao longo dos anos, mesmo com o rádio e a 

televisão, a comunicação ainda era delimitada territorialmente e Canclini destaca as múltiplas 

formas que os jovens encontram para obter informação, em especial a internet, como uma 

forma de superar as barreiras antes existentes. Se antes uma região era mais influenciada por 

informações restritas geograficamente, como o rádio da região ou os livros que chegavam na 

cidade, hoje as informações são globalizadas, ainda que não seja de fácil acesso de todos. Na 

escola, por exemplo, o celular é um instrumento usado por praticamente todos os alunos para 

comunicação, mas também para informação e entretenimento. 

"En general, esos estudios sobre consumo se referían a consumos localizados. Sobre 

todo vemos, cuando no se referían a instituciones territorializadas, ubicadas en una 

cierta zona de la ciudad, también eran consumos, hasta cierto punto, delimitados 

territorialmente, porque se leían sobre todo los escritores del propio país o de la 

propia lengua pero que tenían más distribución internacional o se accedía casi 

exclusivamente a la tv del mismo país o a la radio de la propia ciudad. Esos mismos 

médios audiovisuales de la generación anterior a la expansión comunicacional ya 

se han globalizado, pero además aparecen las otras redes, como Internet, que 

contienen a los otros medios. Estas otras redes no tienen la localización única, 

territorial, no son enteramente desterritorializadas tampoco; a veces uno puede 

identificar su origen, sus preferencias, em las inmersiones que las alimentan y los 

públicos a los cuales se dirigen." (CANCLINI, 2009, pp. 1-2). 

 Líderes de movimentos cristãos no Brasil, influenciados por televangelistas dos 

Estados Unidos nos anos setenta, enxergaram na televisão, uma forma de expandir as suas 

mensagens e evangelizar mais brasileiros, como lembra Campos (2012). No caso do rádio, já 
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existiam horários comprados por grupos religiosos, começando pela Igreja do Evangelho 

Quadrangular, desde os anos cinqüenta. 

 Anos depois, em 1989, Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus 

comprou a Rede Record, um dos maiores grupos de comunicação do país. Um novo momento 

tem início no Brasil, afirma Campos, “em que o circular e o religioso caminham lado a lado 

em uma disputa com a Rede Globo” (CAMPOS JR., 2012, pp. 7). 

"Se David Miranda transmitia suas reuniões pelo rádio, Macedo se ocupou de fazê-

la pela TV, mostrando suas concentrações como forma de angariar mais fiéis 

aproveitando assim a força de um meio de comunicação com grande penetração na 

sociedade brasileira. Os rituais de exorcismo e as orações por solução de problemas 

passaram a ter destaque importante na maioria dos programas exibidos nos anos 90." 

(CAMPOS JR., 2012, pp. 7). 

 A Igreja Universal soube aproveitar o espaço da Rede Record. Atualmente parte 

significativa da programação ainda é voltada para programas da instituição religiosa, além de 

hoje exibir uma telenovela bíblica, produzida pela própria Record. Hoje, a Igreja Universal 

tem também a TV Universal, canal online de produções da Igreja e também de mensagens de 

bispos e pastores, e o aplicativo da Igreja Universal, que reúne conteúdos da TV Universal, 

Rádio Rede Aleluia, Blog do Bispo Macedo, e também serviços como o Pastor Online. 

 Se no passado, a Igreja do Evangelho Quadrangular utilizava o rádio para discursar 

contra o conteúdo “mundano” da televisão, hoje o preço do espaço da TV não parece ser 

problema para uma fatia das denominações cristãs, que chegam a ser donas de emissoras de 

televisão. Não é mais preciso o rádio para questionar o que é exibido na TV, os conteúdos 

imorais são questionados em pé de igualdade, como no exemplo das novelas bíblicas da Rede 

Record. 

 Outra área importante de mencionar seria o mercado de livros no Brasil. De acordo 

com a lista parcial de livros mais vendidos no país em 2015
5
 do site Publish News, os livros 

escritos por religiosos são os primeiros do ranking. O padre Marcelo Rossi e o bispo Edir 

Macedo estão ocupando os 3º e 4º lugar do ranking, respectivamente. Nota-se, portanto, uma 

demanda por conteúdos de caráter religioso, os quais encontram-se cada vez mais presente no 

cotidiano da sociedade brasileira.   

 

                                                           
5
Ver em:http://www.publishnews.com.br/ranking/anual, acesso em outubro de 2015. 
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3.2 TRANSMISSÃO DE VALORES 

 A segunda etapa da pesquisa na escola consistiu em entrevistar outros alunos da 

escola, buscando complementar o questionário aplicado anteriormente. Focamos nas 

atribuições que os alunos dão a escola e a Igreja e também ao seu desempenho escolar. A 

escola para esses jovens hoje em dia forma valores ou apenas saberes para uma vida 

profissional? 

 Muitos desses alunos são de zonas rurais da cidade, como vimos na descrição da 

escola e do perfil do aluno da instituição pesquisada, e nenhum dos alunos entrevistados 

demonstrou interesse em seguir a carreira dos pais, que muitas vezes trabalham no campo. 

 Um dos rapazes com que conversei, morava com parentes, e visitava nos dias de folga 

os pais que moravam longe do Centro da cidade. Além de morar com parentes para ficar 

próximo da escola, esse jovem também trabalhava em um bar durante a noite, e não tinha 

condições de voltar para a casa dos pais depois do trabalho por falta de transporte. A sua mãe 

trabalha como cozinheira, enquanto o pai estava desempregado. Ele queria terminar logo o 

ensino médio para fazer um curso técnico e ter uma profissão. 

Conversei também com duas amigas, que afirmaram estar desestimuladas. 

Reclamaram da falta de estrutura da escola e também da falta de interesse dos professores em 

dar aulas. Ambas desejavam um reforço nas matérias, pois estão no terceiro ano e querem 

fazer o ENEM. Mesmo sem a certeza de um curso, enxergavam na graduação uma forma de 

ter uma profissão para o futuro. 

Os três jovens acima atribuem a si próprios o esforço e a dedicação de estarem 

próximos de concluir o ensino médio, mas deixam claro que a fé foi muito importante para a 

conclusão dessa etapa da vida. 

 Por mais críticas que os alunos façam à escola, todos eles enxergam nela um lugar 

necessário para alcançar um bom patamar profissional. Lívia Costa desenvolveu uma pesquisa 

com uma família na Bahia, sobre diversidade religiosa, família e escola. Ainda que a escola 

não se enquadre a determinadas normas religiosas, ela é vista como espaço de ensinamento 

para uma vida profissional. 

"Na escola, espaço também de socialização, os projetos e conteúdos são alvo de 

críticas e restrições, sobretudo por parte de crianças de origem evangélica. Tais 

críticas são reveladas ou ofuscadas a depender do grau de relacionamento da criança 
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com a religião. Entre os pais assembleanos (fiéis da Assembleia de Deus), por 

exemplo, impera uma restrição em relação a todas as atividades que envolvam a 

exposição ou decoração do corpo. Sobre os conteúdos ensinados, eles consideram 

importantes para o conhecimento prático, exigido na vida cotidiana, capaz de 

promover certas competências que serão reinvestidas na esfera profissional." 

(COSTA, 2011, pp. 91).  

Disciplinas como o ensino religioso, não são vistas como necessárias na escola, de 

acordo com o questionário aplicado com os alunos do ensino médio. A grande maioria nem 

sabia da obrigatoriedade da disciplina. Como a escola não oferece a disciplina, não é estranho 

que não conheçam. Mesmo sem nunca ter tido contato com a disciplina, eles se mostram 

contrario a ela. A questão talvez seja o seu conteúdo. 

Mesmo sem nunca assistir uma aula de ensino religioso, os alunos mostraram-se 

receosos quanto ao conteúdo da disciplina, muitos disseram que a religião é algo pessoal ou 

que só gostariam de ter aulas de religião, caso a disciplina privilegiasse todas as religiões. 

Alguns também disseram que a disciplina poderia gerar conflito em sala de aula, por conta da 

religião de cada aluno. 

A disciplina de ensino religioso não tem um Currículo Mínimo, documento estadual 

que apresenta competências e habilidades que auxiliam o professor na elaboração de seus 

planos de curso. O resultado disso são aulas de ensino religioso destacando valores para a 

vida do jovem. Caputo entrevistou a então coordenadora de ensino religioso do Rio de 

Janeiro, que reiterou o discurso, ao dizer que “só passamos valores” (CAPUTO, 2012, p. 213) 

Alguns temas como drogas, aborto, família e trabalho, foram encontradas nas aulas 

acompanhadas em uma escola em Niterói por Miranda et alii. Na escola em questão, as 

professoras trabalharam com filmes seguidos de debates ou questionários, com o intuito de 

resgatar valores familiares. 

“estão perdendo os valores, estão sem referências, o problema é que a maioria deles 

tem uma família desestruturada, que não consegue dar conta desses valores, aí a 

gente [os professores de ensino religioso] precisa resgatar isso”. (Professora de 

Ensino Religioso, cerca de 60 anos) (MIRANDA et alii, op. cit., pp. 6) 

Segundo as professoras de ensino religioso na escola pesquisada por Miranda, os 

valores (a falta dele) trabalhados em sala de aula, são relacionados a moral e não a um 

conteúdo religioso (e cristão).Sendo assim, afirmam que as aulas de religião possuem um 

caráter pluri-religioso, valendo para toda a turma independente da religião. 

Cabe ressaltar que no aspecto da sala de aula, as professoras de ensino religioso enfrentam um 

grave problema. Alei nº 3.459 diz que o ensino religioso é facultativo e confessional, e 

professores e diretores enfrentam problemas com alunos e sala de aula por conta disso. Como 

os professores de ensino religioso não abrangem a diversidade religiosa dos alunos na escola, 
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eles optam por aulas de religião para ensinar valores, “válida para todos os alunos”. É uma 

alternativa encontrada por eles para evitar uma aula cristã e também incluir alunos de outras 

religiões ou não deixá-los sem aula. Os casos aparecem tanto na pesquisa da Caputo como na 

Miranda. 
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CONCLUSÃO 

 A partir dos dados e referências obtidos ao longo da pesquisa, concluímos que tanto as 

religiões, em suas diferentes denominações, quanto a escola, e seus processos de ensino e 

aprendizagem, produzem e reproduzem valores morais através do processo educacional. Os 

valores são também transmitidos através da disciplina de Ensino Religioso, pelos professores, 

símbolos religiosos e pelas falas e práticas reproduzidas por todos os funcionários 

(educadores) pertencentes à Escola. 

 Levando em consideração os questionários realizados com os alunos, percebemos que 

embora em sua maioria, os alunos sejam religiosos e cristãos, os mesmos recusam os valores 

morais que os agentes da Escola reproduzem através dos símbolos morais e religiosos. Dentro 

da perspectiva dos alunos, não caberia a Escola o papel da educação moral, apenas a formação 

profissionalizante, ainda que os valores morais e religiosos dos alunos em questão sejam os 

mesmos dos reproduzidos na Escola.   

 Na perspectiva de Paula Lopes (2012), a teoria da educação de Durkheim está 

fundamentada na educação enquanto objeto de estudo sociológico; no caráter social-histórico 

do fenômeno educativo; nos métodos de educação de cada sociedade em determinado período 

histórico e pela forma como uma sociedade disciplina e integra através da educação. (LOPES, 

2012: 5).  

 Parafraseando Aron (1991), Lopes afirma que: 

"A sociedade, considerada como meio, condiciona o sistema de educação. Todo o 

sistema de educação exprime uma sociedade, responde a exigências sociais, mas tem 

também por função perpetuar os valores da colectividade. A estrutura da sociedade, 

considerada como causa, determina a estrutura do sistema de educação, e este tem 

por fim ligar os indivíduos à colectividade e convencê-los a tomarem como objecto 

do seu respeito ou da sua dedicação a própria sociedade." (Aron, 1991: 374 APUD 

LOPES, 2012: 5).  

 Pensando na perspectiva analítica de Durkheim, tanto a Escola quanto as igrejas se 

percebem como agentes educadores dos valores morais e religiosos, pois são condicionados 

pelas exigências sociais que estruturam a sociedade. No entanto, como afirmado 

anteriormente, os alunos não percebem a Escola como um agente de reprodução de valores 

sociais e religiosos.   

 Cabe ressaltar que o projeto de pesquisa inicialmente visava compreender um conflito 

entre alunos, porém como esses alunos formavam um grupo hegemônico (no sentindo 
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religioso) e devido à falta dessa diversidade religiosa, a pesquisa se orientou por outro viés, 

que seriam os valores morais e religiosos. Neste sentido, embora se constatassem conflitos 

entre alunos e professores pela construção de normas e regras disciplinadoras, os teóricos 

pensados inicialmente como Norbert Elias e Georg Simmel não foram utilizados na 

construção analítica ao longo da monografia. 
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ANEXO1 

Questionário utilizado na pesquisa quantitativa 

 
 

 

Universidade Federal Fluminense – PUCG 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 

 

Pesquisador: Claudio Tadashi dos P. Oshiro 

Orientador: Rodrigo Monteiro 

 

Questionário – C. E. 15 de Novembro 

 

1 – Sexo_____________ 

2 – Idade_____________ 

3 – Série (1º, 2º ou 3º ano do ensino médio)_______________ 

4 - Cor/raça_______________ 

5 – Você vive em qual bairro? ____________________________________ 

6 – O que você costuma fazer nos fins de semana?  

Lazer (qual); igreja (qual); estuda (onde); Em geral, as suas atividades de fim de semana, você faz acompanhado de: Parentes, 

amigos; vizinhos; outros. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

7 - Em geral, de onde são seus principais amigos? (ex. escola, igreja, bairro, rua, etc...) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

8 – Você tem religião? Qual? 

_______________________________________________________________ 

9 - Qual ou quais as religiões dos seus pais? E dos seus melhores amigos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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10 – Você já viu símbolos religiosos na escola? Se sim, diga quais. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

11 – Você acha que deve haver símbolos religiosos em uma escola? Se sim, diga quais. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

12 – Qual a sua relação com alunos de outras religiões? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

13 – O que um professor precisa ter para ser considerado um bom professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

14 – Você sabia que as aulas de ensino religioso são obrigatórias no ensino médio? 

_______________________________________________________________ 

15 – Você gostaria de ter aulas de ensino religioso na escola? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ANEXO 2 

Perguntas utilizadas nas entrevistas 

 

 
 

 

Universidade Federal Fluminense – PUCG 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 

 

Pesquisador: Claudio Tadashi dos P. Oshiro 

Orientador: Rodrigo Monteiro 

 

Pesquisa qualitativa – C. E. 15 de Novembro 

 

1 – Idade 

 

2 – Série 

 

3 - Cor/raça 

 

4 – Você mora em qual bairro? 

 

5 – Você mora com quem? 

 

6 – O que você costuma fazer nos fins de semana? Lazer (qual); igreja (qual); estuda (onde); Em geral, as 

suas atividades de fim de semana, você faz acompanhado de: Parentes, amigos; vizinhos; outros. 

 

6.1 – Caso responda sim sobre ir à igreja, com que freqüência e com quem? 

 

7 – Há opções de lazer no bairro onde você mora? Quais? Você freqüenta? 
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8 - Em geral, de onde são seus principais amigos? (ex. escola, igreja, bairro, rua, etc...) 

 

9 – Você tem religião? Qual? 

 

10 - Qual ou quais as religiões dos seus pais? E dos seus melhores amigos? 

 

11 – Você já viu símbolos religiosos na escola? Se sim, diga quais. 

 

12 – Você acha que deve haver símbolos religiosos em uma escola? Se sim, diga quais. 

 

13 – O que você espera de uma escola? 

 

14 – Ao que você atribui o seu desempenho escolar? (Ex. aos seus esforços, à Deus, sua família, seus 

professores, etc...) 

 

15 – Qual a profissão de seus pais? E qual profissão deseja seguir no futuro? 

 

16 – Normalmente nas turmas de ensino médio encontramos vários grupos, como por 

exemplo, os funkeiros, a turma do futebol, as patricinhas, os nerds, os religiosos, os 

bagunceiros, entre outros... Quais grupos você identifica na sua sala? 

 

17 – A partir dessa classificação, cite em ordem os grupos com os quais você é mais próxima 

até o grupo com o qual é menos próxima. 

 

18 – Você conhece alunos de outras religiões na escola? Quais? 

 

19 – Você sabia que as aulas de ensino religioso são obrigatórias no ensino médio? 

 

20 – Você gostaria de ter aulas de ensino religioso na escola? Por quê? 
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21 – O que é mais importante para você, a igreja ou a escola? E o que espera de cada um 

deles. 

 

ANEXO 3 
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