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Estratégias de mediação realizada por estudantes: experiências religiosas no processo
de aprendizado.

RESUMO
O trabalho visa compreender as estratégias que servem para mediar às experiências
religiosas dos estudantes no processo de aprendizado, no IFBA - Instituto Federal de
Educação Tecnológica da Bahia, instituição de ensino técnico profissionalizante, no
campus Salvador - Bahia. A religião é base constitutiva fundamental da vida em sociedade,
à medida que fortalece a sociabilidade e constrói sentidos para a própria existência. A
relação entre o campo da religião e da educação possibilita um universo de reflexões interesse dessa investigação. A pesquisa desenvolvida é constituída de duas etapas, sendo a
1ª de base quantitativa (mapeamento das pertenças religiosas dos estudantes) e a 2ª etapa
de cunho qualitativo (acompanhamento dos grupos religiosos existentes no IFBA e
entrevistas). A observação participante nos grupos Cantinho/Shalom e Consideração-TJ
nos permitiu compreender que os princípios e valores aprendidos na religião acompanham
e moldam as posturas e condutas dos jovens enquanto estudantes e que os mesmos adotam
estratégias diferenciadas para mediar as dificuldades, seja na divergência de
conhecimentos, na relação com os professores e om os discentes de modo geral.

Palavras-chave: Religião, Educação, corporeidade, experiências, estratégias de mediação,
estoque de conhecimento.

Mediation strategies performed by students: religious experiences in the learning process.

ABSTRACT
The work aims to understand the strategies which serve to mediate the religious
experiences of students in the learning process, the IFBA-Instituto Federal de Educação
Tecnológica da Bahia, technical vocational educational institution on the campus SalvadorBahia. Religion is fundamental constitutive basis of life in society, as it strengthens the
sociability and constructs senses to existence itself. The relationship between the field of
religion and education enables a universe of thoughts-this research interest. The research
consists of two stages, being the first quantitative base (mapping of the religious affiliation
of students) and the 2nd phase of qualitative nature (monitoring of religious groups
existing in the IFBA and interviews). The participant observation in the Cantinho/Shalom
and Consideração-TJ allowed us to understand that the principles and values learned in the
religion monitor and shape the attitudes and behaviors of young people as students and that
they adopt different strategies to mediate the difficulties, whether in the divergence of
knowledge, in the relationship with the teachers and with students in General.

Keywords: Religion, education, embodiedness, experiences, strategies of mediation, stock
of knowledge.

SUMÁRIO
LISTA DE GRÁFICOS ........................................................................................................ 11
LISTA DE TABELAS ........................................................................................................... 11
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .............................................................................. 12
I-

A CONVERSA COMEÇA.............................................................................................. 13

II-

APRESENTAÇÕES .................................................................................................. 14

III-

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 20

A. DA ESCOLA DE APRENDIZES AO IFBA- BREVE TRAJETÓRIA. ............................................................. 24
B. RELEVÂNCIA DA PESQUISA. ...................................................................................................................... 26
C. FENOMENOLOGIA COMO MODELO TEÓRICO– METODOLÓGICO. ..................................................... 28
D. A HERMENÊUTICA COMO BASE TEÓRICA. .............................................................................................. 31
E. MAPEAMENTO RELIGIOSO. ....................................................................................................................... 33
F. A DESCOBERTA DOS GRUPOS RELIGIOSOS: CANTINHO/SHALOM E CONSIDERAÇÃO –TJ. ............ 50
G. A REFORMA PROTESTANTE E SEUS DESDOBRAMENTOS NA ATUALIDADE – BREVES
CONSIDERAÇÕES.............................................................................................................................................. 52

CAPÍTULO 1 – ENCONTROS: EM NOME DE JESUS, DE JEOVÁ E DO ESPIRITO
SANTO. ............................................................................................................................... 62
CAPÍTULO 2 – DIÁLOGOS: CRUZAMENTOS ENTRE TEORIA E CAMPO ..................... 75
2.1. Religião como produtora de sentido, significados e princípios. ........................................ 75
2.2. Educação como processo de formação humana. ............................................................. 80
2.3. O corpo.......................................................................................................................... 85
2.4. Juventude / conceitos e concepções ................................................................................ 92
2.5. Compreensão das relações ............................................................................................. 97
CAPITULO 3 – DESCREVENDO ESTRATÉGIAS ............................................................ 107
3.1. Estratégias para mediar conhecimentos........................................................................ 111
3.2. Estratégias nas sociabilidades ...................................................................................... 115
3.2.1. Professores ........................................................................................... 117
3.2.2. Discentes ............................................................................................... 119
CAPITULO 4- CONSIDERAÇÕES FINAIS. ..................................................................... 121
REFERENCIAS ................................................................................................................ 125
Apêndice A ......................................................................................................................... 130

10

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1- Distribuição por idade.........................................................................................38
Gráfico 2- Dados étnicos e raciais........................................................................................40

LISTA DE TABELAS

TABELA 1- DADOS SOBRE GÊNERO...........................................................................36
TABELA 2- DADOS SOBRE IDADE............................................................................... 38
TABELA 3- DADOS SOBRE QUESTÕES ETNICOS-RACIAS......................................39
TABELA 4- DADOS SOBRE PERTENÇA RELIGIOSA / RELIGIOSIDADE.................42
TABELA 5 – QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS PESQUISAS...............................44
TABELA 6

–

PERTENÇA RELIGIOSA ESTUDANTES X INTERESSE EM

PARTICIPAR DA PESQUISA ............................................................................................45
TABELA 7 – PERTENÇA RELIGIOSA DOS ESTUDANTES NOS MOMENTOS DE
ESCUTA..............................................................................................................................46

11

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Organizações não- governamentais – ONG’s
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Instituto Federal da Educação Tecnológico da Bahia - IFBA
Universidade do estado da Bahia - UNEB
Programa de Mestrado em Educação e Contemporaneidade- PPGEDUC
Educação de jovens e adultos - EJA.
Testemunhas de Jeová- TJ
Fundação Getúlio Vargas- FGV
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

12

I- A CONVERSA COMEÇA...

A escrita de um trabalho acadêmico é sempre carregada de grandes dilemas
metodológicos e teóricos, as escolhas, ao longo da escrita, serão sempre suscetíveis às mais
variadas críticas. O uso da linguagem correta, a adequação dos tempos verbais são alguns
desses desafios. Toda a discussão ocorrida por séculos no campo científico sobre a
neutralidade, distanciamento, positivismo e racionalismo, frente ao tratamento dado aos
objetos de estudo, nos colocam em dúvidas quanto à forma mais adequada de escrever
nossas pesquisas.
Creio que toda a demarcação de posição nesse sentido, parte de princípios, valores
e experiências pessoais diante desses dilemas, e qualquer que seja o caminho seguido, pode
estar fadado a discordâncias. Parto do princípio que as inquietações, reflexões e
considerações apresentadas nesse texto, não foram fruto exclusivamente da minha
individualidade racional, e sim, resultado de trocas, compartilhadas com professores (as),
pesquisadores (as), pessoas e, sobretudo, estudantes, jovens que me permitiram
compreender melhor seus universos de significados. Assim, permito-me dissertar, parte das
reflexões produzidas nesse texto, na terceira pessoa, por acreditar nessa construção coletiva
do saber que pertence a todos e todas que, de maneira direta ou indireta me ajudaram a
construí-lo.
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II- APRESENTAÇÕES

Não é fácil precisar quando nosso objeto de pesquisa se constitui enquanto caminho a
ser seguido. Ao longo das nossas vivências e práticas cotidianas, pequenos detalhes
costuram “a teia” de grandes inquietações. Esse trabalho não é fruto apenas de questões
metodológicas e teorias acadêmicas, é resultado de conhecimentos acumulados ao longo de
uma trajetória de vida. Nesse sentido, recapitular momentos importantes nessa jornada é
norteador para melhor compreensão das escolhas adotadas.
Na adolescência, a inserção no meio religioso católico, realizando trabalhos
voluntários, de cunho social, me possibilitou a aproximação com a força e o poder da fé. O
trabalho com a Pastoral da Criança1, nas comunidades menos favorecidas economicamente
e socialmente, revelou o conhecimento de um novo universo, de práticas cotidianas,
relações interpessoais e, sobretudo, sistema de valores e variadas formas de relação com
Deus. Nascia, atrelada ao trabalho desenvolvido com as crianças e suas famílias, uma
profunda curiosidade – por que não afirmar - e admiração, pelas questões relativas ao
sagrado que acompanharam meu crescimento e amadurecimento pessoal.
Ao me afastar da Igreja Católica, passei a conhecer e frequentar outras formas de
religiosidade, espiritismo, candomblé, religiões orientais e todas elas pareciam revelar a
existência da diversidade humana, em decorrência da diversidade de manifestação,
significados e de símbolos que elas traziam. Já numa fase mais madura, sobretudo, no
campo profissional, o movimento pentecostal despertou especial atenção, pois carregava

1

A pastoral da Criança trabalha em ações de combate à mortalidade infantil e melhoria da qualidade de vida
das crianças e suas famílias. Sua missão é “promover o desenvolvimento das crianças, à luz da evangélica
opção preferencial pelos pobres, do ventre materno aos 6 anos, contribuindo para que suas famílias e
comunidades realizem sua própria transformação, por meio de orientações básicas de saúde, nutrição,
educação e cidadania, fundamentadas na mística cristã que une fé e vida”. Ver
https://www.pastoraldacrianca.org.br/
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um discurso forte de salvação, porem não tinha nítido, nem definido os limites desse
interesse.
No caminhar da vida, outras questões causavam também inquietações. A trajetória
profissional enquanto estudante de Ciências Sociais, como educadora de Organizações Não
Governamentais – ONG’s, como professora de Sociologia, me apresentavam fortemente a
educação como impulsionadora de grandes reflexões. Pensar os processos de ensinoaprendizado, as relações estabelecidas entre professores e estudantes, as práticas e relações
construídas dentro dos cenários de aprendizagem, eram temas que também me motivavam.
Aliada a questionamentos reflexivos dentro dos campos da educação e da religião, a
aproximação com um “universo jovem” se entrelaça a esse conjunto.
Por quase dois anos, após a conclusão da licenciatura em Ciências Sociais pela
Universidade Federal da Bahia - UFBA, não prossegui com estudos de pós-graduação ou
cursos de aperfeiçoamento. As demandas da vida material eram mais intensas e urgentes,
embora permanecesse realizando leituras de interesse pessoal e outras necessárias à prática
docente.
Mas novamente, as escolhas de vida, profissionais e de formação se cruzaram.
Assumi, no começo de 2011, concurso no Instituto Federal de Educação Tecnológica da
Bahia - IFBA (antiga Escola Técnica da Bahia) como professora de Sociologia. A dinâmica
desse novo ambiente me mostrou claramente como era fundamental o aperfeiçoamento
teórico e a retomada da vida acadêmica. Muitas eram as dúvidas nesse caminhar, tinha
apenas compreensão das possibilidades que não me agradavam. Mas, havia muitas opções
que gostaria de me aprofundar teoricamente.
Após analisar minha trajetória de vida e profissional, sabia que não poderia me
afastar da educação, pois ela sempre esteve presente, nas experiências de ensino, nas
15

escolas tradicionais e nas ONG’s, norteando a compreensão do(s) mundo(s) e o
entendimento das relações que nos rodeiam.
Embora ainda sem objeto definindo, decidi fazer minha inscrição como aluna
especial do Programa de Mestrado em Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC, da
Universidade do Estado da Bahia - UNEB, na tentativa de aprofundar questões e reorientar
meu processo formativo. Mas, já no primeiro contato, na escolha da linha de pesquisa a ser
seguida, muitas inquietações dificultavam minha decisão. Em virtude da minha trajetória
acadêmica, da graduação em Ciências Sociais, realizei a opção pela linha 1 (Processos
Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural) do referido programa, pois
acreditava numa maior aproximação entre os conhecimentos que já possuía e os eixos
temáticos dessa linha de pesquisa. Fiz a escolha, então, pela disciplina Educação e
Pluralidade Cultural, sendo aprovada para cursá-la, como aluna especial.
De maneira surpreendente, me deparei com um novo universo. Tinha a visão restrita
e equivocada, de que os estudos sobre educação traziam centralidade nas práticas
educativas, metodologias de ensino e nas relações entre professores e alunos. No entanto,
já nos primeiros encontros dessa disciplina, percebi como eram múltiplas as possibilidades
de pesquisas, inserções e interações entre a educação e as mais variadas esferas da vida
social.
A temática da pluralidade cultural revelava todas as conexões pertinentes entre o
âmbito educacional e diversidade histórica, linguística, ética, religiosa e de gênero e
qualquer um desses elementos poderiam ser relacionados à educação. Tive a certeza de que
a continuidade da minha formação, certamente estaria vinculada ao eixo temático –
Educação e Pluralidade Cultural.
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Após a definição do eixo temático, era momento de aprofundar leituras para fazer os
devidos recortes necessários ao tema de pesquisa. Durante alguns anos, me dediquei à
leitura e estudos sobre a religião, de maneira bastante particular, mas sempre buscando
explicações dos motivos que levavam as pessoas a escolherem determinadas crenças e/ ou
adotarem práticas religiosas. Nas leituras que vinha desenvolvendo, na perspectiva do
amadurecimento de um objeto de investigação, tive acesso às revistas da FAEEBA, sendo
o primeiro exemplar que li, por completo, sobre Educação e Religião, que me
proporcionou uma gama de reflexões, não tão novas, mas que ajudaram a modelar o
estreitamento do tema que já se consolidava na discussão entre educação e religião.
Uma das inquietações que aparecia com mais evidência, era a impressão, que os
espaços destinados ao aprendizado constituíam-se, na sua maior parte, em locais de
relações racionais que afastam dos seus limites, elementos do senso comum e da
misticidade, por parte dos seus coordenadores, idealizadores e profissionais. No entanto, ao
longo das experiências acumuladas no âmbito profissional, percebia movimentação
contrária da juventude que acompanhei. Para ela esses espaços eram também de
manifestação e de pertenças das mais variadas identidades políticas, sexuais e religiosas.
Nessa relação, os estabelecimentos de ensino, por vezes, apresentavam dificuldades
em lidar com tais questões. No âmbito das religiosidades, por exemplo, observava como
professora do IFBA, essa mesma dificuldade. Não havia procedimentos legais, ou seja,
atos normativos ou administrativos, para lidar com a liberação dos alunos adventistas das
atividades nos sábados ou a solicitação formal de um estudante para fazer a iniciação no
candomblé. Essas situações me mostraram a fragilidade dos educadores, coordenadores e
da diretoria, em lidar com a questão da diversidade religiosa, trazendo novas e instigantes
inquietações.
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Já no 2º semestre de 2011, realizei a inscrição, também como aluna especial, na
disciplina Educação e Religião, com o objeto de trabalho mais delineado, precisando
apenas de ajustes e lapidações. A escolha por essa disciplina, novamente, foi ao encontro
das minhas necessidades, as leituras e discussões em sala contribuíram bastante para a
formulação da argumentação e base teórica do problema, bem como dos aprofundamentos
sobre o tema, ampliando não só o campo do referencial, como a minha própria visão de
mundo.
Após aprovação como aluna regular do Programa de Mestrado em Educação e
Contemporaneidade - PPGEDUC tinha o projeto inicial de investigação: identificar quais
as consequências no ensino para os alunos que afirmam sua identidade neopentecostal. A
inquietação motivadora para a delimitação desse tema era que, ao longo do percurso, como
docente do IFBA, percebia grande quantidade de alunos que expressavam sua religiosidade
de maneira aberta, verbalizando publicamente sua orientação espiritual. A presença de
estudantes pentecostais e neopentecostais era significativa. Comumente presenciava uma
construção de discurso desses alunos que merecia atenção. A valorização que eles atribuem
à religião, sobretudo, ao poder do Espírito Santo, trazia para o discurso “certa
superioridade” perante os demais alunos. Ouvia-se, dentro da sala e pelos corredores do
IFBA, frases de estudantes que exemplificam essa sensação: “Não tenho com o que me
preocupar nessa escola, estou na Graça”, “Sou escolhido”, “Vou passar de ano, pois sou
ungido pelo Espírito Santo”, “não tem problema professora, eu falto à atividade, mas o
Espírito Santo me traz luz”.
Obviamente, que a utilização desses exemplos, não era fruto de um olhar como
pesquisadora, e sim resultante da experiência vivida, do observado no dia a dia dentro do
IFBA. O próprio uso de categorias como identidade, neopentecostalismo, estava pautado
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na experiência vivida e nas informações partilhadas no senso comum. Porém, somente
após cursar o primeiro semestre como aluna regular do mestrado, me deparei com a
“contaminação” do meu próprio olhar, e percebi o quanto ele também estava carregado de
preconceitos. As diversas leituras, diálogos com os professores e encontros com a
orientadora permitiram o amadurecimento do objeto.
Vale ressaltar, que o exercício do distanciamento perante nosso objeto, tão difundido
e “proclamado” dentro do meio acadêmico, não se constitui enquanto tarefa fácil. O
envolvimento estabelecido com os estudantes e as próprias convicções pessoais colocavam
sobre meu objeto tantas determinações e afirmativas que não era pertinente mantê-las na
investigação. Para conseguir visualizar essa situação, ou seja, perceber o quanto o olhar
estava impregnado de convicções pessoais, destaco a significativa importância do
conhecimento da fenomenologia.
Mais adiante, o tema será tratado com maior profundidade, no entanto, o
conhecimento desse estilo teórico-metodológico foi fundamental para abandonar as ideias
pré-estabelecidas, e não “esperar” respostas prontas da realidade e sim buscar a
compreensão dos fenômenos em sua essência. Essa mudança foi construída, ao longo do
primeiro ano formativo como aluna regular do programa e tais amadurecimentos
permitiram re-significar o objeto da pesquisa.
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III-

INTRODUÇÃO

O amadurecimento do tema de investigação foi sendo desenvolvido na própria
vivência enquanto docente do IFBA. Refinei o olhar para pensar o processo de aprendizado
dos estudantes que declaravam publicamente suas pertenças religiosas.
A delimitação do objeto é parte estruturante para a investigação e norteadora das
etapas da pesquisa. Obviamente, também é central para as escolhas teóricas que subsidiam
o tema. Neste sentido, o objetivo da investigação, aqui proposta, é compreender as
estratégias de mediação realizada pelos estudantes dos Grupos Cantinho/Shalom e
Consideração–TJ e das suas experiências religiosas no processo de aprendizado, no IFBA,
campus Salvador.
O campo de análise, por vezes, apresenta inquietações que compõem a compreensão
do tema. Além do objetivo estabelecido, traçamos outras questões que auxiliam o
entendimento da pesquisa, como: observar os “modos somáticos de atenção corporal” 2 que
compõem as estratégias utilizadas; analisar os tipos de juízos de valores utilizados na
mediação entre o estoque de conhecimento religioso3 e o estoque de conhecimento formal;
pontuar os principais tipos de proselitismo usados pelos estudantes no espaço escolar.
A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação Tecnológica da Bahia –
IFBA (antigo CEFET e Escola Técnica), uma instituição federal que oferta o ensino
gratuito. O IFBA, atualmente, oferece à comunidade diversas modalidades de ensino: a
formação técnica, na modalidade integrada ao médio (na qual o estudante cursa em quatro
anos disciplinas da grade curricular, como: Português, Física, História e disciplinas da

2 Conceito utilizado por CSORDAS(2008) que será tratado, mais adiante, na pagina 91.
3 Conceito desenvolvido por Schutz(1975) , ver maiores explicações, na pagina 100.
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formação técnica, específica dos cursos); os cursos Técnicos, na modalidade subsequente
(com duração de três a quatro semestres, destinados aos estudantes que já concluíram o
ensino médio); são ainda ofertados cursos de nível superior e graduações tecnológicas,
bem como programas específicos para Educação de Jovens e Adultos - EJA.
O IFBA possui dezesseis campi e cinco núcleos avançados nas localidades:
Barreiras, Camaçari/núcleo avançado em Dias D´Ávila, Eunápolis, Feira de Santana,
Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso/núcleo avançado em Euclides da Cunha e
Juazeiro, Porto Seguro, Salvador/núcleo avançado em Salinas da Margarida, Santo Amaro,
Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista/núcleo avançado em Brumado e Seabra 4.
O campi, lócus da pesquisa, é o de Salvador, situado na Rua Emídio dos Santos, sem
nº, Barbalho. A estrutura é composta por um prédio administrativo e sete pavilhões de
aulas, além de laboratórios de Física, Química, Mecânica, Elétrica e Refrigeração. O IFBA
possui ainda biblioteca, quadra de esportes aberta e ginásio poliesportivo. O recorte
utilizado para o público da pesquisa são os estudantes matriculados, no ano de 2012, na
modalidade de ensino Técnico integrado ao Médio, nos nove cursos oferecidos
(Edificações, Eletrotécnica, Turismo, Automação, Manutenção Mecânica, Análise
Química, Eletrônica, Geologia e Refrigeração).
A escolha do campo de investigação não é fruto do “acaso”, ela ocorre de maneira
paralela à própria definição do objeto a ser estudado. Conforme já mencionado, o IFBA foi
lócus da minha prática docente; mais do que isso, foi o local onde realizei meu processo
formativo. Fui aluna do CEFET (antiga Escola Técnica) entre 1998-2000. Nessa instituição
educacional, desenvolvi minha capacidade crítica, ampliando a percepção das causas e das
consequências do cenário de extrema desigualdade social vivido no Brasil, despertando
4 Informações retiradas do sitio www.ifba.edu.br.
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para a necessidade de engajamento efetivo para “mudar uma realidade” que tanto me
inquietava. Como a maior parte da juventude, “a crença em mudar o mundo” norteou as
minhas escolhas pessoais que já se misturavam às profissionais. Foi em decorrência da
participação no Movimento Estudantil do CEFET que fiz a escolha por ingressar no curso
de Ciências Sociais, no nível superior.
A experiência do trabalho docente no IFBA foi fundamental para a construção das
reflexões aqui apresentadas. A possibilidade de lecionar a disciplina Sociologia facilitou a
interlocução com os estudantes, pois era possível, pela flexibilidade da disciplina e do
programa ministrado, discutir temas de interesse da juventude. As escolhas dessas
temáticas eram realizadas de forma democrática e participativa, ou seja, os estudantes
tinham condições de eleger temas de interesse deles, para compor o conteúdo
programático. Frequentemente, as questões relacionadas à religiosidade “ganhavam
espaço” na sala de aula. Tanto na escolha como tema a ser trabalhado, como
transversalmente nas discussões sobre política, cidadania, movimentos sociais, família e
Estado. A facilidade em manter um diálogo franco, aberto, mas, sobretudo, respeitoso, com
os estudantes, abriu possibilidade de inserção e interação no meio juvenil, ampliando
inclusive esses espaços de conversas para além das salas de aula.
Antes mesmo, da definição precisa do objeto a ser desenvolvido na pesquisa de
mestrado, realizei, ainda enquanto docente, encontros quinzenais, no final de 2011, com
estudantes das mais variadas pertenças religiosas e também que não professavam crença e
/ou pertença religiosa, para diálogos sobre temas da espiritualidade. Não havia nenhuma
intenção de construir teorias, correntes de pensamentos, apenas atender a uma demanda
solicitada pelos próprios discentes, de um espaço aberto para falas plurais sobre questões
de religiosidade. Os encontros aconteciam sempre às sextas-feiras, no turno vespertino e
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contavam com uma média de participação de dez a quinze estudantes. A rotatividade entre
os participantes era frequente, bem como, suas pertenças religiosas. As temáticas que
norteavam as conversas incluíam problematizar os aspectos que diferenciavam religião e
seita, temas relacionados à morte, ciência e religião, modernidade e fim da religiosidade,
existência humana, dentre outros.
Nessas rodas de conversas, ficava evidente (embora com um olhar dos estudantes
direcionado a mim, bastante “centrado na imagem de professora”), que os estudantes
possuíam muitas dúvidas em relação às questões sobre religiosidade e que consideravam
importante alguma orientação da escola nesse processo formativo, embora admitissem que
isso não acontecesse. Vale salientar que, nessas conversas, não havia intencionalidade ou
rigor de uma pesquisa acadêmica.
Permito-me ainda “confessar” que os laços de afetividade, confiança e solidariedade
construídos ao longo da minha formação no IFBA, com professores, funcionários e, nesse
momento, estudantes, recaía sobre mim, numa extrema responsabilidade e compromisso
com as tarefas desempenhadas, não apenas no âmbito formal da ministração de aulas, mas
em todo o contexto de aprendizado, como o que ocorria nessas rodas de conversas.
Comumente estudantes me procurarem como “a professora brother” que ajudava a
resolver conflitos sobre religião, com os demais professores, ou que estava aberta pra
retirar dúvidas quaisquer que fossem ou até mesmo “jogar conversa fora”, como os
estudantes comumente se referiam ao me procurarem.
Essas tardes de conversas geraram muitos aprendizados para mim, de percepções de
universos com significados bem diferentes, de modelos de compreensão de mundo e,
sobretudo, de aproximação com um “universo” jovem, que inclui posturas, gestos, falas,
gírias, comportamentos e ideias bastante peculiares.
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Em decorrência da atuação como professora no IFBA, e das relações estabelecidas, a
realização da pesquisa nesse espaço já possibilitava a abertura de caminhos, não só entre os
professores e servidores, mas, sobretudo, com os estudantes. O fato de ser conhecida
facilitava o acesso às informações e fortalecia os laços de confiabilidade essenciais para o
desenvolvimento da investigação.
O cenário do IFBA que presenciei enquanto docente, difere significativamente da
época de estudante no CEFET. Parte dessas transformações ocorre em virtude dos modelos
de ensino ofertados pela instituição, e acompanha a própria dinâmica da sociedade. Para
melhor compreensão das mudanças ocorridas, cabe, pois, relatar de maneira breve, as
principais transformações históricas – institucionais ocorridas nesse espaço.

A. DA ESCOLA DE APRENDIZES AO IFBA- BREVE TRAJETÓRIA.

O IFBA foi inicialmente criado como Escola de Aprendizes Artífices da Bahia em
1910, para um ensino basicamente manufatureiro-artesanal, situado no distrito da Sé, à
época contava com cerca de quarenta alunos (FONSECA, 1986). As primeiras oficinas
eram de alfaiataria, ferraria, sapataria e marcenaria. A percepção mais significativa desse
período da escola é que ela ficou conhecida como a “Escola do mingau”, por servir
alimentação desse tipo aos seus alunos, que majoritariamente eram de camadas populares.
Em 1º de maio de 1926, a escola ganha uma sede própria no Barbalho. A instituição
cresce, aperfeiçoando as oficinas, o corpo profissional e a quantidade de alunos
matriculados, que nessa época já contavam em torno de 450. Em nível nacional, a
instituição estava alinhada as mudanças estruturais do ensino profissional em todo o país.
O decreto de Lei Federal, nº 4.127 de 25 de fevereiro de 1942, modifica a estrutura dos
cursos de formação profissional, passando a responsabilidade para o Ministério da
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Educação e do Trabalho. A instituição passa, então, a ser denominada Escola Técnica de
Salvador. Vale ressaltar que, nesse mesmo ano, é criado o SENAI e a regulamentação do
ensino industrial. (LESSA, 2002)
A instalação do Polo Petroquímico, na década de 1950, impacta estruturalmente a
instituição, possibilitando o surgimento dos cursos técnicos de estradas e edificações. Já
em 1965, a instituição sofre outra alteração nominal, passando então a chamar-se Escola
Técnica Federal da Bahia – ETFBA.
A partir da década de 70 (séc. XX), a ETFBA passou por grandes
mudanças na sua estrutura orgânica-administrativa e nos seus processos
acadêmicos. A legislação educacional em âmbito nacional sofre
significativas modificações, refletida na estrutura organizacional da
instituição (...) essas mudanças estão também relacionadas com as
transformações

econômicas

que

vinham

ocorrendo

no

estado,

principalmente na Região Metropolitana de Salvador (LESSA, 2002, p.
40).

Em 1971, a população estudantil era de 1.059 alunos, nos cursos de estradas,
edificações, química, eletrônica e mecânica. Já em 1975, a quantidade de alunos quase
duplica, chegando a 2.576, com o acréscimo dos cursos de saneamento, instrumentação,
telecomunicações, geologia e metalúrgica.
Nas décadas de 1980 e 1990, a ETFBA cresce em número de cursos e de alunos
matriculados, vivenciando um período áureo de empregabilidade dos formados por essa
instituição. Novamente, mudanças administrativas e portarias governamentais, modificam
estruturalmente esse espaço, que passa a ser um centro de educação tecnológica, o CEFET,
em 1993, através da lei nº 8.711.
Além de todas as mudanças estruturais, a transformação em CEFET também trouxe
uma proposta de expansão para outras áreas da Bahia, através das Unidades
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Descentralizadas (Uneds). A primeira Uned foi criada em Barreiras, seguida das de
Valença, Vitória da Conquista e Eunápolis.
A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei nº. 11.892, os antigos
Centros Federais, as Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas passam a compor a Rede
Federal de Ensino Profissional, passando o CEFET à condição atual de IFBA, cuja maior
missão esta atrelada a construção de conhecimento e novas tecnologias, possibilitando o
aumento no número de vagas oferecidas para o ensino básico, graduação e pós-graduação.

B. RELEVÂNCIA DA PESQUISA.

Após a definição do objeto, do público observado e do local de investigação é
importante refletir sobre a relevância da pesquisa. A primeira contribuição é: como pensar
a educação na contemporaneidade. Chegamos a um momento de desenvolvimento social
que é possível exercer a refletividade, ou seja, refletimos ao mesmo tempo em que
vivenciamos os processos, sendo possível, por exemplo, compreender fenômenos da
relação ensino-aprendizado, ao tempo, que eles ocorrem. Uma das relevâncias da pesquisa
consiste em pensar sobre a realidade vivida dentro do contexto escolar, dando especial
atenção às vivências dos estudantes, suas experiências de vida e como estas se apresentam
na corporeidade.
O estudo sobre a educação deve estar situado dentro de um contexto. Sabemos que a
amplitude desse fenômeno carrega em si diferenciações e características que serão
peculiares a cada situação, momento histórico, político e social. Nesse sentido, é
fundamental, ao pesquisar e refletir sobre a educação, delimitar de onde se fala e qual a
situação histórica que é vivenciada. O desenvolvimento da pesquisa em questão tem como
cenário de fundo, o momento atual, o presente. Reconhecemos o amplo debate sobre como
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caracterizar esse momento, ora como moderno ou pós-moderno, mas assumimos
metodologicamente uma posição de não adentrar nesse debate e discutir a educação na
contemporaneidade. Ou seja, aceitando os desafios e contradições inerentes ao momento
histórico que vivemos, tendo a clareza de que tal cenário influencia nos processos e
modelos educacionais.
Diante das contradições, inerentes a contemporaneidade, percebemos as tênues
interações entre os sujeitos e as instituições sociais, as intensas transformações
tecnológicas que interligam mundos, o capitalismo, enquanto sistema hegemônico que
atinge proporções de desigualdades sociais em ampla escala, a crescente ideologia que
exacerba as individualidades, fragmentando as identidades e as construções de
coletividade. Vivemos a era do “melhor”, é preciso estar sempre entre os primeiros,
demonstrar capacidades e habilidades superiores para dominar as novas tecnologias e as
inteligências emocional, empresarial e cognitiva.
Dentro de tantas dualidades, contradições e “crises”, é fundamental pensar a
educação formal, pensar como a escola atua na formação do sujeito diante desse mundo.
Primeiramente, é preciso afastar-se da construção da escola “como a grande tábua de
salvações para as nossas imensas mazelas sociais” (VEIGA-NETO, 2003, p. 104). Afastarse dessa visão idealista, no entanto, não implica em desmerecer o papel dessa instituição:
Trata-se, sim, de pensá-la como uma instituição que se estabeleceu e se
desenvolveu em conexão indissolúvel, imanente, com as novas práticas sociais, culturais, religiosas, econômicas. (...) Pensar a educação
escolarizada como um conjunto de práticas indissoluvelmente ligadas às
demais práticas sociais, de modo que pensar qualquer mudança no
âmbito da escola implica pensar como as coisas estão se passando no
âmbito da sociedade. (VEIGA-NETO, 2003, p. 107)
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Assim, torna-se importante realizar pesquisas que busquem compreender o papel da
educação na atual conjuntura, e, mais do que isso, problematizar e refletir para que ela atue
de maneira favorável no desenvolvimento das pessoas.
A contemporaneidade apresenta outra marca: o processo de mercantilização do saber.
O conhecimento, na maioria das vezes, coloca-se a serviço das regras comerciais
estabelecidas pelo capital. Lembrando que um dos objetivos de transição da sociedade
considerada “arcaica”, para a dita “moderna” é o uso da razão para emancipação humana, e
nos tornamos, por vezes, “reféns” dessa racionalidade, configurada no saber científico.
Aqui cabem algumas críticas ao modelo vigente do ensino formal, resultado desse processo
de racionalização sobre o mundo, que fragmenta o conhecimento para garantir a validade e
poder das informações. Essa forma de produção de informação que a escola formal
reproduz, legítima sua dominação pela soberania intelectual, anulando e minimizando
outras formas de produzir conhecimento. Assim, as experiências religiosas não são
validadas, nem reconhecidas por esse modelo como formas de aquisição do conhecimento,
nem mesmo como elemento de produção do saber.
Reconhecer formas diversificadas de construção do conhecimento, bem como, de
existências diversas dos próprios sujeitos, é uma das diretrizes dessa pesquisa, tal condição
é possível de ser compreendida pelo viés da fenomenologia.

C. FENOMENOLOGIA COMO MODELO TEÓRICO– METODOLÓGICO.

Neste sentido, é pertinente tecer algumas considerações sobre esse modelo teórico metodológico. Primeiramente, a condição de dar especial atenção, às vivências dos
indivíduos, permitindo conhecer e compreender o fenômeno na sua essência. Essa é a
premissa da fenomenologia.
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Considerado o pai da Fenomenologia, Husserl propõe, nos seus estudos, buscar o
conhecimento das essências5. E conhecer as essências significa ir ao fenômeno, tal como
ele se mostra, descrevê-lo, retornar à coisa mesma (HUSSERL, 1990), permitindo uma
compreensão mais próxima do fenômeno, à medida que não se contenta com as impressões
iniciais, nem em categorizar o problema. A fenomenologia busca a compreensão,
possibilitando que o fenômeno seja observado nas suas “n” possibilidades de acontecer, de
ser compreendido. Podemos inferir que a fenomenologia se caracteriza pela busca do
sentido e pela contribuição de significados dos sujeitos.

Dentro do campo filosófico, essa apreensão do fenômeno perpassa o entendimento
do sujeito como consciência. Assim, uma noção que é representativa é a de
intencionalidade, ou seja, a consciência é direcionada a algo. Esse pensamento difere da
dualidade cartesiana, por exemplo, de que a consciência ocorre fora do sujeito, é um ente
separado da sua experiência vivida. Para Husserl (1990), a intencionalidade é a
característica da consciência e está intimamente relacionada com a experiência. Mas há de
se destacar que essa relação não é linear, consciência depois experiência, ou vice e versa,
pois os processos são integrados.

Na fenomenologia, o objeto estudado está em evidência. A intencionalidade da
consciência, então, estará direcionada para o objeto investigado. Na busca pela essência,
Husserl (1990), propõe a redução fenomenológica, a "epoché” 6, que é o processo pelo qual
tomamos consciência das coisas pela experiência, na medida em que colocamos em
suspensão todos os nossos julgamentos e valores, para irmos à “coisa mesma”. Essa
perspectiva confere, pois, a esse método uma investigação que implica numa suspensão de
5 As essências se referem ao sentido de ser do fenômeno. O retorno à coisa mesma.
6 Epoché” deriva do grego antigo e significa “paragem”, “interrupção” ou “suspensão de juízo”.
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todas as pré-noções, preconceitos e julgamentos para observar o fenômeno tal como ele se
mostra, tal como ele é. Assim, refletimos: compreender quais as estratégias de mediação
que os estudantes realizam das suas experiências religiosas no processo de aprendizado.

Esse olhar fenomenológico é aporte de toda a metodologia a ser desenvolvida. A
pesquisa possui características dos modelos qualitativos e quantitativos e é de base
compreensiva, em que a obtenção dos dados acontece no contato direto do pesquisador
com o objeto de estudo, na tentativa de entender a experiência religiosa através dos
próprios estudantes.

Cabem, pois algumas ressalvas: não é pretensão da pesquisa dar conta de toda a
compreensão da religiosidade, seja na sua dimensão humana, na importância para a vida
social dos indivíduos, nem mesmo problematizar a institucionalização de qualquer
denominação/pertença religiosa. Trata-se de compreender as estratégias dos estudantes das
suas experiências religiosas, dentro de um cenário avesso ou indiferente a religiosidade que
é a escola, especificamente o IFBA.

Para tanto a pesquisa teve um momento inicial de mapeamento do perfil dos
estudantes do Ensino Médio integrado ao Técnico do IFBA, seguida de um momento de
escuta com os estudantes que demostraram interesse em participar da pesquisa. Após esse
momento, foi realizado o acompanhamento sistemático dos dois grupos religiosos de
estudantes encontrados no IFBA, com a realização de quatro entrevistas individuais e
inúmeras conversas informais com os jovens membros desses grupos.

As etapas apresentadas, resumidamente acima, foram sendo estruturadas dentro da
própria investigação, buscando convergir com a base teórica da hermenêutica que norteou
as análises apresentadas.
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D. A HERMENÊUTICA COMO BASE TEÓRICA.
O desenvolvimento de uma investigação científica precede a definição de uma
referência de base conceitual – teórica. É preciso direcionar o olhar para o objeto segundo
um prisma estabelecido. Assim, no momento que propomos uma pesquisa que visa à
compreensão de um fenômeno, já apontamos a direção desse olhar. É fundamental
compreender o sujeito pelos seus universos de significados, ou seja, pelos valores, sentidos
e significações atribuídos às suas ações, relações, à sua vida cotidiana. A corrente filosófica
da hermenêutica nos parece a mais adequada para tal compreensão.

Corroboramos com a definição de Bleicher (1992), que considera a hermenêutica
como teoria que interpreta os sentidos, tendo seu problema fundamentado na:

Percepção de que as expressões humanas contêm componente
significativo, que tem que ser reconhecido como tal, por um sujeito e
transposto para o seu próprio sistema de valores e significados.
(BLEICHER, 1992, p. 13).

As pessoas atribuem, na sua vivência, uma gama de significados sobre o mundo
que as rodeia e no qual estão inseridas, constituindo essas considerações de valores pela
linguagem. A pesquisa de base compreensiva preocupa-se em estabelecer uma
interpretação desses sentidos, por meio do relato e da descrição dos sujeitos sobre suas
ações. Entendemos os outros pela compreensão dos valores e significados que atribuímos
ao nosso mundo, à medida que o exercício da interpretação é realizado segundo a
perspectiva de quem o faz.

Para Schutz (1972), a compreensão desses universos de significados dá-se pela
apreensão da motivação das ações. É preciso investigar e entender o motivo e a causa das
ações para compreender a estrutura significativa do mundo social e assim evidenciar os
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sentidos do fenômeno estudado, partindo do estudo das características mais primitivas da
consciência. A ação é um ato peculiar de atenção, que segundo Schutz, é guiada por um
projeto, o que a diferencia de todas as outras vivências.

Ao realizar a pesquisa compreensiva, a ênfase está na descrição dos processos e da
significação que as pessoas atribuem aos mesmos. Cabe, pois, ao investigador interpretar
os significados tal como as pessoas os vivenciam no mundo real, desenvolvendo esquemas
interpretativos “dessas realidades”. Neste processo, devemos evidenciar a historicidade
dessas análises, à medida que a ação realizada pelo sujeito está situada dentro de um tempo
histórico, bem como a interpretação realizada pelo pesquisador.

Procura-se a compreensão das dimensões simbólicas da ação social, através da
interpretação da linguagem, porém é válido ressaltar que tal linguagem não é apenas
falada, admite-se a interpretação da linguagem dos corpos, gestos e comportamentos que
compõem o arcabouço dos significados atribuídos, pelos sujeitos para a compreensão do
fenômeno investigado.

Ao investigar a experiência religiosa dos estudantes no processo de aprendizado,
precisamos estar atentos para o universo de significados dos estudantes nas relações que os
cercam, para compreender as ações sociais realizadas, como por exemplo, as estratégias de
mediação das suas experiências religiosas no processo de aprendizado no IFBA.
Assim, utilizaremos ainda como suporte metodológico a descrição de “cenas
significativas”, conforme Martins e Bicudo (1983). As cenas significativas são formas de
organizar as unidades significativas de uma pesquisa, em recortes que revelem a sua
importância na construção e compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos. A
descrição das cenas significativas é uma forma de organizar e apresentar os dados, de
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modo a revelar o sentido percebido na experiência vivida. Em todo o texto, descreveremos
cenas que presenciamos no IFBA, para contextualizar a teoria na realidade observada.

Em termos estruturais a pesquisa tem duas etapas. Sendo a primeira de caráter
quantitativo, ou seja, tabulação de dados estatísticos, cujo objetivo é uma aproximação
inicial do público observado. A proposta é caracterizar o universo dos estudantes do ensino
técnico integrado ao Médio do IFBA, campus Salvador, no que tange a idade, gênero,
etnia/cor(/) e, principalmente, as pertenças religiosas. Apresentaremos os dados obtidos
nessa etapa, para evidenciar a composição do campo investigado. Posteriormente,
seguiremos com a descrição metodológica da segunda parte da pesquisa, de base
qualitativa.

E. MAPEAMENTO RELIGIOSO.

Como identificar os estudantes que pertenciam a determinados grupos religiosos?
Como identificar os que desejariam efetivamente participar da pesquisa? Quem eram esses
estudantes? Na tentativa de uma aproximação com o campo, e levando em consideração o
quantitativo de estudantes, decidimos fazer um levantamento inicial que nos permitisse
compreensões sobre esse universo. O objetivo, portanto era o conhecimento sobre a
população estudada, um panorama das características do corpo discente.
O mapeamento consistia em um pequeno questionário7 contendo 6 (seis) questões
(gênero, idade, etnia /cor, religião, sonho / projeto de futuro e interesse / disponibilidade de
participar da pesquisa). A construção desse instrumento de coleta de dados foi pautada na
livre escolha dos estudantes em responder às questões, sendo auto – declarados todos os

7 Apêndice A.
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quesitos. Ou seja, as questões eram propostas diretamente, algumas com opção de marcar a
resposta (gênero, idade, cor/etnia) e as outras, de perguntas abertas. Metodologicamente, e
levando em consideração a facilidade de diálogo com os docentes do IFBA, bem como a
permissão para o uso de tempo de suas aulas, a aplicação dos questionários foi realizada
por turmas: visitava as salas do ensino Técnico Integrado ao Médio, apresentava a
pesquisa, distribuía os questionários para que os estudantes respondessem.
Atualmente, o IFBA, campus Salvador, possui mil novecentos e dois estudantes
matriculados na modalidade do Ensino Técnico integrado ao Médio. No entanto, a partir
das informações transmitidas pela Gerência de Registro Acadêmico – GRA, com base no
apontamento das presenças dos estudantes, estima-se que há aproximadamente 17008
estudantes cursando essa modalidade de ensino. Admite-se, assim, uma evasão do corpo
discente do IFBA, em cerca de 10%. Foram coletadas informações de mil duzentos e cinco
estudantes (1205), nos meses de outubro e novembro de dois mil e doze; do total de
sessenta e três turmas, foram visitadas cinquenta e quatro.
É possível tecer algumas considerações sobre esse momento inicial. Primeiramente,
fica perceptível o interesse dos estudantes na temática da religiosidade e sua relação com a
educação. Nas visitas realizadas nas salas de aula, ocorriam constantemente perguntas
sobre os objetivos da pesquisa, como fazer para participar, eram levantadas questões sobre
o que era religião ou no que se baseavam as crenças da pesquisadora, a existência ou não
de Deus ou qual era a religião mais verdadeira.
Alguns estudantes apresentavam satisfação, ao descobrirem que não haveria
valorização de nenhum grupo religioso, ou seja, que a pesquisa estaria aberta a ouvir e
interagir com as diversas pertenças religiosas. Vale destacar que, muitas vezes, após o
8 Dados fornecidos pela Gerência de Registro Acadêmico do IFBA.
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término da aplicação dos questionários, os estudantes saiam da sala de aula para conversar
de forma particular sobre a pesquisa e sobre dúvidas que traziam em relação a sua religião
e também a outras formas de crença. Essas pequenas conversas informais serviram como
rica fonte de questionamentos, revelando possíveis desdobramentos para a compreensão
das experiências desses jovens.
No momento de aplicação dos questionários, foi possível identificar algumas
situações que diferenciavam os grupos, em virtude da sua pertença religiosa. Por exemplo,
era comum nas salas, os estudantes de grupos cristãos – não católicos, seguirem
comportamentos semelhantes, ou seja, se em determinada sala um estudante do grupo
especificava sua pertença religiosa, os demais também o faziam, nomeando suas
denominações, mas, se um dos estudantes respondesse a questão da pertença religiosa,
apenas como evangélico ou cristão, os demais seguiam o mesmo procedimento.
Percebíamos, também, certo controle por conta dos grupos de estudantes que não
manifestavam nenhuma religiosidade, se consideravam ateus ou agnósticos, no que se
referia às respostas dos demais colegas, quanto aos seus sonhos/projetos de futuro X sua
pertença religiosa. Embora o questionário fosse individual, na maioria das vezes, os
estudantes comentavam em voz alta suas respostas, ou respondiam aos apelos dos colegas
para dizer o que estavam respondendo. Assim, os estudantes de pertença protestante, por
exemplo, eram questionados ao responderem que seu projeto de futuro era carreira
profissional, realização ou sucesso; os colegas diziam que suas intenções de futuro
deveriam estar atreladas a Deus, ao bem e a um mundo melhor. “Olha pra isso, diz que é
cristão, mas o projeto de vida é ficar rico?” Frases como essa, eram ouvidas com
frequência nesse momento da pesquisa.
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Com esse cenário, já havia indícios de que os grupos de mesma pertença religiosa
apresentavam comportamentos semelhantes e que havia dentro do espaço escolar
determinadas condutas, comportamentos e valores que eram atribuídos pelos estudantes,
como adequados ou característicos de uma determinada pertença religiosa. Há expectativas
dentro das relações que supõem que um grupo religioso comporte-se de tal maneira, ou
seja, há a expectativa de correspondência de um ethos9 do grupo.
Apresentaremos os dados obtidos no mapeamento10, com breves análises sobre os
resultados. Vale ressaltar que tais considerações apontam indícios que podem ser
desenvolvidos mais amplamente em outras pesquisas, mas que, para o objetivo dessa
investigação, constituem “pano de fundo” para compreender as características do universo
dos estudantes do IFBA.

O primeiro elemento caracterizador do grupo investigador foi à relação de gênero.
Verificou-se através dos dados tabulados, uma proporção igualitária na presença de
estudantes homens e mulheres, com 50% para cada grupo. A proporção entre os gêneros
percebida demonstra uma igualdade de acesso ao IFBA, sem privilégios em relação ao
gênero.

Tabela 1- Dados sobre gênero.
GÊNERO
QUANT PERC
FEMININO
600
50%
MASCULINO
605
50%
TOTAL
1205
100%
Dados coletados no mapeamento – novembro de 2012

9 Ethos como estilo de vida particular de um grupo. GEERTZ (1973). Conceito melhor desenvolvido na
pagina 98.
10 Parte dos dados apresentados constituiu artigo publicado, com minha autoria, no IV Encontro Nacional do
GT História das Religiões e das Religiosidades – ANPUH, 2013.
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No entanto, apesar de ser evidente a proporção de gênero, no acesso ao IFBA, ao
analisarmos os cursos separadamente, a realidade é bem diferenciada. Por exemplo, no
curso de Mecânica, dos 125 estudantes que participaram do mapeamento (60% dos alunos
matriculados nesse curso), 103 são homens e 22 mulheres. Realidade totalmente distinta do
curso de Química, no qual há o dobro de mulheres em relação aos homens. A situação mais
diferenciada, em relação ao gênero, foi encontrada no curso de Turismo, dos 35 estudantes
matriculados nesse curso (nos três anos de formação), há apenas um estudante homem.
Os dados observados retomam as discussões propostas por Andreolli (2010), de que
há no imaginário social, determinadas construções de profissões e comportamentos
atribuídos a homens e mulheres. No IFBA, o curso de Mecânica está, por vezes, atrelado
no senso comum, a motores, carros, o que seria um universo masculino. Já a prestação de
serviços, na área de hotelaria, seria um espaço destinado às mulheres. Vale ressaltar que, no
caso do estudante de turismo, o mesmo relata que, ao longo dos anos de formação no
IFBA, constantemente, ele teve sua sexualidade questionada, justamente, por ocupar um
lugar “de mulher”.
Apesar do acesso ao IFBA apresentar-se como igualitário, ainda permanece
diferenciado o papel que estudantes mulheres e homens ocupam na sociedade, percebido
na escolha dos cursos e, consequentemente, no local profissional que será ocupado
posteriormente.
Esse cenário nos induz a pensar também nas relações de gênero com as experiências
e pertenças religiosa. Cruzando a categoria de gênero com os estudantes que admitem não
ter nenhuma crença, por exemplo, temos 60% dos estudantes homens e 40% das mulheres.
Há aqui, possibilidades de cruzamentos que permitiram uma melhor apreensão sobre as
diferenciações de gênero, nas pertenças religiosas dos discentes do IFBA, no entanto, a
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dimensão resultante dessas análises não pode ser alcançada nessa investigação. Mas
permite a possibilidade de investigações futuras.

No que se refere à idade, o maior percentual está concentrado na faixa dos 15 aos 18
anos. Esses dados evidenciam a categoria juventude, como público alvo da pesquisa,
conforme tabela e gráfico a seguir:

Tabela 2 - Dados sobre idade

IDADE
14 ANOS
15 ANOS
16 ANOS
17 ANOS
18 ANOS
19 ANOS
20 ANOS
21 OU MAIS
SR
TOTAL

QUANT PERC
22
2%
200
17%
321
27%
294
24%
188
16%
93
8%
51
4%
25
2%
11
1%
1205
100%

Dados coletados no mapeamento – novembro de 2012

A representação gráfica nos auxilia, visualmente o que justifica sua utilização aliada
à sistematização dos resultados em tabela de valores.
Gráfico 1- Distribuição por idade
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A predominância da faixa etária encontrada implica, para essa pesquisa, uma
discussão sobre a categoria juventude e suas relações no contexto social. Assim,
desdobraremos essa reflexão, no capítulo II.
Na composição do corpo estudantil, além das especificações de gênero, idade, foi
mapeada também a caracterização dos estudantes quanto às questões étnicos / raciais:
Tabela 3 – Dada sobre questões étnicas / raciais
QUANTO RAÇA/ COR QUANT
AMARELA
23
BRANCA
192
INDÍGENA
18
PARDA
542
PRETA
366
OUTRAS
34
SR
30
TOTAL
1205

PERC
2%
16%
1%
45%
30%
3%
2%
100%

Dados coletados no mapeamento – novembro de 2012

Há que se destacar que, desde 2006, o IFBA trabalha com o sistema de cotas sociais,
como mecanismo de ingresso nos cursos, no qual são destinados 50% das vagas do
processo seletivo para candidatos que cursaram parte do ensino fundamental em escolas
públicas, e proporcionalmente para os que se autodeclaravam afrodescendentes, índios e
outras etnias, levando em consideração as características da população das regiões onde os
campi estão situados. 11

11 Dados obtidos através do sitio do IFBA. www.ifba.edu.br
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GRÁFICO 2- DADOS ÉTNICOS E RACIAIS
QUANTO A COR / ETNIA
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Historicamente, as últimas décadas do censo revelavam uma não aceitação das
heranças de matrizes africanas12. Tínhamos um país visivelmente negro, porém os dados
estavam sempre associados ao branqueamento da população. No ano de 2012, o censo
IBGE revelou, pela primeira vez, que os que se auto intitularam brancos não representam
mais a maioria da população, em relação aos que se consideram pretos ou pardos. Essa
afirmação das identidades afro-brasileiras é importante para a valorização da história
brasileira e baiana, bem como para o aumento da autoestima da população negra, que,
durante longos períodos, teve sua identidade violada, negada e subjugada aos padrões
impositivos europeus (obviamente, brancos). No que se refere ao campo investigado,
percebemos predominância de pretos e pardos, colaborando com a situação descrita.

No quesito religião, a primeira observação é a escolha de como inferir sobre essa
categoria. Qual a maneira mais adequada, levando em consideração o público a que se
destinavam os questionários, de abordar as questões de religiosidade. É de conhecimento
que o termo religião, dentro da discussão acadêmica, refere-se comumente aos cinco
12 Dos 191 milhões de brasileiros em 2010, 91 milhões se classificaram como brancos, 15 milhões como
pretos, 82 milhões como pardos, 2 milhões como amarelos e 817 mil como indígenas. Registrou-se uma
redução da proporção de brancos, que em 2000 era 53,7% e em 2010 passou para 47,7%, e um crescimento
de pretos (de 6,2% para 7,6%) e pardos (de 38,5% para 43,1%). Sendo assim, a população preta e parda
passou a ser considerada maioria no Brasil (50,7%). Fonte IBGE

40

grandes grupos religiosos do mundo (Cristianismo, Islamismo, Budismo, Hinduísmo e
Judaísmo. No entanto, na prática de vida das pessoas que fazem uso da linguagem, sem
preocupações como expressão de categorias, torna-se difícil uma clara definição do que
seria religião. Considerando o público investigado, na maioria, jovens, e que não há no
IFBA nenhuma disciplina responsável por fazer tais discussões, ou seja, por “uma teoria
acadêmica” que mostre aos estudantes as diferenças entre religiões, igrejas, seitas ou
denominações, optamos pela categoria religião, por acreditar que ela é de fácil
compreensão para os estudantes, bem como, por ser a categoria utilizada pelos mesmos
para designar suas crenças, caracterizando a utilização de uma categoria êmica. 13.

Quanto à pertença religiosa, foram tabulados inicialmente mais de 35 categorias,
entre elas, significados mais próximos à religiosidade, como expressão de pertença
religiosa, como: fé, amor, Jesus, o que tornaria difícil a tabulação, em decorrência do
grande número de categorias. Desse modo, tivemos que trabalhar com agrupamentos, para
diminuir o quantitativo e tornar possível a análise dos dados. Assim, as pertenças religiosas
foram agrupadas respeitando as categorias tradicionais, encontradas comumente em
pesquisas (católicos, espíritas, protestantes, candomblé), e as demais conforme afinidade
de princípios e crenças. Reuniu-se em blocos os protestantes (incluídos adventistas e
batistas); e os que não manifestavam crença ou afirmavam não ter nenhuma pertença.
Outro grupo foi destinado aos estudantes que não declararam o nome da sua pertença
religiosa, mas que apenas se identificavam como cristãos ou evangélicos, já os que
informavam nominalmente suas pertenças, foram denominados pentecostais. Há também
os que manifestavam alguma crença, fé ou princípios religiosos, mas que não professavam

13 Termo utilizado na antropologia para descrever categorias e valores internos próprios às sociedades e
grupos em estudo, e tomados segundo a lógica e coerência com que aí se apresentam.
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pertença específica. Vale ressaltar que o grupo dos estudantes Testemunha de Jeová–TJ foi
categorizado sozinho, para visibilizar o seu quantitativo. As categorias podem ser
observadas na tabela.
TABELA 4 – DADOS SOBRE PERTENÇA RELIGIOSA / RELIGIOSIDADES

RELIGIÃO
CATÓLICA
NÃO TENHO / NENHUMA/ INDEFINIDO
EVANGÉLICA / CRISTÃ
PROTESTANTE (incluindo batistas e adventistas)
ESPÍRITA
TESTEMUNHA DE JEOVÁ
ACREDITA EM DEUS, MAS NÃO TEM RELIGIÃO
AGNÓSTICO / DEÍSTA
ATEU
PENTECOSTAIS
CANDOMBLÉ
OUTRAS
TOTAL

QUANT
381
200
165
101
60
60
68
62
40
25
10
33
1205

PERC
32%
17%
14%
8%
5%
5%
6%
5%
3%
2%
1%
3%
100%

Dados coletados no mapeamento – novembro de 2012

Vale observar que as categorias em destaque, foram agrupamentos realizados para
essa pesquisa, levando em consideração as semelhanças e afinidades, que que se
diferenciam das demais categorias comumente utilizadas em pesquisas sobre religião.

Diante do observado, podemos tecer algumas considerações. No que diz respeito à
maior concentração de adeptos das denominações religiosas, percebemos similaridades
com dados de pesquisas reconhecidas nacionalmente sobre a temática (Mapa das
Religiões14, Censo 2012). O Mapa das Religiões, divulgado e realizado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, com dados até o ano de 2009, e os dados do último censo, 2012,

14 Ver pesquisa completa em www.fgv.br/cps/religiao.
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divulgados pelo IBGE, apontam para a predominância do catolicismo no cenário brasileiro,
seguido pelo crescimento do número dos que se auto intitularam evangélicos.

Embora estatisticamente os dados observados no IFBA se diferenciem das pesquisas.
O Mapa das Religiões aponta para 68,4% de católicos e 20,2% de evangélicos, enquanto os
dados do IBGE apresentam pequena margem da diferença, com 64,6% de católicos e
22,2% de evangélicos os dois grupos constituem as maiores representações dentro do
IFBA, campus Salvador. Os católicos representam um percentual de 32%, enquanto os
grupos evangélicos somados (incluído os pentecostais e protestantes) representam 24%, o
que se aproxima do cenário nacional.

O número de estudantes que afirmam não ter religião também é significativo. Os
dados estatísticos apontam como terceiro maior grupo no Brasil: no senso IBGE, os sem
religião aparecem com 8%, enquanto no Mapa das Religiões, com 6,7%. O que requer
destaque é que, dentro do campus Salvador, IFBA, esse percentual chega a 17%, um dado
alto diante das pesquisas realizadas nesse tema. Essa juventude que não assume a pertença
religiosa pode dar indicativos de como será a relação com a religião num futuro próximo, o
que requer mais detalhamento e aprofundamento em pesquisas.

O número de Testemunha de Jeová dentro do IFBA destoa das pesquisas recentes.
Essa população apresenta-se com um quantitativo superior à média na nossa pesquisa. Nos
dados do Mapa da Religião – FGV, os TJ representam menos de 1% da população,
enquanto no IBGE, embora não seja possível determinar especificamente os Testemunhas
de Jeová, observamos que os Protestante de Missão representam 4,1%. No campo
investigado, esse percentual chega a 5%, um quantitativo que merece atenção especial.
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Propomos uma tabela comparativa entre as pesquisas apresentadas, para visibilizar as
aproximações e distanciamentos entre o IFBA e a realidade brasileira.

Tabela 5 - QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS PESQUISAS
COMPARATIVO ENTRE AS PESQUISAS
MAPA DAS RELIGIÕES
IBGE
Católicos
68,4%
64, 6%
Evangélicos
20,2%
22,2%
Sem religião
6,7%
8%
Testemunha de Jeová
0,68%
4,1%*

IFBA
32%
24%
17%
5%

* Todos os protestantes de missão.

Conforme já mencionado anteriormente, esse panorama do perfil discente do IFBA é
importante para compreender a realidade do lócus da pesquisa. Revelando aproximações
ou distanciamentos com as características da sociedade brasileira. Sendo um importante
indicador de caminhos metodológicos adotados e de um conhecimento mais sistemático
sobre os discentes. Não há intenção de centralizar as análises nessa etapa da coleta de
dados, os mesmos servem, pois para enriquecer e situar e caracterizar os estudantes do
IFBA.

Ainda na fase do mapeamento, havia no questionário a indagação se o estudante teria
interesse e/ou disponibilidade em participar da pesquisa. Em decorrência do grande
número de estudantes que cursavam o Ensino Técnico Integrado ao Médio, esse quesito
seria um primeiro filtro para o alinhamento da pesquisa. Para além de atingir o objetivo
proposto a questão, superou as expectativas. Propiciando dados interessantes, por exemplo,
cruzamos os dados da pertença religiosa e a manifestação de interesse e/ou vontade de
participação na pesquisa Os percentuais são apresentados em termos absolutos (do total
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dos estudantes de determinada pertença religiosa) em relação a cada grupo religioso,
conforme tabela abaixo:
TABELA 6 – PERTENÇA RELIGIOSA X INTERESSE EM PARTICIPAR DA PESQUISA

RELIGIÃO
CATÓLICA
NÃO TENHO / NENHUMA/ INDEFINIDO
EVANGÉLICA / CRISTÃ
PROTESTANTE (INCLUÍDOS BATISTAS E ADVENTISTAS)
ESPÍRITA
TESTEMUNHA DE JEOVÁ
ACREDITA EM DEUS, MAS NÃO TEM RELIGIÃO
AGNÓSTICO / DEÍSTAS
ATEU
PENTECOSTAIS
CANDOMBLÉ
OUTRAS
TOTAL

QUANT

PERC

83
46
50
64
22
35
28
26
22
8
8
13
405

21,8%
23,0%
30,3%
63,4%
36,7%
58,3%
41,2%
41,9%
55,0%
32,0%
80,0%
39,4%
33,6%

Verificamos algumas “aparentes” curiosidades, como, por exemplo, 55% dos
estudantes que afirmam ser ateus, têm interesse em participar da pesquisa. O que nos leva a
problematizar: se esses estudantes não creem na existência de Deus, qual o significado de
participar de uma pesquisa que busca refletir sobre experiências religiosas?

Quanto aos protestantes, temos que 63,4% dos adventistas e batistas e 58,3% dos
Testemunha de Jeová que manifestaram interesse em participar da pesquisa, o que pode ser
relacionado com a trajetória desses grupos em missões, nas quais foram preparados para
evangelizar outros povos, o que pode incidir nos jovens pesquisados, sobre a forte presença
da evangelização.

Ao final do mapeamento tínhamos um total de quatrocentos e cinco estudantes que
manifestaram interesse em participar da pesquisa. Esse interesse ficou perceptível não
apenas no momento da aplicação dos questionários do mapeamento (conforme já descrito,
na etapa anterior), mas na procura constante por informações sobre a pesquisa. Recebia e45

mails dos estudantes perguntando quando começariam as atividades, entrevistas e debates,
recados foram deixados na coordenação de Ciências Humanas. Essa atenção destinada à
pesquisa precisava ser retribuída. Havia, pois, um desejo de ouvi-los, de possibilitar voz às
diversas pertenças religiosas, mas a amostragem de pouco mais de quatrocentos estudantes
era não exequível, em virtude do tempo disponível para a realização da pesquisa.
Assim, realizamos uma convocação (cartazes com data e horário foram divulgados
nas salas de aula, notificações por e-mail e telefones de contato), destinando um tempo
para que os estudantes pudessem comparecer em pequenos encontros de discussão sobre a
temática da religião na educação. Nesse período estive no IFBA de duas a três vezes por
semana, numa sala de aula do Pavilhão 7, durante os períodos matutino e vespertino. Os
estudantes tinham liberdade de escolher horário e turno para se dirigirem ao local. Após
breve conversa sobre a pesquisa, os jovens indicavam se gostariam de ter uma conversa
informal, em duplas, trios ou a realização de grupos de discussão gravados. Foram
realizados quatro grupos de discussão, com média de 6 a 8 estudantes, além de diversos
encontros individuais. No total, ouvi e conversei com quase setenta estudantes de
diferentes pertenças religiosas, conforme detalhamento a seguir:
TABELA 7- PERTENÇA RELIGIOSAS DOS ESTUDANTES NOS MOMENTOS
DE ESCUTA
RELIGIÃO
CATÓLICA
NÃO TENHO / NENHUMA/ INDEFINIDO
EVANGÉLICA / CRISTÃ
PROTESTANTE (INCLUÍDOS BATISTAS E ADVENTISTAS)
ESPÍRITA
TESTEMUNHA DE JEOVÁ
ACREDITA EM DEUS, MAS NÃO TEM RELIGIÃO
AGNÓSTICO / DEÍSTA / ATEU
PENTECOSTAIS
CANDOMBLÉ
OUTRAS
TOTAL

QUANT
2
9
18
14
3
6
5
10
3
4
3
77
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As conversas giravam em torno dos temas relacionados à pesquisa. As problemáticas
levantadas foram: Religião se discute na escola? Como e de que forma? A escola está
preparada para lidar com a diversidade religiosa? Vocês percebem se os conhecimentos
adquiridos na escola têm concordância com seus princípios religiosos? Vocês percebem se
há conhecimentos apreendidos na escola que divergem dos seus princípios religiosos?
Quais? Como agir diante de tais situações? A realização desses encontros auxiliou nos
encaminhamentos da pesquisa, pois permitiu uma compreensão mais aprofundada do
universo desses jovens, dos significados que eles atribuem à experiência religiosa e da
visão que os estudantes têm da escola e sua atuação nessa relação.
Na realização dos quatro grupos de discussão, tentei ao máximo me manter neutra na
emissão de comentários, não fazendo interferências nas discussões estabelecidas entre os
estudantes. Iniciava os debates com perguntas norteadoras e buscava ouvir atentamente as
falas dos estudantes, observando também seus comportamentos e gestos corporais.
Como resultados desses momentos de escuta e dos dados coletados entre os grupos
de discussão, ficou perceptível que, para os estudantes, o IFBA não abre espaço para
debater e refletir sobre questões religiosas, nem em projetos específicos, nem no espaço da
sala de aula. Essa anulação da experiência religiosa, afeta diretamente os estudantes,
conforme percebemos em algumas falas:
Se a escola, não fala da minha religião, a escola me cala também, pois
eu sou a minha religião (masc., 17 anos, candomblé).
Não consigo imaginar como a religião não afeta meus princípios, a
minha religião é o meu comportamento de vida e claro que isso me
acompanha na escola (fem., 18 anos, Adventista)
Na verdade, a escola não lida com a questão da religião, acho que não é
porque não sabe, é porque não quer, e isso, ao meu ver é errado, porque
nós temos religião e ela deve ser respeitada (fem., 15 anos, pentecostal)
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Minha voz é de Jesus, então querendo ao não, falo em nome dele na
escola, na rua, em qualquer lugar (fem., 17 ano, Renascer em Cristo)

Após esses encontros, podemos considerar três importantes conclusões: 1 – Para os
estudantes, o IFBA não lida com as questões religiosas, não valorizando os indivíduos em
sua plenitude, já que esses jovens se enxergam também compostos pelas suas experiências
religiosas; 2- Para os jovens do IFBA, os professores são/estão despreparados para lidar
com a diversidade religiosa, e agem, muitas vezes, de forma discriminatória e
preconceituosa; 3- Para os estudantes, a religião é instrumento importante na aquisição do
conhecimento.
Essas considerações contribuíram significativamente para a investigação das
estratégias de mediação, à medida que a opinião que os discentes demostravam colaborava
para o entendimento do fenômeno observado, bem como, permitiu amadurecer a
compreensão sobre como os mesmos lidavam com suas experiências religiosas no contexto
do aprendizado. Além disso, a apreensão das experiências individuais foram percebidas
durante todos os momentos de escuta enriquecendo o olhar e aproximando com a temática.
As experiências individuais estiveram marcadas nos corpos dos educandos. A
descrição de uma cena significativa, que ocorreu na conversa com um dos grupos permite
compreender tal dimensão:
Cena significativa 1 – Momentos de escuta:
“O corpo fala...”
Era um grupo composto por seis estudantes, duas auto declaradas protestantes, sendo
uma batista, uma Testemunha de Jeová, uma espírita e outras duas que creem em Deus,
mas sem religião. Em dado momento da conversa, uma das estudantes, de denominação
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Batista, narrou um episódio no qual um professor xingou Deus em sala de aula. O início da
sua fala foi num tom baixo, como palavras ditas pausadamente:
Teve um dia... Que o professor... Xingou Deus... Disse que ele era
um... Filho da p... Que todos que acreditavam nele...eram
também...
Ela interrompe a fala, e nesse momento seu corpo estava inclinado de maneira que os
ombros quase alcançam os joelhos, ainda de cabeça baixa e com a voz cada vez mais
baixa, a estudante permanece assim por um tempo considerável. Foi perguntado sobre o
que ela sentiu naquele momento, a estudante responde:
Doeu... Eu sentir dor...tipo assim, acho que o professor estava
errado.
Ao responder a questão, o corpo da jovem inclinava-se ainda mais, mesmo sentada
na cadeira à postura assumiu quase que a forma fetal, e seu rosto transpareceu uma dor
física que ela tentava conter na contorção do seu corpo. As demais colegas presentes, sem
distinção, traduzem nas suas faces intensa solidariedade com a dor vivida pela colega.
Nesse momento, todos os corpos, visivelmente, compartilhavam da dor de ter sua fé ou sua
crença ferida. A estudante Batista continuou sua fala, relatando:
Nunca mais consegui me concentrar na aula desse professor...
Essa cena, além de traduzir o impacto da postura do professor no processo
pedagógico, à medida que a estudante, pelo que o professor falou, confere descrença à
disciplina, comprometendo, assim, seu processo de aprendizado, reforça que a experiência
encarnada no corpo gera significados e percepções na vida dos sujeitos. As marcas dessa
experiência estão presentes no corpo dessa estudante e, consequentemente, permearam
todo seu percurso de aprendizado.
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Já em outro momento, numa conversa particular, uma estudante neopentecostal, da
Renascer em Cristo, revelou seu desejo de participar da pesquisa, mas que não aceitaria por
conta dos processos de discriminação, que já havia sofrido no IFBA, por parte dos colegas
e de alguns professores. Nessa mesma conversa, ela relatou a dificuldade de lidar com os
princípios religiosos na fase da adolescência, em decorrência das transformações e da
quantidade de novas informações. Em muitos momentos, a estudante chorou e dizia que
queria encontrar na escola acolhimento para compreender o que ela estava vivenciando,
seus conflitos religiosos e não a sensação de afastamento que ela carrega. “Já aprendi que
aqui [no IFBA] não há espaço para discutir religião.”
Essas conversas com os estudantes revelaram muitos significados da experiência
religiosa que eles vivenciam no contexto educacional. Além de contribuir no alinhamento
das questões teóricas-metodológicas, como a construção do roteiro de entrevistas e
utilização de determinados referenciais teóricos.

F. A DESCOBERTA DOS GRUPOS RELIGIOSOS: CANTINHO/SHALOM
E CONSIDERAÇÃO –TJ.
Após os momentos de escuta com os estudantes, acontece um novo direcionamento
da pesquisa, pois, durante as falas e conversas, descobrimos a existência de dois grupos
religiosos dentro do IFBA (o Cantinho/ Shalom e o grupo dos TJ).15 A condução da
pesquisa foi modificada, começando uma observação nesses dois grupos.

15 No primeiro mês de acompanhamento dos grupos, tive a impressão inicial que o cantinho e o Shalom se
caracterizavam como grupos diferentes. Mas o acompanhamento sistemático das reuniões e a aproximação e
conversas com os estudantes, nos revelam que os dois grupos, se constituem enquanto uma unidade de
mesma orientação e sentido, diferenciando-se apenas pela questão do tempo e do turno das reuniões.
Conforme detalharei mais adiante.
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De fato, o “achado” dos grupos modifica a metodologia adotada inicialmente. O
desenho traçado era, após esses momentos de escuta, selecionar estudantes para a
realização de entrevistas semi – estruturadas, centradas na pessoa16. No entanto, a
descoberta de que eles faziam uso do próprio espaço de aprendizado para reuniões de
cunho religioso, direcionou a observação para tais grupos, que assumiram centralidade na
compreensão das estratégias de mediação realizada pelos estudantes das suas experiências
religiosas no contexto de aprendizado.

A pesquisa assume novo recorte. A baixa adesão dos estudantes católicos nos
momentos de escuta e pouca ou ausência de interesse real em participar da pesquisa, de
modo que quando convidados afirmavam o comparecimento, mas não iam tornou
inoperante a investigação com esse grupo, não sendo possível aprofundar a compreensão
das experiências religiosas católicas dentro do IFBA.

As demais pertenças religiosas que manifestaram interesse em participar como os
espíritas e os estudantes adeptos do candomblé nos colocaram diante de um árduo desafio,
não foi possível dar conta da literatura especializada e as especificidades desses grupos
diante do pouco tempo para realização e conclusão da pesquisa.

Assim, alinhando o que o campo nos fornecia: a existência de dois grupos de origem
protestante dentro do IFBA, o interesse manifesto por parte dos estudantes desses grupos
em participar da pesquisa e a afinidade teórica com a literatura de base cristã. Assume-se o

16 “Nos estudos investigativos fenomenológicos, a pesquisa observação e entrevista centrada na pessoa,
estabelecem as relações sócio-históricas e culturais, através dos instrumentos que elaborados e aplicados,
reúnem informações de ordem pessoal e social, que determinam os traços qualitativos que se pretende
avaliar. Isto significa a constatação dos aspectos essenciais do fenômeno pesquisado na realidade do que se
quer pesquisar e a análise final dos dados levantados.” (SOUZA, 2012, p. 17)
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recorte metodológico de trabalhar apenas com os estudantes autodeclarados cristãos, nãocatólicos.

Os grupos religiosos acompanhados no IFBA são compostos, na sua maioria, por
estudantes cristãos – não católicos, que comumente são chamados de evangélicos ou
protestantes. Faz-se coerente, portanto, traçar uma breve explanação acerca do movimento
da Reforma Protestante e seus desdobramentos, na tentativa de fundamentar o uso e as
opções de categorias adotadas nessa pesquisa, ao referendarmos as pertenças religiosas dos
estudantes.
O parêntese a ser aberto a seguir, para breve explanação sobre a Reforma e seus
desdobramentos não tem a intenção de esgotar academicamente as discussões levantadas,
nem de assumir centralidade na pesquisa. Haja vista, que a mesma não visa analisar a
institucionalização das denominações religiosas. A ideia ao trazer as informações que
seguem é demostrar que mesmo a compreensão de uma realidade tão especifica está
atrelada a dimensões históricas e sociais mais abrangentes, que não devem passar
despercebidas ao olhar de uma pesquisadora.

G. A REFORMA PROTESTANTE E SEUS DESDOBRAMENTOS NA
ATUALIDADE – BREVES CONSIDERAÇÕES
A Reforma não se constitui, apenas, como o momento histórico pontual, no qual
Lutero pregou suas 95 teses contra Igreja Católica, mas sim pode ser compreendida como
um fenômeno que modificou as relações sociais, apontando outras formas de religiosidade,
de fé e de relacionamento com o Deus, com a Religião e com o próprio conhecimento.
Conforme afirmar Mendonça:
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A Reforma colocou o homem individualmente perante Deus com suas
culpas e necessidades. O indivíduo agora, solitário perante Deus, era o
seu próprio sacerdote. É por isso que a Reforma significa, entre outras
muitas coisas, o início da secularização em todos os sentidos. As pessoas
podiam ler e interpretar a Bíblia individualmente e escolher sua própria
comunidade cristã independentemente de ordens sacerdotais e
hierarquias. (MENDONÇA, 2007, p. 163)

Apenas para fins de esclarecimentos, retomemos os princípios básicos da Reforma.
Há de se perceber que, dentro da literatura, tais princípios podem ser descritos em cinco
grandes pontos e há outras abordagens que destacam os três principais. Adotamos citar os
três pontos, por ser compreensível para o que se destina essa reflexão: 1- SOLA FIDE
(somente pela fé): os reformistas defendiam que a salvação somente é alcançada pela fé em
Jesus Cristo e o reconhecimento do mesmo como Salvador. Não é somente pela realização
de obras, ou seja, ações, atividades e caridades que se alcançará a salvação, é preciso, antes
de tudo, ter fé; 2- SOLA SCRIPTURA (somente a Bíblia): os reformistas defendem a
crença de que a Bíblia é o maior ensinamento deixado para os seres humanos, pois nela
estão contidos todos os conselhos de Deus para a humanidade. Seria, então, por meio da
Bíblia, que Deus orienta as pessoas com princípios e normas a serem seguidos. Dessa
maneira, a Bíblia está acima da tradição e de toda a autoridade religiosa, devendo ser
interpretada, respeitando-se o princípio de ser inspirada por Deus. Desse princípio gera-se
outro postulado, de que a Bíblia nunca se contradiz; 3 – SOLUS CHRISTUS (somente
Jesus): não há nenhum mediador entre Deus e as pessoas, seja para a salvação ou para a
intercessão, além de Jesus Cristo. Assim, cada crente é o seu próprio ministro, tanto para
orar por si mesmo e pelos outros, quanto para fazer a obra do ministério. O sacerdócio
universal implica que, na Igreja, não há pessoas especiais para fazer “ponte” entre Deus e
os fiéis.

53

O que podemos desdobrar de tais princípios é a abertura para novas possibilidades de
relação com Deus, à supremacia da Bíblia, que detêm toda a verdade, e que todos17 podem
ter acesso a Deus através da leitura dos escritos sagrados, sem necessitar de um
“intermediário”. Modificam-se, assim as relações hierárquicas dentro da Igreja.
Rapidamente, o movimento da Reforma espalha-se por toda a Europa, alcançado a
Alemanha, França, Suíça, Escócia e a Inglaterra, surgindo, assim, o Calvinismo, o
Anglicanismo, o Presbiterianismo. Comumente, se atribui a esse grupo de novas práticas
religiosas, o nome de protestantismo.
A Reforma foi um vasto movimento que começou ainda na Idade Média e
se prolongou até o século XVIII com o desenvolvimento do metodismo
na Inglaterra no seio da Igreja Anglicana. Contudo, são consideradas
históricas ou reformadas as igrejas que surgiram após a rebelião de
Lutero e que contêm em seus símbolos de fé os paradigmas fundamentais
propostos por Martinho Lutero e Calvino (MENDONÇA, 2007, p. 163).

Na perspectiva em que se insere essa pesquisa e levando em consideração o âmbito
nacional, o Protestantismo no Brasil apresenta-se bastante heterogêneo. Em partes, pelos
próprios princípios decorrentes da Reforma, como por exemplo, a livre interpretação da
Bíblia, o que ocasiona formação de grupos diferenciados; por outro lado, por condições
peculiares de ascensão e crescimento desse grupo no Brasil. Conforme nos indica Freston:
O mundo protestante, então, contem uma imensa diversidade
organizacional, teológica, litúrgica e política. Qualquer dissidente pode
fundar uma igreja nova, sem sair do mundo evangélico. Um resultado
disso é que correntes teológicas atravessam as divisões institucionais,
possibilitando o surgimento das entidades interdenominacionais ou paraeclesiásticas, as quais fogem ao controle das estruturas denominacionais.
(FRESTON, 1993, p. 36).

A diversidade encontrada no protestantismo no Brasil resulta num “terreno
movediço” de classificações e enquadramentos, que não se constitui enquanto objeto

17 Vale destacar que a leitura da bíblia era condicionada ao processo de letramento, ou seja, nem todos
estavam aptos a realizar tal procedimento, pois eram excluídos os que não sabiam ler.
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primordial da nossa investigação. No entanto, é válido retomar brevemente algumas das
discussões existentes nesse campo, sem, contudo, alongar tal explanação.
O primeiro grande dilema é qual terminologia utilizar para se reportar às diferentes
pertenças religiosas. Weber (1981), já apontava nos seus estudos a distinção nas
terminologias entre igreja e seita. Para o autor, a primeira estaria associada a um caráter
mais inclusivo, em oposição ao exclusivismo da seita. Considera-se igreja, as pessoas de
um determinado território, que, de alguma forma, fazem parte, desde o nascimento, de uma
instituição destinada à salvação; já na seita, tem-se como membros os que voluntariamente
se afiliam a ela, seriam, portanto, grupamentos de convertidos que assumem
voluntariamente relação com Deus (WEBER, 1981). Neste sentido, seria coerente, pela
perspectiva weberiana, associar os grupos pentecostais ao conceito de seita.
Mas o termo “seita” também foi apropriado pela Igreja Católica para situar e
diferenciar os novos movimentos religiosos, “não-católicos”, que não seriam influenciados
pela sua ordem. Neste sentido, o termo seita designou, no senso comum, os grupos que
seriam “estranhos” à realidade eclesiástica dominante, assumindo, em muitos momentos,
um “tom pejorativo”, como grupos de menor valor. Nosso objetivo aqui não é avaliar ou
recolocar o debate acima, mas tornar evidente a existência dele.
Como já afirmado anteriormente, esse trabalho pretende descrever o fenômeno da
experiência religiosa dos estudantes no contexto de aprendizado, partindo das construções
e compreensões dos próprios jovens. Assim, “escapando” do debate acadêmico (sem
desconsiderá-lo ou menosprezá-lo), adotaremos a terminologia utilizada pelos estudantes,
ao se reportarem às suas pertenças religiosas. Faremos o uso das categorias êmicas.
Dentro do IFBA, não presenciamos em nenhum momento a adoção da categoria
seita, possivelmente, em decorrência da inferioridade que tal classificação assume no senso
55

comum, como se a seita fosse menor do que a igreja. Essa percepção fica evidente, quando,
por exemplo, acontecem debates dentro da sala de aula, sobre o livro de Weber, “A Ética
Protestante e o Espírito do Capitalismo”, no qual os estudantes apontam a utilização da
categoria seita, por Weber, como tendenciosa, ao inferiorizar os grupos não-católicos.
Comumente, os estudantes se reportam às suas pertenças religiosas com o uso das
categorias igreja, religião e denominação, muita vezes, utilizando-as como sinônimos. Vale
destacar que, mesmo dentro da literatura especializada, não encontramos unanimidade no
que se refere às distinções conceituais dos termos apresentados. As duas mais importantes
pesquisas de cunho nacional sobre filiação religiosa, o Mapa das Religiões – FGV e os
relatórios de dados do IBGE apresentam em seus textos, os conceitos de denominação e
religião como sinônimos, o que nos respalda ainda mais, diante da adoção das categorias
êmicas.
Situação

semelhante

ocorre

nas

classificações

e

distinções

dentro

do

protestantismo. Apresentaremos as discussões travadas no seio da literatura especializada
para elucidar os termos mais frequentemente utilizados. Faremos uma breve distinção entre
o protestantismo de migração, o protestantismo de missão e o movimento pentecostal,
mesmo sem a intenção de uma explanação ampliada sobre a questão. Reconhecemos a
intensa discussão teórica nesse campo, que perpassa as esferas da História, da Teologia,
das Ciências da Religião e das próprias Ciências Sociais. Os valiosos trabalhos de
Mendonça (1989; 1984), Pierrucci (1996), o pioneirismo de G Leonard (1963), o famoso
trabalho de Freston (1993), situam-se como “pano de fundo” na caracterização desse
movimento no Brasil.
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 Protestantismo de migração – caracteriza-se pelo aspecto mais étnico, à medida
que acompanha a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil. Temos os
anglicanos (ingleses) como os primeiros grupos a se instalarem no país, e também
a Igreja Luterana;



O protestantismo de missão – O protestantismo de missão compreende as
igrejas que foram implantadas no Brasil, ainda no século XIX, sob a iniciativa das
missões protestantes norte-americanas. São elas: Presbiteriana (1859), Batista
(1881), Metodista (1886) e Episcopal (1898). É possível considerar que o projeto
missionário possuía relação com a ideologia expansionista (norte-americana) e
cultural do American way of life (Mendonça, 1984).



O movimento pentecostal – Certamente, é o que apresenta maior
heterogeneidade no cenário brasileiro, resultando diversos trabalhos na tentativa
de categorização. Caracteriza-se pela crença nos dons do Espírito Santo.
O movimento pentecostal é o que apresenta maior diferenciação entre seus grupos,

uma crescente ascensão no mundo, e, por consequência, uma maior discussão e produção
dentro da literatura acadêmica. Neste sentido faz-se condizente mostrar, com um pouco
mais de detalhe, as origens e transformações desse movimento e seus desdobramentos no
Brasil.
O pentecostalismo deriva da palavra ¨pentecostes¨, referente à passagem bíblica,
que relata a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, cinquenta dias
após a ressurreição de Cristo. Na ocasião, os discípulos falaram línguas estranhas,
recebendo o dom da glossolalia18.

18 Glossolalia – Falar em línguas estranhas.
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Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um
vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então
apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre
cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a
falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se.
Residiam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações que há
debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos
ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria
língua (Bíblia Sagrada, At, 2, 1-6).

A descrição bíblica fundamenta um novo movimento, o pentecostalismo, dentro do
cristianismo, que se caracteriza pela relação direta com Deus, através do batismo no
Espírito Santo e dos dons dele recebidos, como falar em línguas, a cura e a revelação. O
movimento tem origem, por volta de 1900, nos cultos de avivamentos 19, realizados nos
Estados Unidos. O avivamento foi caracterizado por cultos de adoração, nos quais as
pessoas vivenciavam os dons do Espírito Santo. Durante o seu processo de expansão e de
institucionalização, o pentecostalismo se fragmentou em inúmeras denominações em todo
o mundo, assumindo características e fisionomias locais.
No Brasil, comumente se adota a classificação proposta por Freston (1993) das
“três ondas” ou fases de implantação do pentecostalismo no Brasil. A primeira onda, ainda
no início do movimento pentecostal americano, trouxe para o Brasil duas igrejas: a
Congregação Cristã no Brasil (1910) e as Assembleias de Deus (1911). A segunda onda
pentecostal ocorreu na década de 1950 e início dos anos 1960, quando o campo pentecostal
se fragmentou e surgiram, entre muitos outros, três grandes grupos, ainda ligados ao
pentecostalismo clássico: Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), Igreja Evangélica
Pentecostal o Brasil para Cristo (1955) e Igreja Pentecostal Deus é Amor (1962), centradas
na cura divina.

19 Diz respeito ao ato de avivar, dar vida, transformar uma condição morna em algo vibrante. (SOUZA,
2012, pg 28).
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A terceira onda histórica do pentecostalismo brasileiro começou no final dos anos
1970 e ganhou força na década de 1980, com o surgimento das igrejas denominadas
neopentecostais, com sua forte ênfase na “teologia da prosperidade”. O maior expoente é a
Igreja Universal do Reino de Deus (1977), mas existem outros grupos, como a Igreja
Internacional da Graça de Deus (1980), Comunidades Evangélicas, Igreja Renascer em
Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, Paz e Vida. Tais grupos dão ênfase na guerra
espiritual entre Deus e o Diabo. (MARIANO, 1999)
Embora mais comumente utilizada, a tipologia proposta por Freston (1993) não
constitui unanimidade. Outros trabalhos buscam compreender a diversidade do movimento
pentecostal no Brasil, problematizando essa tipologia, ou anteriores a ela, como os
trabalhos de Brandão (1980), que opõe religião dominante (protestantes históricos) e
religião popular (pequenas seitas e as ligadas à cura divina); a classificação de Mendonça
(1989), que diferencia o pentecostalismo clássico e agências de cura divina. O recente
trabalho de Mariano (1999), que utiliza a classificação pentecostalismo clássico,
deuteropentecostalismo e neoopentecostalismo e, por fim, a ruptura de continuidade
proposta por Siepierski (1997), que considera o neopentecostalismo como um pós–
pentecostalismo, à medida que rompe com elementos e características essências do
pentecostalismo.
Siepierski (1997) crítica a tipologia proposta por Freston, pois se trata, segundo ele,
de mera genealogia, à medida que o sociólogo inglês não consegue relacionar o movimento
pentecostal com as estruturas sociais e políticas do Brasil. O autor ainda analisa os demais
trabalhos citados acima, apresentando as falhas e dificuldades de cada modelo
classificatório. Siepierski, então, vai propor o conceito de pós-pentecostalismo, pois, para
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esse autor, a teologia da prosperidade e o conceito de guerra espiritual seriam
característicos de um afastamento do pentecostalismo.

Novamente, percebemos a diversidade e a dificuldade em adotar tipologias ou
classificações para tratar o pentecostalismo no Brasil. Os intensos debates ocorridos nesse
campo, demandariam estudos aprofundados para tal análise, sendo que não dispomos de
tempo necessário para tal reflexão. Assim, optaremos, conforme já mencionado, pelas
categorias utilizadas pelos estudantes, que assumem, no IFBA, a postura de pentecostais e
cristãos, sem distinções entre primeira, segunda onda ou demais terminologias.

A investigação proposta e descrita a partir desse momento baseia-se no dialogo entre
o referencial teórico e sua relação com a observação sistemática dos grupos religiosos
pesquisados no IFBA, bem como, das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os
estudantes desses grupos e as inúmeras conversas informais que aconteceram, ao longo de
mais de doze meses de trabalho de campo.

Cabe, pois apresentar de maneira resumida, a organização textual que foi adotada
para sistematizar a investigação realizada.
No primeiro capítulo, sob título “Encontros: em nome de Jesus, de Jeová e do
Espirito Santo” apresentaremos os dois grupos religiosos existentes no IFBA, suas
características, formas de organização, as descrições e observações percebidas ao longo do
acompanhamento desses grupos.
No segundo capítulo, “Diálogos: cruzamentos entre teoria e campo”, serão
apresentados às categorias que servem como subsídio teórico para as compreensões do
objeto investigado, analisando primeiramente os sentidos da religião, e a educação como
formação humana. Pretende-se, também, refletir sobre o papel do corpo e da juventude
60

nessas interações. Por fim, apresentaremos ainda um conjunto de noções teóricas que
permitiram uma melhor condução na observação das estratégias de mediação utilizadas
pelos estudantes.
No terceiro capítulo “Descrevendo estratégias” apresentaremos as estratégias
utilizadas pelos estudantes, membros dos Grupos Cantinho/Shalom e Consideração –TJ, do
IFBA nas suas relações com o conhecimento, com os colegas e professores. Por fim, o
quarto e último capítulo está destinado às “Considerações finais”.
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CAPÍTULO 1 – ENCONTROS: EM NOME DE JESUS, DE JEOVÁ E
DO ESPIRITO SANTO.
Quando desempenhava a função de professora no IFBA, tinha conhecimento da
existência de um conjunto de estudantes que se reuniam, entre os pavilhões de aula. No
entanto, não possuía muitas informações sobre o mesmo. Nos momentos de escuta com os
estudantes, já no processo de desenvolvimento da pesquisa (detalhado anteriormente) fui
informada de que esses alunos se reuniam com fins religiosos. Por intermédio de um
estudante que participou do Momento de escuta, agendei uma visita ao conjunto de
estudantes para apresentação da pesquisa e solicitação de permissão para observar o grupo.
Logo no primeiro contato com o grupo, cheguei um pouco mais cedo do que o início
da reunião, que acontece todos os dias, no horário do intervalo matutino, das 10:20h às
10:40h, no corredor do pavilhão de mecânica. O grupo pertence ao Cantinho/Shalom, no
entanto esse momento da manhã recebe o nome de Cantinho, em referência ao espaço em
que os estudantes se reúnem, um canto no chão. A reunião acontece em círculo, com os
estudantes sentados no chão.
Antes de descrever, de maneira geral, como acontecem às reuniões, acho relevante
descrever a cena do primeiro encontro que participei. Antes do início das atividades, me
apresentei como pesquisadora e solicitei a permissão para acompanhar o grupo, os
estudantes que estavam presentes, cerca de quinze, permitiram o acesso à reunião do
grupo, perguntaram especificamente do que tratava o trabalho e qual seria minha
interferência nas atividades, o que foi devidamente respondido. Assim, passei a presenciar
a reunião.
Uma das estudantes, então, pede a palavra e solicita que todos se deem as mãos para
a oração inicial. A mesma pede a Deus, por interseção de Jesus, que abençoe aquele
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espaço, aquelas pessoas e aquele momento e que os ensinamentos ali discutidos sirvam
para fortalecimento da fé e crescimento dos participantes.
Vale destacar que, mesmo sendo uma estudante responsável pela oração inicial,
ouve-se muitos burburinhos dos outros estudantes, que fazem, em tom bem mais baixos
suas orações também. Ao final, os estudantes dizem Amém, Assim Seja ou em nome de
Jesus, como confirmação dos pedidos realizados. Aqui já encontramos um ponto
interessante, que é a diferenciação das linguagens que determina também diferenciações
das pertenças religiosas. Isso só pode ser constatado após a presença em vários outros
encontros do Cantinho/ Shalom.
Logo após a oração inicial, é realizada a leitura de um trecho Bíblico por outra
estudante, na ocasião, o texto fazia referencia a parábola do Filho Prodigo. (BÍBLIA
SAGRADA, Lucas. Cap 15, 11-32). A maioria dos estudantes tem em mãos a Bíblia
imprensa, mas também outros utilizam Bíblias em formato digitalizado, nos celulares,
smartphones ou leitores digitais.
Antes da continuidade da descrição da reunião, vale salientar essa caracterização e
utilização da Bíblia em diferentes recursos tecnológicos. Segundo os próprios estudantes, a
inteligência humana é um dom de Deus, deve ser usada para estar mais próximo Dele. A
modernidade apresenta-se no desenvolvimento de novas tecnologias que são apropriadas
das mais variadas formas, como elementos marcantes da juventude. Os estudantes do IFBA
não estão dissociados desse processo. É interessante perceber como os sentidos são resignificados, ou seja, o uso das tecnologias esta também “A serviço de Deus”- expressão
comumente ouvida no convívio com esses jovens.
Retornando a reunião... Após a leitura do texto, os estudantes, então, comentam
brevemente como usar os ensinamentos da história narrada e encontrada na Bíblia, na vida
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prática. A estudante responsável por ler e comentar o trecho bíblico solicita um voluntário
para a oração final. Todos ficam de pé para realizar os agradecimentos pessoais e pedidos
individuais. A fala é realizada por um estudante de cada vez, no entanto, ouve-se em tom
bem baixo os demais estudantes fazendo pedidos, ou confirmando os agradecimentos com
Amém, assim seja, aleluia. Nesse momento desperta a atenção os pedidos relacionados à
vida estudantil. Um estudante agradece por ter passado na recuperação de Química, pede a
Deus sabedoria para a prova que vai realizar nos próximos dias. Outros pedidos da mesma
natureza são realizados. A oração final é feita, agradecendo a Deus, pela interseção de
Jesus, o momento partilhado e pedindo bênçãos para todos os presentes, os ausentes,
familiares e amigos.
Após a oração, um estudante solicita uma salva de palmas para Jesus, o que é
prontamente atendido pelos demais com bastante entusiasmo. Os estudantes se abraçam,
desejando a paz em Cristo uns aos outros. Nesse momento, há muitas risadas e a reunião
termina.
Ao final dessa reunião, os estudantes me convidaram para participar da outra
atividade que eles realizam à tarde, denominada Shalom. Inicialmente fiquei curiosa, pois
esse grupo era muito antigo no IFBA. Existe há mais de dez anos, conforme relato dos
estudantes.
Para minha surpresa, atualmente apresenta-se bem diferenciado quando comparado a
sua formação inicial. O Shalom era um grupo formado por estudantes da Renovação
Carismática Católica que se encontravam às sextas-feiras para momentos de louvor e
adoração, com cânticos e orações. No entanto, conforme relato dos próprios estudantes, há
cerca de quatro anos, a configuração desse grupo vem sendo alterada, os jovens estudantes
pentecostais e protestantes passaram a frequentar o grupo, misturando-se aos estudantes
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católicos, que frequentavam cada vez menos o espaço. Embora o nome permaneça o
mesmo, no ano da pesquisa, 2012/ 2013, as reuniões do Shalom são frequentadas
majoritariamente por estudantes evangélicos, há nele a presença de apenas uma estudante
católica, mas que frequenta esporadicamente os encontros.
Interessante destacar que o Movimento Shalom, tem origem na juventude Católica.
Em meados de 1980, quando jovens de Fortaleza, pertencentes à Renovação Carismática se
reuniam com o objetivo de evangelizar outros jovens.
Fundada por Moisés de Azevedo, aos nove de julho do ano de mil
novecentos e oitenta e dois, nasceu inspirada no ‘Café Cristão’ – casas à
beira da estrada, no Canadá, que acolhiam jovens para anunciar-lhes o
Evangelho. No espaço constituído por uma lanchonete e uma livraria, o
fundador teve a ideia de evangelizar “jovens afastados de Deus”,
utilizando a lanchonete como “isca para realizarmos nossa pesca”. Os
jovens que não aceitavam um convite para ir à missa ou a um encontro da
pastoral da juventude, não recusariam um convite para lanchar e, entre
um lanche e outro, “falavam de Deus, cantavam e louvavam” (Revista
Shalom Maná, nº 114, agosto-setembro, 2002).

Os encontros acontecem das 12:20h às 13:30h, no pavilhão de Física, para momentos
de louvor e oração. Há também encontro para ver filmes, pregações de pessoas convidadas,
momentos musicais. Com frequência de aproximadamente doze estudantes.
A reunião do Cantinho é mais curta, por isso as falas dos estudantes, os momentos de
oração são mais reduzidos, enquanto o tempo da reunião do Shalom permite maior
aprofundamento das questões Bíblicas e mais orações. A outra diferença diz respeito ao
turno, sendo o Cantinho majoritariamente frequentado pelos estudantes do primeiro e
segundo anos que estão matriculados pela manhã e o Shalom dos estudantes de terceiro e
quarto ano matriculados nos turnos vespertino e noturno. Há um grupo de cerca de sete
estudantes que frequentam os dois horários de reunião com intensa frequência. O grupo
Cantinho/Shalom embora apresente diferenças nas estruturas dos encontros segue uma
unidade de liderança, de propósito e de sentido das reuniões.
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Após o acompanhamento semanal dos encontros do grupo Cantinho/ Shalom, é
possível perceber a estrutura das reuniões que, basicamente, são dividida(s) em seis
momentos: 1 – uma oração inicial, sempre em nome, primeiro, de Deus, mas por
intermédio de Jesus ou do Espírito Santo (normalmente, a oração inicial consiste num
agradecimento pelo momento, seguido de pedidos que as leituras e falas do dia, sejam
escutadas com atenção, para que sirvam como crescimento pessoal e fortalecimento da fé);
2 – leitura de parte da Bíblia ou trechos de músicas gospel nacionais (a escolha é feita pelo
estudante responsável pela “pregação”); 3 – comentários do estudante responsável pela
palavra do dia (eles realizam um rodízio, onde cada dia um estudante é escolhido ou se
apresenta como voluntário para ser o responsável pelo andamento do encontro); 4 –
comentários abertos por parte do grupo sobre o trecho lido (como troca de experiências e
relatos de vida que fortalecem as considerações já colocadas); 5 – oração final (de pé,
momento em que eles agradecem as oportunidades, as “bênçãos” recebidas e pedem
auxilio para questões pessoais. É recorrente as orações e pedidos relacionados ao
andamento da atividade na escola, como ajuda nas provas, “suavizar o coração dos
professores”, adiamento de atividades, agradecimentos por bons resultados) 6 – abraços de
paz – momento em que os jovens desejam a paz em Cristo uns aos outros, (confraternizamse com abraços, beijos e sorrisos).
A caracterização dos frequentadores desse grupo é bastante diversa. O Cantinho/
Shalom se declara como um grupo aberto a qualquer crença ou pertença religiosa, mas é
comumente frequentado por estudantes que se auto declaram evangélicos, cristãos ou
crentes. Essa constatação é feita pela própria fala dos estudantes, que mencionam nas
reuniões suas pertenças religiosas.
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Há uma oscilação grande do número de participantes, que varia entre dez e trinta
estudantes, dos quais cerca de dez frequentam mais assiduamente. A recepção dos
estudantes, em relação a minha presença nos encontros foi bem tranquila. Acredito que tal
aceitação ocorreu, pois parte dos estudantes já me conhecia na função de professora do
IFBA. O grupo não apresentou nenhuma dificuldade quanto a minha permanência
semanalmente nas reuniões.
O clima dos encontros sempre foi bom. Os estudantes demostram-se descontraídos e
com muita concentração. Uma questão que merece atenção é que parte dos estudantes fica
sem lanchar ou sem almoçar para participar dos encontros do grupo. Como já informado,
os encontros acontecem no momento do intervalo matutino e do intervalo para o inicio
vespertino e os estudantes relatam que “abrem mão” do lanche/ almoço para partilhar dos
momentos de oração. Em uma das conversas, com uma estudante da Igreja Batista
Renovada, que frequenta assiduamente os encontros, perguntei de que maneira ela
conciliava o momento do lanche com a participação no Cantinho/Shalom, à mesma
responde:
Não há como fazer as duas coisas [sorri] o tempo não dá! Escolho sempre
participar da reunião, pois a palavra de Cristo alimenta também o corpo.
(Fem., 16 anos, Evangélica, maio de 2013)

A naturalidade e tranquilidade da fala da estudante permite inferir que os estudantes
priorizam aquele espaço, como importante para suas vidas, pois encontram nele “alimento”
que os torna fortes espiritualmente.
Outro ponto de importante destaque é a concentração dos estudantes nas reuniões.
Como já informado, o encontro é realizado no meio do corredor, onde passam
constantemente professores, funcionários e outros estudantes, mas esse trânsito externo não
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desvia a atenção dos jovens que permanecem atentos uns aos outros e sem conversas
paralelas durante todo o momento.
Numa reunião que participei, foi no turno matutino, ocorreu uma situação que traduz
essa característica. A reunião estava na etapa das considerações sobre a leitura Bíblica. No
momento um dos estudantes falava sobre como era difícil, às vezes, conviver com outras
pessoas, que não partilhavam da mesma crença, pois era alvo constante de piadas maldosas
por parte dos outros colegas, não apenas na escola, mas também no bairro onde morava, já
que ele não frequentava festas, bares e shows.
No instante da sua fala, passa pelos estudantes sentados reunidos no momento do
Cantinho, um grupo de estudantes com um celular tocando uma música de funk bastante
alta. O grupo que caminhava ria e falava alto, fazendo inclusive movimentos de dança,
levantei a cabeça para observar de onde vinha o som e identificar o grupo, quando percebi
que nenhum outro estudante reunido realizou movimento nessa direção; apenas eu olhava
para o grupo que passava caminhando, enquanto os estudantes permaneciam atentos ao
relato do colega. Tal situação me chamou bastante a atenção, e nesse mesmo dia, ao final
da reunião, perguntei a duas estudantes frequentadoras do grupo se elas não tinham ouvido
o som, e as mesmas disseram que não, que não haviam sequer percebido.
Com o acompanhamento frequente do grupo, passei a chegar sempre um pouco mais
cedo do que o início das reuniões, pois era o momento em que podia conversa com os
estudantes sobre questões diversas, como mundo do trabalho, processos seletivos de
vestibulares, com o passar do tempo, as conversas já giravam em torno de relatos de vida,
experiências religiosas e os estudantes me contavam de momentos que vivenciavam nas
suas igrejas, nas suas famílias, enfim, uma aproximação maior de seus universos de
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significados. Vale, no entanto, salientar que tais conversas eram informais, mas
extremamente enriquecedoras.
Contribuindo com a observação dos grupos realizei duas entrevistas com membros
do Cantinho/Shalom, uma mulher e um homem para detalhar ações e características que
não ficavam inteiramente perceptíveis apenas com o acompanhamento sistemático. Umas
das questões era a liderança do grupo.
Inicialmente não percebia a presença de um líder ou representante, eles se organizam
de maneira bastante democrática, mas me chamava à atenção que ao final das reuniões, os
estudantes recorriam sempre ao mesmo grupo de jovens para perguntas, receber materiais.
Só aos poucos fui percebendo que existia uma liderança no grupo, mas a constatação
ocorre na realização das entrevistas, quando um dos jovens relata como ocorre o processo
de escolha dos representantes do grupo Cantinho/ Shalom.
A escolha dos lideres é feita por oração e consagração. Os lideres
passam por um momento orando e pedindo direção a Deus, se
consagrando e fazendo jejum e tal. Diante disso, a gente acredita que
Deus nos mostra, não quem está mais preparado, mas a pessoa que Deus
quer que esta ali naquele momento. Já teve momentos, em que uma
pessoa muito culta, muito sábia, que tinha vários cargos na sua
denominação, era uma pessoa respeitada porém ela não foi chamada
como líder. Mas uma outra pessoa que era um pouco, não tinha muito
conhecimento e tal, era pouco expressivo onde estava, foi chamado com
líder. A gente acredita que para ser líder não depende do seu
conhecimento ou do seu grau que você exerce no lugar, mas o que Deus
quer nesse momento. Na Bíblia a gente vê isso, Deus preferia que alguns
líderes do povo de Israel fossem guerreiros e em outros momentos que
fosse uma pessoa completamente culta. A gente acredita nisso, a escolha
vem através disso, a gente pede orientação de Deus e a depender do que
ele ministra no nosso coração a gente acaba escolhendo a pessoa que
será o líder. (masc., 18 anos, evangélico).
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O papel do líder além de organizar as divisões de pregações, fazendo as escalas para o
Cantinho / Shalom, realiza a escolha de músicas, organizar eventos, o mesmo serve também como
referência para os demais estudantes, ofertando aconselhamentos e orientações espirituais.

Algumas semanas após frequentar as reuniões do Cantinho/Shalom fui conhecer o
Consideração – Leitura da Palavra este é formado exclusivamente por estudantes
Testemunhas de Jeová – TJ. Tive acesso a esse grupo através de uma estudante que
participou dos grupos de observação e me fez o convite. Então, no primeiro encontro, fui
conduzida pela mesma e apresentada aos demais colegas.
Já no primeiro momento, os estudantes me explicaram de maneira geral como
aconteciam os encontros, segundo eles, as reuniões basicamente consistem na leitura do
texto diário Bíblico, indicado por um livro especifico, o Examine (esse livro é produzido
pelos TJ e serve de orientação para as leituras que os membros fazem da Bíblia
diariamente), que contem a leitura indicada para cada dia do ano, seguida de debates sobre
o tema.
As reuniões acontecem entre 12:30h e as 13:20h, na parte superior da biblioteca. Vale
aqui descrever um pouco esse espaço. A Biblioteca do IFBA é composta por dois
pavimentos, o primeiro, situado no térreo entre os pavilhões de aulas e o Ginásio de
Esportes é destinado ao armazenamento dos livros e composta por uma anti-sala com cerca
de quatro mesas redondas com cinco cadeiras cada e quatro gabinetes de leituras
individuais, destinados exclusivamente à leitura, na parte do térreo não é permitido
nenhum tipo de diálogo, sendo o controle desse espaço realizado pelos funcionários da
biblioteca. Já na parte superior, há um amplo espaço com mesas de plásticos e cadeiras
espalhadas de maneira aleatória. Nessa parte há também cerca de doze pequenas salas
destinadas às atividades dos estudantes, esse ambiente não possui funcionários fixos.
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Sendo o espaço utilizado pelos estudantes para diálogos, construções de trabalhos em
grupos, reuniões diversas.
O grupo Consideração - TJ tenta reunir-se sempre em uma dessas salas, na parte
superior da biblioteca. Quando elas estão ocupadas, o grupo realiza a reunião na parte
aberta do espaço. Os estudantes ficam sentados em cadeiras, ao redor de uma mesa ou em
semicírculo. O grupo é composto por cerca de dez estudantes, mas a frequência é variada.
A aceitação por parte do grupo para a pesquisa foi imediata, embora não conhecesse
nenhum dos estudantes anteriormente, eles mostraram-se bastante afetuosos, recebi
diversos presentes, como livros, textos e vídeos que contam os princípios do TJ e mantive
inúmeras conversas informais com os estudantes desse grupo, em diversos momentos. Essa
relação foi fundamental para a pesquisa, pois não há na literatura especializada muitos
estudos que tratam da juventude dentro dos TJ, uma busca simples por palavras chaves em
banco de arquivos ou bancos de dissertações e teses confirma a escassez de trabalhos nessa
linha. O material que recebi desses estudantes, bem como a disponibilidade dos diálogos,
inclusive das visitas aos Salões do Reino (locais em que os TJ se reúnem), foi
indispensável para compreensão do universo de significados desse grupo. Umas das
dedicatórias de material recebido pelos estudantes TJ continha a seguinte mensagem:
Muito obrigada por sua atenção em nós e pela sua pesquisa. Todos nós
ficamos imensamente gratos a Deus e a você. Com esses três presentes
esperamos que nossas crenças fiquem mais claras (estudantes do grupo
Consideração – TJ).

Percebemos, no acompanhamento desse grupo, que além da leitura Bíblica há dois
momentos de oração: um inicial, antes da leitura e considerações e outro final, sempre com
agradecimento pelo momento de aprendizado e de sabedoria (essa palavra é recorrente na
fala dos estudantes TJ). As interseções e pedidos são dirigidos ou direcionados a Jeová –
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Deus, por meio de Jesus Cristo. Interessante perceber o uso da linguagem nesse grupo,
segundo princípio dos TJ, transmitido e explicado pelos jovens do Consideração-TJ, só é
possível se comunicar com Deus, seja em oração, pedido, súplica ou agradecimento, por
meio de Jesus.
O que chama a atenção nesse grupo é que ele basicamente é composto por estudantes
do 1º ano do ensino médio que se conheceram nas dependências do IFBA e decidiram se
reunir após o conhecimento de que existiam outros grupos religiosos no IFBA. Um dos
estudantes relata que frequentou durante um curto período de tempo o Cantinho, mas que
não se sentia contemplado, pois ouvia um “apelo forte ao Espírito Santo” maior que a Jesus
ou a Deus. Esse estudante começou a buscar outros colegas TJ para formar um grupo
exclusivo para os TJ.
Os estudantes TJ apresentam boa dicção verbal, retórica e profundo conhecimento
bíblico. Mesmo sem a presença física da Bíblia, comentam as escrituras, trechos e
versículos com muita precisão. Isso fica evidente, pois percebi no primeiro momento, a
necessidade de acompanhar as leituras realizadas por e junto a eles, através da Bíblia.
Então, anotava os versículos, trechos e livros para posterior verificação referente às falas, o
que sempre se mostrava coerente. Em certa reunião, um estudante recita todo um trecho
sem ler a Bíblia, e ao acompanhar a fala dele, com base na Bíblia que tinha em mãos,
percebia a correspondência de toda a citação.
Nas reuniões que acompanhei os temas tratados eram relacionados às convicções
religiosas dos TJ, sempre amparados em questões teológicas que fundamentam as crenças
desse grupo. Eles usam recorrentes metáforas sobre os aprendizados das leituras e a as
experiências da vida. Os jovens estudantes significam sempre suas práticas pensando nas
convicções religiosas que estão submetidos. Comentários frequentes como “será que Jeová
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faria isso” ou “Se Jeová fosse nosso colega, amigo será que ele aprovaria essa atitude, esse
comentário?” são escutadas sempre nos encontros.
Muitos conflitos pessoais entre a separação dos mundos (mundo da Igreja X mundo
profano) são relatados por esses estudantes nas reuniões da Consideração, questões sobre a
sexualidade, acesso a determinados conhecimentos e informações na internet são motivos
de intensa vigilância, como os estudantes mesmo relatam, para que eles possam viver nos
ensinamentos de Jeová.
Sem intencionalidade de estruturar comparações que transfigurem a pesquisa como
comparativa entre os dois grupos, haja visto que não é essa a intencionalidade da mesma,
cabe levantar uma questão que despertou a atenção de diferença entre os grupos. Há no
Cantinho/ Shalom uma forte presença e crença dos seus membros no Espirito Santo, Ele é
constantemente clamado para confortar, dar segurança, equilíbrio e força. Como uma
“energia impulsionadora”. Enquanto no Consideração –TJ pouquíssimas vezes presencie
uma relação com o Espirito Santo, mas ao contrário, a centralidade está na Figura de Jesus,
como exemplo a ser seguido.
Aparentemente traduz-se como princípio teológico diferentes, mas há uma
inquietação de pensar se tal relação om um ente sagrado (Jesus ou o Espirito Santo) pode
influenciar na postura que os estudantes assumem dentro do IFBA. Por exemplo, os
estudantes TJ posicionam-se na escola como proponentes das mudanças que eles
consideram coerentes, são lideres de classe, apresentam projetos aos professores. E quando
questionados sobre a motivação de tais ações, eles respondem que precisam seguir o
exemplo, ou seja, precisam ter uma vida mais próxima do que foi a vida de Jesus, já os
estudantes do Cantinho/Shalom aparentam menos pró-atividade na transformação do que
querem ou acreditam ser o mais correto. Não há aqui, nenhum julgo de valores de modelos
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de condutas mais adequados, mas uma inquietação se a crença pode influenciar em
determinados comportamentos percebidos nos grupos e nas práticas dentro do IFBA.
Lacunas que ficam abertas a espera de considerações.
O acompanhamento desses grupos contribui significativamente para a captação do
objeto de estudo que é compreender as estratégias de mediação dos estudantes das suas
experiências religiosas no processo de aprendizado. A presença de grupos que se reúnem
frequentemente no espaço escolar, exercitando proselitismo aberto e declarado, nos ajuda a
tecer considerações que precisam estar aparadas na literatura especializada.
Assim, recorremos a seguir a um dialogo entre a teoria e o que percebemos no
acompanhamento dos grupos, exercitando a interpretação dos significados dos estudantes
do IFBA, na busca por compreender o fenômeno investigado.
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CAPÍTULO 2 – DIÁLOGOS: CRUZAMENTOS ENTRE TEORIA E
CAMPO

Pretendemos subsidiar o que observamos no acompanhamento dos dois grupos
religiosos do IFBA amparando-nos nas teorias e conceitos que auxiliam no entendimento
das estratégias de mediação adotadas pelos estudantes.

2.1. Religião como produtora de sentido, significados e princípios.

Os primeiros estudos sobre as religiões nas Ciências Sociais: Durkheim (1912),
Simeel (1917), Mauss (1968), Lévi-Strauss (1968), já evidenciavam seu caráter grupal,
socializador e condutor de sentidos. O intuito não é uma densa descrição, nem mesmo
definição do que é a religião, haja vista a vasta literatura especializada sobre esse tema. A
proposta é evidenciar o caráter da religião como produtora de sentidos e significados na
vida das pessoas, especificamente dos jovens observados.
Neste aspecto, faz-se pertinente revisar alguns clássicos da Sociologia que se
debruçaram sobre o entendimento do social, e a ênfase direcionada por eles, ao fenômeno
religioso. Para Durkheim (1996), não há religiões falsas. Todas são verdadeiras ao seu
modo: todas correspondem, ainda que de maneiras diferentes, a condições dadas da
existência humana. À medida que as pessoas submetem-se à religião, como uma força
exterior que se impõem, elas submetem-se, assim, à própria sociedade. Como assinala o
autor, a religião traduz a própria sociedade:
A religião é uma coisa eminentemente social. As representações
religiosas são representações coletivas que exprimem realidades
coletivas; os ritos são maneiras de agir que só surgem no interior de
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grupos coordenados e se destinam a suscitar, manter ou refazer alguns
estados mentais desses grupos. (DURKHEIM, 1996, p. 212).

Sem desconsiderar o caráter coercitivo que o autor confere às estruturas da vida
social, dentre elas, a religião, destacamos a importância que Durkheim atribuiu ao caráter
coletivo da mesma, sinalizando que representa realidades coletivas, pois cria, através dos
seus rituais e símbolos, afinidades entre os indivíduos, que constituem representações
coletivas. A religião seria um “sistema de crenças e de práticas”, um fenômeno coletivo
(Durkheim, 1996).
Dentro da concepção de Durkheim (1996), o autor distingue os fenômenos sagrados as crenças, os ritos e os símbolos estariam neste campo- e profanos, sendo tal divisão uma
criação humana. As determinações do proibido e as crenças, ritos e símbolos conduziriam
as consciências na formação de uma comunidade moral que, em última instância, se
confunde com a própria sociedade. Para ele, não haveria religião individual, ela é fruto do
coletivo e reforça, através de suas crenças, ritos e símbolos, os sentimentos coletivos e as
ideias que são, em última instância, sentimentos da própria sociedade.
A diferenciação dos campos sagrado e profano, ocasiona a disposição para
determinadas práticas, carregadas de significados, ou seja, para que os sujeitos participem
dos ritos sagrados, os mesmos assumem valores e condutas que os afastem do mundo
profano. O sagrado é todo ser cuja aproximação requer preparação e cuidados especiais, o
profano constitui o “resto”: os seres com os quais pode se relacionar sem qualquer
precaução. Nesta crença básica da religião, Durkheim introduz a concepção do ritual
(procedimento pelo qual a pessoa deve se conduzir na presença de objetos sagrados).
Assim, parece evidente que a religião orienta comportamentos dos indivíduos, pois
direciona suas condutas em decorrência do estabelecimento de princípios e valores que a
compõem. (DURKHEIM, 1996)
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Para os estudantes pesquisados, os contatos estabelecidos no IFBA, por vezes,
aproximam esses mundos que outrora eram separados pela dinâmica social das suas formas
de vida. Os estudantes precisam aprender a lidar e interagir com a existência do profano:
Quando eu vim estudar aqui no IFBA, eu tinha quinze anos, e eu estava
mais ou menos nesse período de crise Assim, eu vejo uma maneira como
Deus usou para que eu entendesse que eu não era melhor que ninguém,
que eu não poderia ser prepotente, que eu precisa ajudar os outros, e que
eu...entender que era Ele que controlava todas as coisas. Mas isso não
mudou o fato, claro que eu fiquei exposta a influencias como em todos os
lugares, todo mundo sabe, aqui tem maconheiro, aqui tem gente que
transa pelos corredores, [riso] isso é muito obvio. Assim, em partes,
estudar aqui abriu minha mente, mas é claro que você se sente coagido
em algumas situações. Ai você chega na escola às pessoas falam sobre
sexualidade muito naturalmente que é uma outra questão super
complicada. Porque a virgindade para quem é cristão é uma questão de
santidade. Aqui, as pessoas... As pessoas me abusavam dizendo que eu fiz
voto de castidade, que, as expressões dele mesmo, que eu “não ia
aguentar, eu ia dar...” [risos] sempre me abusaram. (fem., 18 anos,
adventista).

O relato da estudante nos aponta para essa relação entre sagrado-profano, para
interagir entre essas dimensões é preciso aprender novas formas e praticas de condutas
cotidianas. Sem, contudo, perder o foco nos valores religiosos aprendidos. Apesar de
demostrar desconforto em algumas situações, a jovem concluiu que esse ensinamento foi
enviado por Deus, para que ela aprendesse alguma lição. Significando o contato com o
profano, como um meio de também alcançar o sagrado.
Contribuindo nesse alinhamento da religião como produtora de significados e que
direciona comportamentos das pessoas, nas suas vivências, contamos com a colaboração
de Weber (1981), na obra “Ética Protestante e o Espirito do Capitalismo”, a qual demonstra
como os valores éticos do grupo protestante motivam os sujeitos pertencentes a esse grupo,
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a certas condutas e ações, como por exemplo, a relação ética com o trabalho e um modo de
vida moralmente regrado. Assim, os indivíduos adeptos do protestantismo buscam alinhar
suas condutas, de acordo com princípios de fé, com comportamentos que agradem a Deus.
Isso faz coerência, nos processos de vida dos jovens dentro da escola, seja nas
“pescas”

20

, na postura dentro de sala, na construção de relações, conforme salientam os

próprios estudantes:
Poxa, às vezes eu não tinha conseguido estudar, por algum motivo... Ai
na hora da prova, circulava uma pescadinha, ficava na maior tentação
de pescar, mas parece que ouvia assim, sabe? A voz ... Assim,[risos]. A
voz de Jesus, ai não consegui [risos] às vezes ia mal na prova, me
arrependia. Mas quando ia ler, ia para as Escrituras, sabia que tinha
feito à coisa certa. (masc., 16 anos, Batista)
Assim, todas as vezes que eu pescava, eu ficava com muito dor na
consciência e pedia muito perdão a Deus depois [risos] e pior que, por
exemplo, quando você decide para de pescar, você fica em total
contradição. É muito difícil ser cristão, porque você não pode errar...
(Fem., 18, Adventista)
O aluno religioso lida melhor com certas discussões em sala de aula ou
algum outro caso, polêmica, cosia assim. O aluno religioso ele é mais
focado, não, sei lá, não briga por qualquer coisa, eu acho que ele sabe
lidar melhor com as relações em sala de aula (masc., 16, evangélico).

O “alinhamento” da vida dos protestantes aos princípios éticos que regem suas
convicções religiosas, apresentado por Weber (1981), reforça notadamente o caráter da
religião de produzir significados na vida das pessoas, bem como, de gerar conhecimentos e
aprendizados em decorrência das suas práticas religiosas:
Com a consciência de estar na plenitude da graça de Deus e visivelmente
por Ele abençoado, o empreendedor burguês, desde que permanecesse
dentro dos limites da correção formal, que sua conduta moral estivesse
intacta e que não fosse questionável o uso que fazia da riqueza, poderia
perseguir seus interesses pecuniários o quanto quisesse, e sentir que
estava cumprindo um dever com isso. Além disso, o poder do ascetismo
religioso punha-lhe à disposição trabalhadores sóbrios, conscienciosos e
20 Palavra que os estudantes utilizam para a ação de, no momento da prova, fazer consultas a materiais ou a
colegas na busca pela resposta certa, sendo uma ação proibida pelos professores.
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extraordinariamente ativos, que se agarravam ao seu trabalho como a um
propósito de vida desejado por Deus. (WEBER, 1981, p. 84)

Ora, a conduta apresentada pelos estudantes nos relatos sobre comportamentos
adequados corrobora significativa com a análise apresentada por Weber. Os estudantes
cristãos não- católicos, observados no IFBA, pautam suas condutas pelos princípios morais
da denominação religiosa que foram socializados. No processo de aprendizado, isso
desdobra numa mudança de comportamentos, se não é possível “pescar” nas provas, então
os estudantes precisam estudar mais, para garantir resultados satisfatórios.
Outra importante contribuição nessa reflexão é a trazida por Berger (1973), a religião
é um dos sistemas de símbolos fundamentais para os seres humanos Exercendo para os
indivíduos uma ordenação do social, a religião consiste na “ousada tentativa de conceber o
universo

inteiro

como

humanamente

significativo”

(BERGER,

1973,

p.41).

Explicitamente, o autor evidencia a religião como forma humana de produzir significado à
vida das pessoas: ressalta ainda mais seu valor, ao postular que tais características da
religião tornam a compreensão do mundo significativa.
A religião é fundante do sujeito social, sendo imprescindível para a compreensão das
“realidades”. Traduz sentido para a vida das pessoas, e baliza conduta e significa
experiências. Segundo François Houtart (1994), a religião é uma representação do social,
representa o coletivo, um modo de vida ou conjunto de normas de condutas de si mesmo.
O sentido provocado pela religião posiciona esses estudantes no próprio mundo, conforme
percebemos nos relatos a seguir:
Minha religião é meu princípio de vida, sem ela, nada sou. (fem., 18
anos, Adventista)
O cara fala assim, que gosta de mim, mas não gosta da minha religião,
tipo assim... Gosto de você, mas não gosto dos Testemunhas de Jeová...
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[pausa] assim, o cara não gosta de mim, né? Não existe eu, sem os
testemunha de Jeová, eu sou minha religião. (masc., 16 anos, TJ)

O fenômeno religioso produz sentido através de sistemas simbólicos de crenças,
expressões, éticas e organizações. Como toda religião produz sentido dentro de um sistema
de crenças, então os estudantes trazem para a sala de aula suas condutas e valores
religiosos, mas, por vezes, se deparam com a realidade educacional, que ocasiona a
invisibilidade dessa forma de saber. Nesse sentido, os estudantes precisam criar ou
gerenciar estratégias para lidar com suas vivências e experiências religiosas dentro do
espaço da escola.
A religião confere as pessoas uma forma de entender e situar-se no mundo; torna-se
também fonte de práticas e experiências. Os significados compartilhados pelas pessoas nos
seus grupamentos religiosos geram experiências de vida e de construções de coletividades.
Constitui-se como aprendizado, na medida em que compreendemos a educação na sua
forma mais ampla, não apenas como transmissão de informação, absorção de
conhecimento ou centralidade nos aspectos cognitivos, mas como formação humana, como
contínuo processo de experiências das pessoas, que geram significados, conhecimentos,
sentidos, vida.

2.2. Educação como processo de formação humana.
A perspectiva que trazemos para a reflexão é de uma apreensão do processo de
aprendizado que se dá de forma mais ampla e extrapola os muros da instituição escolar. A
tentativa (não, o desafio) que empreendemos nesse trabalho é ultrapassar esse modelo da
educação, centrado apenas nos aspectos cognitivos e pensá-lo como processo contínuo da
própria formação humana. Aprendemos as mais variadas atividades, sensações, definições
e também significados, experiências, valores que acontecem para além dos processos
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formais de transmissão de conhecimentos. A educação é à base da própria existência
humana, como sintetiza Rodrigues (2001):
A Educação é necessária para que o Ser Homem seja constituído. O
Homem não se define como tal no próprio ato de seu nascimento,
pois nasce apenas como criatura biológica que carece se
transformar, se recriar como Ser Humano. Esse ser deverá
incorporar uma natureza em tudo distinta das outras criaturas. Ao
nascer não se encontra equipado nem preparado para orientar-se no
processo de sua própria existência. (RODRIGUES, 2001, p. 240)

Vale destacar que tal processo não se constitui como mera repetição, a educação deve
tornar o sujeito capaz de assumir suas potencialidades, de modo que não necessite de
outros para realizar tarefas, nem processos cognitivos. Assim pensar a educação é pensar
um processo de totalidade no qual o ser biológico torna-se pessoa, torna-se ser social.
As

vivencias,

interações

e

relações

dos

jovens

religiosos

dos

grupos

Cantinho/Shalom e Consideração-TJ no IFBA possibilitou-lhes conhecimentos, não apenas
de conteúdo formativos, mas conhecimentos que acrescentaram sentidos em suas vidas,
contribuindo para potencializá-los enquanto sujeitos. Como por exemplo, eles retratam os
aprendizados sobre sexualidade, tabu, segundo os mesmos, em boa parte das denominações
religiosas, os jovens encontraram na escola, espaço para conhecer e aprender sobre o tema.
Podemos, aqui, permitir outra reflexão, pensar de que maneira os sujeitos estão
dispostos a partilhar desse processo de formação humana pela educação. Há de se
considerar que, comumente, se atrela a essa relação, um caráter utilitarista e funcional, da
necessidade de “formar sujeitos” para a vida em sociedade.
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Propomos, entretanto, uma nova abordagem partindo do conceito de reciprocidade.21
(de certo, não tão nova assim, já que os primeiros escritos sobre o tema datam de 1974); o
mais coerente seria afirmar, uma abordagem não tão utilizada. As relações estabelecidas
entre os sujeitos no processo de formação humana, não estariam, portanto, atreladas à mera
obrigação ou imposição de estruturas sobre indivíduos, e sim numa troca, num intercâmbio
entre os sujeitos envolvidos.
Segundo Mauss (1925), a reciprocidade estaria baseada no tripé: dar, receber e
retribuir, cujas relações estariam vinculadas a um “contrato muito mais amplo e
permanente de relações sociais fundadas em uma regra tríplice: liberdade e obrigação de
dar, liberdade e obrigação de receber, liberdade e obrigação de retribuir.” (FREITAS,
2007, p. 4).
Nesse sentido, não há negação de que os sujeitos agem em função de valores, nem
mesmo elimina-se a “obrigação” na relação com o outro. No entanto, a obrigação de
retribuir não deve sobrepor-se à necessidade da liberdade no ato de dar. “O sistema da
dádiva constitui-se, então, como um jogo permanente entre a liberdade e a obrigação.”
(FREITAS, 2007, p. 4). Podemos, então, inferir que a educação é permutada nas redes de
relações, criando vínculos sociais fortes, à medida que os sujeitos agem de forma
recíproca.
Ao considerar a educação, na sua visão mais ampla, de formação de sujeitos, não
apenas nos aspectos cognitivos, mas também numa formação crítica, humanística e social,
compreender a experiência humana como fonte geradora de conhecimento e prática é
perceber as pessoas mais completas, possibilitando o respeito às diversidades e o

21 Sobre tema ver Mauss. Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. (1925)
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conhecimento sobre si mesmo. Portanto, aspectos aqui apresentadas, refletem o processo
de percepção do educando sobre sua vida, sua existência e sobre si próprio. Esse
reconhecimento parte da premissa básica, de buscar a essência do observado, sejam eles
conteúdos, experiências, a vida ou o próprio sujeito.
O processo de aprendizado é parte da vida, assim constituído de experiência das
pessoas que devem ser compreendidas nas suas essências. Somos, portanto, não meros
seres vivos constituintes de um mundo ou pertencentes ao campo da educação, mas a
própria fonte de existência de mundo, da existência da educação. Significa dizer que a
educação não é tão somente uma instituição de concreto, mas está imersa nas nossas
percepções, na nossa vivência e, por consequência, nas experiências.
A análise epistemológica e direta do termo experiência direciona o significado para o
ato de experenciar, vivenciar algo. Assim, ao longo das nossas vidas, experimentamos
diversas sensações, sentimentos, atos, situações, informações e conhecimentos que nos
compõem, nos formam enquanto sujeitos.
No que tange a essa investigação, corroboramos a ênfase atribuída a Dewey (1979),
na experiência e sua relação com a aprendizagem, sendo a educação um constante processo
de construção e reposicionamento dessas experiências. Assim, essas experiências, para
serem educativas, deveriam melhorar as qualidades do ambiente e, em última instância, o
desenvolvimento dos sujeitos. (DEWEY, 1979)
A apreensão da educação constitui-se num desafio, de pensá-la na centralidade do
estudante, aceitando e compreendendo o mesmo como um “ser de possibilidades”
(MARTINS, BICUDO, 1983). Para essa reflexão, podemos elucidar a valiosa contribuição
do pensador Paulo Freire (1987), que valoriza as experiências dos educandos, afirmando só
ser possível aprender, na medida em que os conhecimentos e conteúdos estejam
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relacionados com a realidade dos estudantes, com seu mundo vivido. A educação deveria
promover a autonomia do sujeito, pois é o próprio que fomenta seu processo de
aprendizado. É o sujeito que torna o saber fecundo. Cabe ao professor mediar essas
decisões, levando o educando a reconhecer suas próprias essências, estimulando-o a tomar
consciência de si mesmo.
A mediação no processo de educação, para os estudantes dos grupos
Cantinho/Shalom e Consideração-TJ, não separa essas formas de conhecimento, de
construção de valores. Os princípios seguidos no âmbito religioso interferem inclusive na
postura dento do contexto de aprendizado, como se pode desprender nas falas:
As pessoas que fazem a educação não são um objeto, são compostos de
pessoas e as pessoas tem uma religião. A religião vai sempre está no
contexto da educação, porque as pessoas tem religião, elas carregam em
si essas informações, vai está interligado, a religião sempre vai está no
meio da discussão da educação. (masc., 17 anos, evangélico.
Quando você é um estudante religioso e sabe do que se trata sua religião,
a religião forma, ajuda a formar o valor maior do humano, então você
não vai começar a ver o outro, só como um ser individual, você vai
atribuir um valor maior ao outro, você vai ver que não esta só. Você
muda seus comportamentos, você é diferente, dos que não acreditam em
religião, quem não tem seus valores, assim, da moral, fazem você ver a
educação, seus colegas de maneira diferente. (fem., 15 anos, TJ).

O estudo das experiências religiosas dos discentes, as estratégias utilizadas para
mediar essas experiências no processo de aprendizado, de como os professores lidam com
e trabalham pedagogicamente essas manifestações, nos ajudam a pensar as religiões, nos
espaços de ensino, de maneira mais ampla, trazendo a discussão para o pluralismo
religioso, que perpassa a compreensão das diferenças, nas suas dimensões históricas,
culturais e políticas. Prática fundamental para a convivência social e para pensar nos
pilares de um novo projeto de sociedade.
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A religião também educa os sujeitos, na sua formação humana, e tais aprendizados e
práticas estão permeando e interagindo, não apenas de modo cognitivo, mas sendo
experimentados pelos corpos. Então, de que maneira podemos perceber esse corpo?

2.3. O corpo adaptado aos usos da técnica da educação formal e da
experiência religiosa.
Partimos da premissa de que a existência humana é uma existência corpórea.
Merleau-Ponty nos auxilia já nesse primeiro entendimento. Sabemos, também que as
reflexões sobre o corpo, suas relações com a vida em sociedade, com os indivíduos e com a
cultura, não são recentes nas ciências humanas e sociais. No entanto, muitas vezes a ênfase
apresentada preconizava distinções e separações entre corpo e espírito; na maior parte das
vezes, o corpo era apresentado como mero receptor de sentidos.
Mauss (1974) sinaliza que as práticas corporais dependem da cultura a qual o sujeito
está em interação. Ações como correr, nadar, alimentar-se e dormir, ou seja, formas de
movimentar e agir com o corpo, modificam-se, em decorrência da utilização e importância
dessas ações no meio social. Conforme aponta o autor: “Creio que a educação
fundamental das técnicas que vimos, consiste em fazer adaptar o corpo ao seu uso.”
(MAUSS, 1974, p. 421). No entanto, nas suas reflexões ainda estava presente à dicotomia
entre corpo e espírito, e o condicionamento do corpo a determinadas posturas, mas ainda
assim, as reflexões de Mauss (1974) já sinalizam a importância de observar as “práticas
corporais” como entendimento das relações sociais. Nesses termos parece importante
compreender as experiências corporais dos estudantes do IFBA, e por consequente suas
relações com o mundo.
Para auxiliar nessa compreensão, Sartre (1997) nos indica que é pelo corpo que
estabelecemos contato com o outro, sendo possível apenas conhecer o outro através do seu
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corpo, à medida que acreditava que o corpo é também consciência de si e das coisas que
nos rodeiam. Além dessa dimensão, Sartre nos coloca enquanto existência no mundo, pela
presença corpórea:
Mas, se sou no meio do mundo, é porque fiz com que haja um mundo
transcendendo o ser rumo a mim mesmo; e, se sou instrumento do
mundo, é porque fiz com que haja instrumentos em geral pelo projeto de
mim mesmo rumo a meus possíveis. Somente em um mundo pode haver
um corpo, e uma relação primeira é indispensável para que esse mundo
exista. Em certo sentido, o corpo é o que sou imediatamente; em outro
sentido, estou separado dele pela espessura infinita do mundo; o corpo éme dado por um refluxo do mundo rumo a minha facticidade, e a
condição desse refluxo perpétuo é um perpétuo transcender. (SARTRE,
1997, p. 411).

A perspectiva de trazer tais reflexões é perceber a importância de pensar o corpo no
entendimento das relações, e na compreensão do próprio sujeito.
Para os estudantes, observados no IFBA, o corpo traduz e dialoga com sua existência
enquanto “templo de Deus” frase recorrente e muito utilizada por eles, para justificar o
cuidado com o corpo. Percebemos, ao longo da observação que as meninas estudantes que
frequentam o Cantinho/Shalom e o Consideração-TJ quase não carregam adereços, como
brincos, colares, pulseiras ou menos tênis, calçados que “chamem a atenção”. A
justificativa apresentada por elas, para tais condutas, pode ser percebida em um dos
encontros do grupo Consideração-TJ que apresentou resumidamente a seguir:
Numa das tardes que acompanhei o encontro, a leitura indicada para o dia era um
versículo do livro de Pedro: “O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso
de joias de ouro, na compostura dos vestidos.” (BÍBLIA SAGRADA, 1 Pedro 3:3).

Toda a argumentação e comentários realizados no grupo demostravam o cuidado em
que o corpo apresentasse semelhanças com a vontade e os ensinamentos de Jeová que ora
eram apresentados na escritura sagrada. Para os TJ Jeová seria a evocação mais correta
para referir a Deus.
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Na continuidade da reunião, uma das estudantes relata que não corta a farda, como as
outras, nem usa shorts ou sandálias para vim a escola, pois gostariam que quando as
pessoas olhassem para elas, enxergassem o reflexo de Jeová/Deus. A justificativa
apresentada pela jovem reflete uma situação bastante corriqueira entre as estudantes do
IFBA, é comum presenciarmos estudantes que cortam a camisa da farda, na altura do
umbigo, deixando parte da barriga a mostra, além disso, como não há uma intensa
fiscalização dos funcionários da escola, muitas estudantes frequentam o IFBA com shorts e
saias curtas.
Nessa reunião, percebemos que esse comportamento de outras alunas, não é bem
aceito pelas estudantes do Consideração-TJ, pois elas acreditam, conforme já relatado, que
o corpo é templo de Deus, ou seja, deve “refletir sua imagem e semelhança” e que as
meninas que se comportam de maneira diferente estão sendo contrária aos ensinamentos de
Jeová/Deus.
Mas tal diferenciação de comportamento implica também para os estudantes
pesquisados certas dificuldades e “questionamentos”, “bombardeios” por parte dos demais
colegas do tipo: “Como pode? Você faz tudo que o pastor quer é”? “Fala sério, usar um
brinco te tornar pecador?”
Segundo relatos dos estudantes, muitos dos comentários direcionados a eles são
feitos em tom de “zombaria”, e é preciso “ter muito paciência e firmeza, se não você acaba
se sentindo mal, por seguir o que você acredita”. Fala de uma das estudantes TJ no dia da
reunião.
Ao analisarmos essa reunião do grupo Consideração-TJ e os significados que os
membros desse grupo impõem sobre como seus corpos devem “traduzir” suas crenças aos
outros. Percebemos que corpo é dotado de significado para outro; o corpo informa e diz
87

sobre um ser ao outro. Tais conceitos apontam para modelos de conduta e experimentações
que habitualmente analisamos como pertencentes à nossa natureza, mas que são
construídos e, assim, aprendidos pelos sujeitos, ora através da religião ora pela educação
formal. O outro surge como balizador do self:
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, através da relação com o outro e que

estabelecemos a compreensão e cuidados com nosso corpo.
Ora essa relação entre corpo e significado social e práticas e princípios de vida
inscritos nele, nos permite inferir que a separação entre corpo e espirito faz pouco sentido,
na analise do campo observado. Assim Merleau-Ponty (2006) vai nos auxiliar nessa
compreensão ao propor o sujeito como único e indivisível:
Assim como a causalidade fisiológica, a tomada de consciência não pode
começar em parte alguma. É preciso ou renunciar a explicação
fisiológica, ou admitir que ela é total – ou negar a consciência ou admitir
que ela é total; não se pode referir certos movimentos à mecânica
corporal e outros à consciência, o corpo e consciência não se limitam um
ao outro, eles só podem ser paralelos” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.
174).

Para Merleau-Ponty (2006), as experiências que permitem às pessoas se conhecerem,
são vivenciadas por completo. Não faz sentido, portanto, a distinção corpo e mente ou
essência e mundo. O mundo é o que vivo [e o que eu penso]. Não há como separar o
mundo, o vivido para observá-lo numa outra dimensão; a observação do mundo dá-se no
mesmo momento que o vivenciamos, que experenciamos os fenômenos investigados.
Somos o mundo. Não basta pensar o mundo como uma relação, como uma
intencionalidade, mas é preciso integrá-lo a nossa experiência, às vivências do nosso corpo
(MERLEAU-PONTY, 2006).

De acordo com a reflexão posposta por Merleau–Ponty (2006) na obra
Fenomenologia da Percepção, conhecer não poderia ser aceito como uma atividade mental
22 Conceito utilizado por Mead (1962). Ver detalhamento também em Mota, 2007.
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ou racional que ocorre independentemente do corpo, isto é, dele descolada. Somos uma
mistura de consciência e corpo, uma “subjetividade encarnada”. Somos capazes de
entender, sentir, pensar, porque nossos corpos nos proporcionam vivências. Assim, a
perspectiva que temos do mundo deriva das experiências pelas quais nosso corpo passa.
Aprendemos, portanto, significando a existência da corporalidade e as experiências nela
encarnadas. (MERLEAU-PONTY, 2006).

Nossa capacidade de pensar e sentir o mundo só é possível através das experiências
que nosso corpo passa. “O corpo é uma máquina de significar” (MERLEAU-PONTY,
2006, p. 160). O corpo já é consciência, já é intencionalidade, o corpo é também maneira
de acessar a realidade em que estamos inseridos, é fonte de conhecimento e informação.

A profundidade proposta por Merleau–Ponty (2006), desconstrói todas as
polaridades

anteriormente

apresentadas:

somos

unidade

consciência,

percepção,

aprendizado, corpo. Ou seja, o corpo não é mero invólucro físico, que possui subjetividade,
mas é o lócus onde ocorre a significação. Tal significação do sujeito como “unidade de
sentido”, indivisível pode ser traduzido numa cena observada no campo descrita a seguir:

Cena Significativa 2 - Grupo Cantinho/Shalom
“Corpo como máquina de significar.”
A reunião foi conduzida por uma estudante da Assembleia de Deus, que no
momento da pregação, decidiu trazer uma canção ao invés do texto bíblico, ela lê a canção
“Óleo da Alegria” do grupo “Fonte de Vida” e distribuí um folheto contendo a letra para os
demais estudantes reunidos. A pregação da jovem, embora num tom de voz bem baixo, é
forte e incisiva, ela repete por diversas vezes que devemos confiar em Cristo, pois ele sabe
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todas as coisas, a ele devemos obedecer. Pois ele é o Senhor Maior. Assim, a estudante
começa num tom ainda baixo a entoar o refrão da canção:
“Diga o fraco: Eu sou Forte!
Diga o pobre: Rico eu sou!

Diga o cego: eu posso ver!
Pois a palavra de Deus tem
poder!.”

Inicialmente só a jovem canta o hino de louvor, mas depois ele passou a ser entoado
por mais participantes, que aumentam gradativamente o canto, chegando a um tom bem
alto e de muita efervescência23. A sensação que eu tinha era de deslocamento de espaço,
não conseguia mais perceber aquele cenário como inserido dentro de uma escola, no meio
de um corredor, ente pavilhões de aula, a sensação era de estar num templo, num culto,
onde os participantes louvavam com ênfase o poder de Deus. Foi quando, a sirene, que
indicava o fim do intervalo toca, mas nem assim, os estudantes conseguiram desligar-se do
momento. Foi necessário que um estudante se levantasse e começasse a tocar no ombro
dos demais que estavam sentados, cantando, de olhos fechados. Assim, ao sentirem o toque
corporal do colega, cada um, no seu tempo ia abrindo os olhos e fazendo o mesmo com os
demais, para que a reunião pudesse ser finalizada.
Embora não seja possível afirmar categoricamente, percebemos aqui uma situação
muito semelhante a um transe, no qual os estudantes estavam tão concentrados que se
deslocaram do ambiente que estavam inseridos, inclusive das sonoridades e regras que
deveriam obedecer, como ao tocar o sino, retornarem para suas salas de aula.
Na cena significativa descrita acima, podemos notar que o Corpo vivencia as
percepções, sensações e experimentações da fé religiosa podendo inclusive re-significar o

23 Para Durkheim, o rito religioso provoca a produção de um estado de efervescência coletiva. Ele observa
que esta efervescência "muda as condições da atividade psíquica. As energias vitais são superexcitadas, as
paixões mais vivas, as sensações mais fortes” ( Durkheim, 1996, p 603)
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ambiente. Enquanto estudantes, no horário de intervalo entre aulas, esses jovens
experienciam e produzem sentido e conhecimento para suas vidas através da experiência
religiosa vivida dentro da escola. Podemos notar novamente a corporeidade experimentada
pelos estudantes que frequentam os grupos religiosos no IFBA.
Aprofundando a temática em relação à corporeidade Csordas, afirmar: “A
corporeidade como um paradigma ou uma orientação metodológica exige que o corpo
seja compreendido como a base existencial da cultura - não como um objeto que é ‘bom
para pensar’, mas como um sujeito que é ‘necessário para ser’” (CSORDAS, 2008, p.
367). O corpo é visto aqui como lócus do fazer humano.

Para fundamentar tal direcionamento de paradigma, Csordas (2008), busca quebrar
com as estruturas dicotômicas, como a oposição entre corpo e mente, sujeito e objeto,
estrutura e prática. Problematizando que não há, por exemplo, objetos exteriores à
percepção humana, à medida que a mesma começa no corpo e, depois, termina no objeto.
O corpo não é representativo, nele não estão apenas marcados os traços culturais de uma
sociedade, mas o corpo é lócus da própria cultura que perpassa por ele, interage e significa.
O autor utiliza o conceito de “modos somáticos de atenção” que são maneiras
culturalmente elaboradas de atenção e de corpo num ambiente com outros corpos. Modos
de atenção a e com o corpo. Ou seja, ter especial atenção para o lugar desse corpo no
mundo, à medida que ele constitui e é constituído pela cultura. (CSORDAS, 2008)

Ao comentar sobre seu ingresso no grupo Cantinho/Shalom, um estudante demonstra
o significado da presença desse corpo que interage e aprende, ao relatar como foi seu
contato inicial com o grupo e a importância da interação corporal:
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A receptividade foi muito boa, eu não conhecia ninguém. Ai eu cheguei e
perguntei: vocês são cristãos? E estão estudando a Bíblia? Ai, tamos,
tamos sim e me convidaram para participar também. Foi muito bom. No
final, chegaram e me abraçaram, todos eles chegaram e me abraçaram,
perguntaram meu nome. Foi muito marcante, principalmente os abraços,
porque, muita das vezes, homem não tem muito contato físico assim, é
meio estranho pela cultura. Ai eu gostei muito, acabei me sentindo, muito
querido, muito amado. Me senti num momento que eu podia esquecer das
atividades, das provas e me ajudando muito espiritualmente mesmo
(masc., 18, evangélico).

A experiência corporificada vivida por esse estudante permite inferir que o corpo
ensina, aprende, interage, educa, percebe, vivencia e experiencia o mundo. Desse modo, os
corpos dos estudantes estão carregados desses sentidos, e os acompanham no espaço
escolar, estruturam significados de vida, formulam e validam conhecimentos e práticas.

O pensamento apresentando sobre corpo e significados, bem como os aprendizados
decorrentes da experiência religiosa, ocorrem nas vivências dos colaboradores da pesquisa.
E tais sujeitos constituem-se uma categoria que merece reflexões: a juventude. Falamos,
portanto, de corpos, aprendizados e experiências jovens. Vale assim, tecer algumas
considerações sobre essa categoria.

2.4. Juventude / conceitos e concepções

Segundo o IBGE, a caracterização da juventude dá-se pelo elemento de faixa etária.
Assim, seriam considerados inseridos nesse segmento, todas as pessoas entre 15 e 24 anos.
Essa caracterização também é adotada por instituições de ação global, como a ONU e a
UNICEF. Embora o recorte utilizado para definir juventude, seja a faixa etária, podemos
agregar a essa categoria outras características que compõem esse grupo, como hábitos,
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formas de articulação, participação política, acesso a bens culturais, relação com a escola, à
família e a religião.
Há de se ater que, durante algum tempo, a discussão sobre juventude foi relegada a
segundo plano. Somente nas últimas décadas, presenciamos um crescimento de pesquisas
que tratem do tema, dos significados e características desse grupo da população. Assim, as
abordagens que tratam tal temática precisam estar atentas à dinamicidade das discussões e
reflexões sobre o assunto. Ou seja, a percepção aqui apresentada constitui uma vertente,
que não anula outras (e novas) formas de pensar o tema.
Levando-se em consideração outras dimensões que caracterizam esse grupo, já não é
mais possível pensar em juventude, e sim em juventudes, pois são permeadas por aspectos
históricos, sociais e culturais que as diferenciam profundamente. A dimensão e inserção
desse grupo em determinada sociedade, modifica seus hábitos, suas construções de valores,
suas posturas, gostos e atitudes. Não é possível usar apenas o determinismo biológico para
classificá-los, no entanto, tampouco é possível abandoná-lo. A construção adotada para
esse trabalho, portanto, permite pensar na união entre condição biológica e social.
Eisenstadt (1976) defende que em cada estágio da vida, os grupos etários possuem
regras, condutas e papéis sociais esperados, e previamente definidos. São diversos,
exatamente por serem definidos culturalmente. Reforçando que não apenas o recorte etário
determina a condição de juventude, mas sim as regras e modelos culturais de que esse
grupo participa e interage.
Aqui, cabem algumas observações, quanto à pertinência de tratar a juventude não
apenas nos moldes biológicos, mas levando em consideração as dimensões históricas e
culturais. O cenário do próprio IFBA é reflexo de tal condição. Mesmo historicamente
sendo uma instituição de ensino voltada para a juventude, a composição e características
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dos grupos de estudantes que vivenciaram processos de aprendizado, modificaram-se com
os processos históricos.
Para elucidar tal transformação, podemos recorrer ao conceito de Goffman (2002) de
Região. Conforme já apontado anteriormente, este autor analisa as interações sociais com
base nas representações dos atores envolvidos. Assim, toda representação realiza-se em um
lugar determinado, ao que Goffman (2002), chama de “região”. Neste cenário, há
determinadas expectativas que se esperam dos sujeitos, comportamentos adequados ao
local, onde se realizam as interações. Assim, a região, o cenário da interação, interfere no
comportamento dos sujeitos em representação.
Dentro do IFBA, existe um espaço bastante representativo para a comunidade, local
de intensas interações. Adotaremos então, a análise e descrição dessa região para
evidenciar a caracterização das diferenças entre as juventudes que interagiram nesse
espaço: Região da Praça Vermelha, um pátio situado entre os dois pavilhões de aulas (um
e dois) centrais da escola. Localizado próximo à entrada principal. É uma área em formato
retangular que abriga oitos bancos de cimentos, sem encostos, distribuídos quatro de cada
lado. A parte entre os conjuntos de bancos é coberta por telhas, mas as laterais da praça não
possuem cobertura. Em frente à mesma, encontra-se a única cantina do IFBA. Atualmente
o local possui o chão cinza e as vigas de sustentação em tom azul.
O nome da Praça tem sua origem em meados da década de 1970. Quando o Estado
brasileiro vivia o período de regime ditatorial de governo, a então Escola Técnica
(nomenclatura na época) foi cenário de intensas lutas juvenis por direitos de liberdade de
expressão e luta pelo processo democrático. Seguindo os ditames do Governo Militar, a
postura da reitoria da Escola Técnica perante o corpo de estudantes era considerada
autoritária, o que ocasionavam muitas tensões no espaço escolar. Em uma ocasião de
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protesto por parte dos estudantes, os mesmos pintaram o referido pátio de vermelho, em
homenagem a famosa Praça Vermelha situada em Moscou, na Rússia, cenário histórico de
concentração de comunistas.
Embora não tenhamos encontrado, ao longo da pesquisa, registros sobre a precisão dessas
informações, tal narrativa é partilhada por muitos servidores administrativos e por professores que
vivenciaram tais períodos. Registros de entrevistas feitas pela Prof. do IFBA Naiaranize, na sua
dissertação de mestrado24, fazem referências à centralidade da Praça Vermelha, no final da década
de 1980, como espaço de protagonismo da juventude. A pesquisadora coleta depoimentos de exestudantes que evidenciam as características da juventude na época e como os encontros para
debates políticos aconteciam na região da Praça Vermelha.
Mesmo com algumas lacunas na história de consolidação dessa região, a convivência com o
quadro técnico-administrativo do IFBA permite afirmar que essa região marca a história do IFBA,

caracterizando, durante as décadas de 1970 e 1980 como local dos estudantes para
manifestações e protestos de cunho politico, na maioria das vezes partidário.
No período em que fui discente do CEFET- BA (final da década de 1990), essa
região era usada comumente pelo grêmio estudantil para assembleias deliberativas,
reuniões, comissões e ponto de encontro para passeatas. No entanto, ocorriam também
manifestações culturais, como Amostras de músicas, apresentações de teatro, pequenos
shows, feiras e exposições.
Os momentos históricos distintos apresentados, usando como referência a região da
Praça Vermelha, indicam composições de juventudes também diferenciadas. Podemos
inferir que entre a década de setenta e oitenta, havia maior ênfase no engajamento político
dos jovens do IFBA, em decorrência da opressão a qual estavam submetidos. A marcação
24 Ver Naiaranize Pinheiro da Silva. Os alunos da escola técnica federal e a participação na política
estudantil nos anos de 1979 a 1989 em Salvador. Dissertação, UFBA, 2009.
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da região, como local de concentração e de encontro para fins de ativismo, caracterizou
coletivamente esse grupo etário. Mas já no final da década de 1990 percebemos
características diferenciadas, como abertura para elementos culturais e novas formas de
identificação coletivas.
Atualmente, no desenvolvimento da pesquisa, a região da Praça Vermelha do IFBA é
tomada por outras juventudes que utilizam o espaço como ponto de encontro para
conversas, jogos e para as mais variadas finalidades artísticas e culturais. Dificilmente
presenciamos, no período de observação, a ocupação desse espaço pelo grêmio estudantil
(exceto no período de greve dos docentes).
No entanto, desperta a atenção que essa região atualmente é utilizada para encontros
religiosos protagonizados pelos estudantes. Momentos de louvor, palestras, apresentação
de música gospel, diversas ações de cunho religioso, realizadas por grupos diferentes,
caracterizando, outra forma contemporânea de identificação da juventude através das
crenças espirituais e de construção de sociabilidades.
Nesses termos, os estudos de Eisenstadt (1996) sobre os grupos etários aponta que os
grupos juvenis tendem a transferir para si, os laços de solidariedade e confiança existentes
nos grupos familiares. Desempenham, portanto, uma função integrativa, além de
manifestarem uma “tendência inerente à solidariedade”, graças à “definição comum de
espaço de vida e destino” e ao “compartilhamento de tensões e experiências emocionais”.
Grupos etários fornecem “esferas de ligação” entre a família e os sistemas político,
ocupacional e geral de valores da sociedade. (EISENSTADT, 1996)
Os jovens observados vivenciam as tensões inerentes a sua condição de juventude e
precisam lidar com a dificuldade de serem jovens religiosos, que precisam estar em
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harmonia com sua fé, mas que deseja também a inserção no seu meio social, esses
momentos de crises podem ser observados no depoimento a seguir :
No inicio, eu ficava achando tudo estranho. Na minha ideia, na minha
cabeças, as minhas amigas estavam todas erradas, eu não entedia que
elas foram criadas por princípios diferentes dos meus, então em certas
situações elas evitavam me dizer certas coisas. Até porque elas achava
que ia reagir de uma maneira muito ruim. Eu achava que não tinha
grupo, eu tive que aprender a respeitar os outros e as pessoas mais
próximas a mim aprenderam a me respeitar, mas não é fácil, ainda mais
adolescente, tem essa questão de ser aceito, de ter grupo, de estar no
meio das pessoas (fem., 18 anos, Adventista).

Tal relato evidencia o desejo de pertencer a o grupo social, de identificação com os
demais colegas do IFBA, mas mantendo seus princípios religiosos.
As discussões apresentadas permitem refletir sobre os eixos que envolvem a
pesquisa: A relação entre educação, religião, corporeidade e juventudes, no entanto é
preciso também ater-se as “teias” que envolvem as relações dentro dos grupos estudados.
Assim abordaremos categorias mais gerais que auxiliam na compreensão das estratégias de
mediação realizada pelos estudantes das suas experiências religiosas no processo de
aprendizado no IFBA.

2.5. Compreensão das relações

A compreensão de qualquer realidade implica no entendimento do mundo a que
estamos nos referindo. Obviamente, a religião e a educação são parte de uma cultura. Neste
sentido, Geertz (1973), concebe a cultura como o universo de símbolos e significados que
permite aos indivíduos de um grupo interpretar a experiência e guiar suas ações, atribuindo
à cultura a característica de servir como “lente” para enxergar as ações e práticas de um
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determinado grupo social. A cultura é o contexto no qual os diferentes eventos se tornam
inteligíveis.
As crescentes discussões dentro da Antropologia sobre o conceito de Cultura nos
indicam a problematização do uso do termo em dimensões ainda mais amplas, não apenas
no universo de signos e símbolos produzidos pelas pessoas, mas também nos seus aspectos
subjetivos de ação dentro dos sujeitos. Csordas (2008), pensa a cultura também composta
por emoções, sentimentos que perpassam e interagem no e com o corpo das pessoas.
Assim, o indivíduo não é mero receptor ou reprodutor da cultura vigente; através das suas
ações e do seu corpo ressignifica e produz cultura também.
A cultura reflete os valores e regras que norteiam as relações, assim, ao debruçar-se
sobre uma escola, localizada no Brasil, no Nordeste, na Bahia e em Salvador, o universo de
significados compartilhados pelos estudantes está imbricado nessa realidade cultural.
Nesse processo de interação com a cultura as pessoas identificam e formam grupos
sociais que interiorizam e exteriorizam práticas, valores e hábitos aprendidos
culturalmente. Geertz (1973), auxilia nesse entendimento ao propor o conceito de ethos,
como conjunto de valores, aspectos morais, estéticos que definem os valores sociais de
uma cultura específica.
[...] O ethos torna-se intelectualmente razoável porque é levado a
representar um tipo de vida implícito no estado de coisas real que a visão
do mundo descreve, e a visão de mundo torna-se emocionalmente
aceitável por se apresentar como imagem de um verdadeiro estado de
coisas do qual esse tipo de vida é expressão autêntica (GEERTZ, 1973, p
93).

Com a utilização dessa categoria, podemos inferir que há em uma sociedade ou
grupo de indivíduos, condutas, valores que os regem, ethos de determinado grupo. Assim,
os grupos religiosos dos estudantes do IFBA apresentam ethos próprio, que precisa ser
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compreendido para significar as relações estabelecidas entre eles, seus grupos e o IFBA e a
condução e escolha das estratégias utilizadas.
Nos grupos observados, a diferenciação dos ethos relaciona-se com os princípios
religiosos norteadores, por exemplo, no Grupo Consideração–TJ, ha uma relação
diferenciada entre homens e mulheres. Comumente as meninas só falavam nas reuniões,
após a fala de um dos meninos, quase nunca faziam as orações seja final ou inicial, essa
relação estabelecida dentro do grupo, implica numa construção da própria denominação
religiosa que acredita que há uma superioridade / autoridade masculina. Mesmo sendo uma
temática bastante delicada, os estudantes TJ, lidam entre si, bem com essas relações. Pois
elas significam e fazem sentido para o grupo ao qual eles pertencem.
Percebemos também nos estudantes que participam do Grupo Cantinho/Shalom
conduta que significam e traduzem o ethos dos seus grupos, como a não utilização de
bebidas alcoólicas, nem de drogas e a decisão de não manter relações sexuais antes do
casamento.
É importante também pensar, de que maneira os sujeitos retroalimentam o ethos do
seu grupo. Recorremos à noção de habitus, proposta por Bourdieu (1998) “que são
princípios geradores de práticas distintas e distintivas (...) mas são também esquemas
classificatórios, princípios de classificação, princípios de visão e de divisão e gostos
diferentes” (BOURDIEU, 1998, p. 22). São direcionamentos que norteiam as percepções,
as apreciações (juízos e gostos) e as disposições para ação (práticas e maneiras de ser)
dentro das relações de determinado campo.
As regras, valores impostos, duram tempo necessário para serem incorporados pelos
sujeitos, a ponto de não ser evidente a separação entre o natural e o construído socialmente.
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Assim o ethos gera vivências que são experimentadas pelos corpos, o habitus, então, está
encarnado no corpo, nas pessoas.
Pensar o habitus como disposição para a ação supõe que os indivíduos, nos
momentos de interação, utilizam-se de experiências apreendidas e encarnadas em seus
corpos, para nortear suas escolhas. Vale destacar que tal processo não é realizado, muitas
vezes, racionalmente, é sim de maneira pré-reflexiva. Ou seja, recorrem-se as
características estruturais da experiência, ao conjunto de sensações sentidas e causadas pela
ação, sem racionalizá-las de imediato.
Os estudantes participantes dos Grupos Cantinho/Shalom e Consideração-TJ do
IFBA atribuem, por vezes, um caráter natural a práticas que aprenderam dentro dos seus
grupos religiosos, conforme apronta um dos membros do Consideração – TJ: “ler a Bíblia
já faz parte de mim, sei lá, parece que nasci sabendo, aprendendo a ler [risos]. Não
consigo pensar na minha vida, sem ler a Bíblia. Tal comportamento embora só faça
sentido, em decorrência do processo de socialização no seu grupo religioso, para o
estudante entrevistado está naturalizado, se constitui enquanto habitus.
Para Schutz (1975), esse processo acontece porque dispomos de um conjunto de
“receitas” e comportamentos típicos: “O mundo e os seus objetos individualmente
considerados são sempre pré-organizados por atos de experimentação prévia dos mais
diversos tipos” (SCHUTZ, 1975, p 94). O mundo cotidiano é o mundo da práxis, as ações
são norteadas por um conjunto de experiências adquiridas, habilidades corporais advindas
de experiências passadas, estoque de conhecimento a que os sujeitos acessam e recorrem
quando necessário.
Formamos o nosso estoque de conhecimento, ao longo de todo o processo da vida.
Não sendo, portanto, um conjunto fechado, à medida que está aberto a receber as novas
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experiências vividas, que constituiram também o arcabouço de informações a que podemos
recorrer. O estoque de conhecimento constitui-se enquanto sistema de relevâncias.
Só a experiência percebida reflexivamente na forma de atividade
espontânea tem significado. (p.67) [...] é no tempo interior, ou na durée,
que nossas experiências atuais são ligadas ao passado por meio de
lembranças e retenções e ao futuro por meio de propensões e
antecipações (SCHUTZ, 1975, p. 69).

As pessoas possuem um estoque de conhecimentos, constituído através de sua vida
diária, que permite dar sentido ao mundo que as rodeia. Os estudantes compartilham desse
estoque de conhecimento advindo, também, das suas experiências religiosas no contexto de
aprendizado formal. A cena significativa descrita a seguir, nos permite visualizar e
compreender o uso e a importância do estoque de conhecimento na validação dos
conhecimentos.
Cena significativa 3 - Consideração –TJ
“O pescoço decide para onde a cabeça vai virar...”.
Assim que cheguei à parte superior da biblioteca encontrei seis estudantes do grupo
Consideração – TJ aguardando para início da reunião do grupo. Logo, ao me avistarei dois
estudantes do sexo masculino, começaram a rir e soltar frases “hoje, a senhora vai gostar
da reunião”, “acho difícil, hoje você ficar calada, viu?” E riam entre si. Como não entedia
bem o motivo das frases, continuei aguardando o começo do encontro. Nesse dia, as
pequenas salas localizadas na parte superior da biblioteca estavam ocupadas e a reunião
ocorreu na parte externa do salão, parte que não possuía divisórias. Então sentamos em
duas mesas quadradas de plásticos, ao meu lado direito quatro estudantes mulheres e ao
esquerdo, três estudantes homens.
Chamou a atenção à composição antagônica entre meninos e meninas na reunião
nesse dia, pois normalmente, eles sentam misturados, pensei ser apenas coincidência.
(confesso que ainda não tenho certeza se foi proposital). Então a reunião inicia-se com a
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oração, seguida da leitura bíblica determinada para o dia, conforme constava no livro
Examine, a referência era um trecho de Coríntios 1, que transcrevo abaixo:
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o
homem a cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo.
Todo o homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a
sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça
descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse
rapada.
Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se
para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu.
O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de
Deus, mas a mulher é a glória do homem.
Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem.
Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a
mulher por causa do homem. (BÍBLIA SAGRADA, 1 Coríntios 11:3-9).

O referido texto Bíblico relata a importância de a mulher obedecer ao homem para
o bom andamento do núcleo familiar. Logo após a leitura, os jovens comentaram o texto
lido, reforçando as orientações encontradas nesse texto, com outras partes escritas da
Bíblia. Até o momento somente os jovens masculinos falavam, as meninas mantiveram-se
apenas observando as falas. Foi quando perguntei como elas se sentiam diante de tais
considerações. E uma das jovens responde:
O homem pode até ser a cabeça da mulher, mas nós somos o
pescoço. E a cabeça só vira para onde o pescoço quer (fem., 17,
TJ).
O comentário inusitado para o momento, em decorrência da relação de obediência
descrita no texto e das relações de gênero observados nesse grupo e já referenciadas
anteriormente, provocou desconfortos. Percebia que os meninos tentavam explicar a fala
da colega, com outras conotações. Mas a partir desse momento, as meninas começam a se
colocar demonstrando que tal obediência da mulher em relação ao Homem, não deve ser
entendida como passividade ou submissão. E que os homens e as mulheres devem
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conversar e cooperar mutuamente para a família seguir os princípios estabelecidos por
Jeová/ Deus.
A ressignificação que elas atribuem aos ensinamentos bíblicos nos dão pistas, que
esses jovens interagem e constroem novos princípios e entendimentos sobre o mundo
agrupando as mais variadas informações. Utilizam-se do estoque de conhecimento que elas
adquirem na experiência, sobretudo com outros colegas diferentes, de outras crenças
religiosas que encontraram no IFBA, conforme percebemos na declaração a seguir.
As igrejas têm uma tendência a ser machistas, muito machistas. Você
sempre vê as pastoras ou bispas nunca estão só, são auxiliares. Aquela
coisa da mulher sabia que edifica sua casa, a mulher que esta ali do lado
do seu marido. Assim, sempre achei isso certo, porque nunca vi o errado.
Hoje sei que tem outras formas, sei lá, vendo minhas amigas e as
relações delas, com namorados, paqueras e tal, sei que há outras formas
de lidar. Ai às vezes fico me perguntando, sabe? O que eu quero? Que
modelo de casamento eu quero pra mim? Esse ai que vejo ou o dos meus
pais, por exemplo? Mas ai, depois que comecei a namorar, tipo assim,
vendo mesmo minhas amigas e tal, mudei algumas coisas que achava
certo, porque ta na Bíblia mesmo, sabe? Sei lá, acho que em Coríntios,
tem que a mulher tem que se calar diante do homem, hoje eu sei que não
é mais assim. Sei que posso fazer diferente. É o convívio mesmo que faz
você ver isso. Por isso que disse que quando a gente entra aqui muda
muita coisa, a gente vive, aprende mais, sei lá, lidar com todo tipo de
gente.(FEM., 16, Renascer em Cristo)

No âmbito dessas relações que interligam o ethos do grupo, habitus encarnado e
estoques de conhecimento acumulados pelos sujeitos, é preciso ter atenção à conjuntura em
que se inserem. Csordas (2008), observa a importância da performance para a apreensão
dos significados que rodeiam as experiências. O contexto se torna essencial para entender o
sentido do evento. As performances descritas, mais do que representação de crenças, são
meios de experiências, capazes de modificar e criar formas de vida dos membros que delas
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participam. Mais uma vez, utilizo uma cena significativa observada no campo que traduz a
complexidade das inter-relações que acontecem na performance:
Cena Significativa 4 – Grupo Cantinho/Shalom
“O amor de Deus, emoções a flor da pele”
Fui informada que a reunião de uma sexta-feira, do turno vespertino (momento
Shalom) aconteceria na sala de audiovisual (sala climatizada que possui equipamentos de
vídeo, imagem e som), pois seria realizada a projeção de um filme. Uma das estudantes,
enquanto caminhávamos pelos corredores até chegar à referida sala, relata que as semanas
que passaram foram muito desgastantes para eles, pois haviam ocorridos muitas provas e
avaliações. Assim, a ideia de passar o filme “era suavizar o clima”, mas, sem perder o
momento de louvar a Deus e de aprendizado dos seus ensinamentos.
Por voltas das 12:30h chegávamos à sala de audiovisual, assim que cheguei já
haviam cerca de quinze estudantes sentados, nas primeiras fileiras da sala. Eles
compartilhavam salgadinhos, pipoca e guaraná. Val lembrar que conforme já mencionado,
os estudantes por vezes, ficam sem realizar as devidas refeições (lanhe ou almoço) para
poder participar das reuniões do grupo. O filme exibido foi “Prova de fogo” que relata a
história de um bombeiro evangélico que passa por uma crise familiar, mas que passa no
meio das turbulências por conseguir ouvir os ensinamentos de Deus, restabelece seu
casamento e sua família.
Após assistir ao filme, os estudantes sentam-se com as cadeiras, em círculos, na sala
de projeção, e começam a conversar sobre os ensinamentos que aprenderam, o que poderia
ser utilizado nas suas vidas, relatam momentos difíceis que passaram. Nesse momento,
uma estudante, pede a palavra e fala:
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O amor de Deus por nós e tão grande, tão grande que não temos como
medir, mas sinto esse amor, sinto forte, em todo o meu corpo... (fem., 15
anos, evangélica).

Nesse momento, a estudante chora, um choro sem soluçar, daqueles que as lágrimas
caem em demasiado, mas que não há desespero ou aparente tristeza, suas lágrimas estão
entre sorrisos e ela continua, limpando o rosto:
[...] Esse amor nos invade, toma a gente por inteiro, é tão lindo o amor
de Deus por nós. Estamos aqui sem almoçar, cansados, mas o amor de
Deus vale a pena. ...(fem., 15 anos, evangélica).

A fala da estudante sensibiliza outras colegas que se dirigem a ela, com abraços
fraternos, vale salientar que nesse mesmo dia estava acontecendo uma feira no pátio do
IFBA, com música alta e muitas conversas. No momento da fala e do choro da estudante
do Shalom, a impressão é que só havia aquele grupo no IFBA inteiro.
Encontramos nessa cena muitos elementos já mencionados, os princípios religiosos
que geram aprendizados, as interações entre os sujeitos de um mesmo grupo que revelam
seu ethos específico, a ressignificação de práticas, o ensinamento de novas condutas em
interação com o estoque de conhecimento, a experiência encarnada no corpo que traduz os
sentimentos da jovem em lagrimas compondo a performance de um momento do grupo
Cantinho/Shalom dentro do espaço de aprendizado, do IFBA.
Interessante perceber que a observação do campo nos demostrar que o uso das
categorias e teorias é fundamental para a compreensão das realidades. A indicação de base
fenomenológica, por exemplo, torna-se uma necessidade que emana do campo, não sendo
pertinente adotar métodos diferenciados. Assim, o arsenal teórico que discutimos cruza-se
com o campo, direcionando e indicando os caminhos para sua compreensão.

105

Todo o processo de observação sistemático realizado com os dois grupos religiosos
do IFBA, Cantinho/Shalom e o Consideração-TJ, bem como, as quatro entrevistas
realizadas, com dois membros de cada grupo, as inúmeras conversas estabelecidos com
esses jovens e o aporte teórico fornecido pela literatura utilizada permitiram apreender da
realidade observada, às estratégias que os jovens do IFBA adotam para mediar suas
experiências religiosas no processo de aprendizado, tais estratégias serão descritas no
capitulo a seguir.
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CAPITULO 3 – DESCREVENDO ESTRATÉGIAS
Durante o acompanhamento dos estudantes participantes dos grupos religiosos, no
IFBA percebemos que o processo de aprendizado e as vivências na escola não são lineares
quando comparamos os estudantes que declaram publicamente pertença religiosa cristã
não-católica em relação aos demais.
Comumente esses estudantes relatam que encontram dificuldades no momento em
que revelam suas pertenças religiosas, as situações que experienciam se diferenciam, nas
dimensões da aquisição do conhecimento, da relação com professores e com os próprios
colegas da mesma classe e discentes de modo geral.
O processo de aprendizado desses estudantes, segundo comentam os mesmos, é
constantemente permeado por “bombardeios” com perguntas inconvenientes em relação a
suas pertenças religiosas, piadas e gozações.
O processo de aprendizado dentro do IFBA já acarreta aos estudantes, de modo geral,
uma maior dedicação quanto aos estudos, pelo nível de ensino ofertado, a quantidade de
disciplinas (exemplificando, no primeiro ano do ensino, na instituição, os estudantes
possuem em torno de quatorze disciplinas) e consequentemente a quantidade excessiva de
tarefas, atividades e provas. Normalmente, os estudantes passam os dois turnos na
instituição para completar todas as atividades. Para os estudantes colaboradores da
pesquisa, essa “pressão” como os mesmo se referem, é muito maior em decorrência dos
suas pertenças religiosas.
Cabe, portanto, a esses estudantes criarem estratégias para lidar com as dificuldades
encontradas. Inicialmente, tínhamos a intenção de compreender as estratégias de mediação
entre as formas de conhecimento: formal x princípios religiosos. Por acreditar que as
contradições seriam mais facilmente percebidas. No entanto, no decorrer da observação, o
107

campo nos mostrou que tais estratégias adentram outras dimensões, com as relacionais. O
que aumenta a atenção aos sinais e evidências que nos ajudam a compreender como esses
estudantes participantes dos grupos Cantinho/Shalom e Consideração-TJ experienciam o
processo de aprendizado no IFBA e quais as práticas e ações adotadas pelos mesmos para
“mediar” os conflitos / divergências encontrados.
Cabe ainda ressalvar que por não encontrarmos diferenças significativas entre as
estratégias adotadas pelos participantes do Cantinho/Shalom e do Consideração-TJ, não
faremos distinção entre os grupos, ou seja, percebemos que mesmo com princípios
religiosos diferenciados, os estudantes dos dois grupos experienciam as dificuldades no
processo de aprendizado de forma similar e adotam inclusive, as mesmas estratégias para
lidar com as dificuldades.
A primeira estratégia observada, e mais aparente, é a própria formação e participação
nos grupos religiosos dentro do IFBA: Cantinho/Shalom e Consideração-TJ. Os grupos
funcionam como laços de fortalecimento das relações entre os estudantes, isso fica bastante
evidente, nas falas ao referirem-se sobre as perseguições e injúrias que sofrem no IFBA,
em decorrência da sua pertença religiosa. Comumente os ouvíamos reportando-se aos
grupos como espaço onde eles não se sentem sós e podem falar e vivenciar sua fé, sem
medo ou receio de serem discriminados. Nos grupos, eles encontraram apoio e a sensação
de coletividade. Percebemos essa relação de sociabilidade que os grupos oferecem em
muitos momentos da observação no campo. Por exemplo, em uma das reuniões do grupo
Consideração-TJ, um estudante relata que a melhor parte do dia dele, no IFBA é o encontro
do grupo, pois lá “ele pode ser ele mesmo”, transcrevo a referida fala para dimensionar
essa importância atribuída ao grupo:
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O grupo não significa só paz e harmonia, é um momento impar no dia,
na semema. É o momento que eu estou com os meus amigos e com o Meu
Amigo Jeová. Mas é quando você para no dia, para ver o que ele quer.
Para mim, o grupo, sinceramente, tem dias que eu só vinha para o IFBA
para a reunião eu vinha para as aulas para as atividades, mas só
esperando a hora da reunião chegar, porque lá o professor não vai ficar
no seu ouvido, não vai dizer que você é péssimo em matemática, que você
tem que estudar... É ótimo, é uma maravilhoso isso. Então, sinceramente
é o meu momento mais especial de segunda a sexta é esse (masc., 16
anos, TJ).

Há ainda a sensação de proteção que o grupo confere como afirma um estudante do
Cantinho/Shalom:
O grupo funciona como um escudo. Como aqui somos muito
atacados em relação a Deus, deus não existe e tal somos muito
atacados, eles dizem que Deus não existe, mas eu acredito no
contrario, a ciência prova que Deus existe sim. Se não existisse
esse grupo, talvez eu tivesse uma formação bem diferente, talvez eu
acabaria cedendo ao que os professores falam, não teria me
aprofundando na ciência. O grupo termina sendo esse escudo, a
gente escuta os professores falando coisas, e a gente chega no
grupo e discute mesmo, será que é isso? Faz aprofundamentos
através da Bíblia que a gente acha que é a verdade e por estudos
de outros cientistas mesmos. O grupo é o momento que a gente
pega o que aprendeu e coloca em debate, e ai vale a pena escutar
o professor? Esse argumento é valido ou não é valido? É isso
mesmo um escudo (masc., 18 anos, evangélico).

Os dois relatos evidenciam a seguridade e importância dos grupos para seus
membros, retomando assim, uma discussão apresentada inicialmente do caráter
socializador das religiões, que conferem as pessoas a ideia de coletividade. Para os jovens
do IFBA, o grupo é essencial para a sensação de pertencimento. Eles referem-se que no
grupo, não há a sensação de solidão.
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Percebemos também que esses espaços servem para os estudantes como terapia para
suas aflições25, não só nas suas vidas pessoais, como problemas com os pais, problemas de
saúde na família, ou situações de sofrimento, mas, sobretudo como terapia das aflições do
processo de aprendizado. Eles utilizam o espaço do grupo para desabafar suas dificuldades
no ensino, trocar informações com estudantes de outras turmas, saber sobre conduta de
professores em recuperação, quais os tipos de provas adotadas, enfim teias de informações
que os ajudam no processo de aprendizado no IFBA.
No grupo Cantinho/Shalom isso fica mais evidenciado, pois no momento das orações
é recorrente e comumente realizado pedidos em relação às provas, resultados de avaliações
e apoio para compreender matérias que são consideradas mais difíceis. Segundo os
estudantes, a corrente que se forma em torno dos pedidos, os fortalece e tranquiliza para
enfrentar as avaliações, conforme evidenciado na fala a seguir:
Ah, quando eu tô assim, muito mal mesmo, tipo não consegui estudar,
aqui acumula muita coisa, fico querendo logo que chegue a hora do
Shalom para pedir apoio, pois na hora assim, todo mundo, fica ali junto,
pedindo também e isso fica mais forte, entende? Sempre que peço lá no
Shalom por uma prova, uma recuperação, sempre me sair bem. Isso me
fortalece (masc., batista, 17 anos).

Podemos inferir que a organização em grupos parece ser uma estratégia macro,
que permite inclusive dentro das relações internas do próprio grupo, pensar e criar outras
estratégias, conforme veremos mais adiante. A partir desse momento, considerando as
informações observadas no campo, agruparemos as demais estratégias em dimensões

25 Aqui recorremos a compreensão da expressão apresenta por Mota (2007) da aflição como experiência a
ser rejeitada e que ao ser superada, possibilita o surgimento de experiências mais positivas.
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diferentes: com os conhecimentos e as relações pessoais entre professores e colegas de
classe e discentes de modo geral.
Vale destacar que tal agrupamento constitui-se como instrumento analítico de
percepção do campo, na busca pela sua compreensão, não pretendemos demarcar que essa
separação é facilmente percebida pelos estudantes ou até mesmo estruturalmente definida.

3.1. Estratégias para mediar conhecimentos.
Percebemos que os estudantes observados na pesquisa, vivenciaram no processo de
aprendizado do IFBA, embora com pertenças religiosas diferentes processos de construção
de estratégias similares para mediar conhecimentos que eles aprendem na escola e que
divergem dos seus princípios religiosos, ou seja, divergem, porque constituíram-se em
“estoques de conhecimentos” aprendidos por vivências e experiências particulares as
esferas sociais de vida desses sujeitos.
Os dados de campo indicam que os estudantes nos primeiros momentos dentro do
IFBA experienciam um “choque”, à medida que são defrontados com a existência de
conhecimentos novos, diferentes do que aprenderam no seu núcleo familiar e nas suas
religiões. Os jovens, dos grupos religiosos do IFBA, declaram que esse momento inicial é
de muita contestação, questionavam os professores quanto ao modelo de informação
fornecido e recusavam-se a aceitar o novo. Tal experiência é compartilhada tanto por um
estudante TJ, quanto por um estudante do Cantinho/Shalom, conforme traduzem as falas a
seguir:
Eu estava observando isso, na prova que eu fiz de filosofia, que falava
sobre Kant, ele estava falando sobre qual o verdadeiro conhecimento e
tal, uma das opções estava falando assim, “a sabedoria vem de Deus”,
ou seja, todo o conhecimento vem de Deus e como se passasse uma
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mensagem indireta de que se você marcar aquilo, você vai tomar um
zero, como se aquilo estivesse errado. Então você acaba sendo muito
atacado, em relação ao estudo formal sobre isso. Pelo menos na escola a
gente vê isso. A escola não sei por que influencia de que, acaba tentando
mostrar para os alunos, a não existência de Deus , de que os
conhecimentos que a gente aprende lá são contos de carochinha... Ai
ficavam mal, tentava bater de frente, sabe? Falar mesmo que estava
errado (masc., 18, evangélico).
Por exemplo, seu eu chegar para a professora de filosofia é falar que eu,
não sou homossexual porque eu aprendi que Deus criou o homem para a
mulher e a vice-versa. Eu não posso. Mas se ela chegar para mim com
todo o argumento cientifico, filosófico é falar que é o contrario, eu sou
obrigado a aceitar, porque sou aluno. Isso me revoltava, ficava , pô,
chateado mesmo, ai ia e contrariava, dizia que não poderia acreditar
naquilo e tal (masc., 16, TJ).

Os estudantes relatam que essas posturas, causavam muitos incômodos para eles,
nos processo de interação e de sociabilidades. Comumente, terminavam sendo
classificados ou caracterizados como os chatos, ou “alienado” pelos demais colegas. A
postura adotada pelos estudantes, colaboradores dessa pesquisa, nesse momento inicial de
divergência entre as formas de conhecimento era interpretada pelos professores, como uma
questão de “ordem pessoal”, a impressão era que o aluno era contra o professor, segundo
referências fornecidas pelos jovens observados.
Além desse desconforto nas relações de sociabilidade, ao reivindicarem outras
informações, os estudantes tinha a percepção que após as interrupções e problematizações,
a “aula não fluía”. Tal estratégia da contestação inicialmente adotada, não surtia assim
efeito satisfatório. A prática vivida, ou seja, a experiência de como lidar com essas
situações indicavam que era necessário adotar posturas diferenciadas em relação a esses
conhecimentos novos e por vezes, diferentes e desconhecidos dos aprendidos na esfera
familiar e religiosa.
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A interpretação dos dados fornecidos pelos estudantes, colaboradores da pesquisa,
indica que nesse processo, eles passam então, a refletir e se questionarem sobre a validade
e veracidade dos seus próprios princípios. Os estudantes relatam que esse momento, era de
muita crise, pois colocavam em dúvida, questões fundamentais dos seus princípios de vida.
Chegavam muitas vezes a questionar-se sobre a própria existência de Deus, como relatam
os quatro entrevistados.
Podemos então descrever outra estratégia utilizada pelos estudantes para mediar os
conhecimentos divergentes aprendidos na escola que colocavam em suspensão os
princípios acumulados nas suas experiências religiosas. A nova estratégia consistia então,
num aprofundamento teórico dentro das suas religiões, nos seus núcleos familiares e no (s)
próprio grupo religioso que eles frequentavam no IFBA, para que imbuídos de informações
coerentes e concretas pudesse se sentir mais seguros em relação a sua fé e as suas crenças.
Mas a utilização dessa estratégia de fortalecimento crítico e de busca de
embasamento teórico nos momentos de divergências, e consequentemente de dúvida e de
crises com os seus princípios religiosos, não eliminava a dificuldade em lidar com questões
teóricas propostas em sala de aula que eles não concordavam.
Aqui, percebemos então a adoção de outra estratégia. É preciso ter atenção de que
como apontado anteriormente, as ações e condutas utilizadas pelos estudantes não estão
dissociadas da experiência em curso. Ou seja, as relações de aprendizado que os mesmos
experienciam no IFBA estão em movimento e os estudantes se movimentam com elas.
Assim, cada novo momento, nova dificuldade era motivacional para a adoção de uma nova
estratégia, que muitas vezes, não abandonava ou suprimia as anteriormente adotadas,
formando o “estoque de conhecimento” que os estudantes poderiam recorrer em cada
situação especifica.
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Por fim, na experiência de lidar om conhecimentos diferenciados, os estudantes dos
grupos Cantinho/Shalom e Consideração-TJ, segundo os dados coletados em campo,
compreendem que a estratégia mais adequada diante dessa dificuldade estava no exercício
de separar “os mundos”.
A estratégia de mediar conhecimento pela separação de mundos consiste na
compreensão por parte dos estudantes que suas crenças, sua fé, suas experiências religiosas
pertenciam a um “mundo sagrado”, que mesmo sendo questionado, sedimentavam e
fortaleciam, em última instância, suas convicções religiosas e que os ensinamentos da
escola fazem parte do “mundo humano/profano”, da razão e que serviam como parâmetros
para os professores avaliarem e medirem com notas, os conteúdos. Os estudantes relatam,
então que aprenderam a “escrever na prova, o que o professor que ouvir”, mesmo sabendo
que aquilo não é verdade para ele, conforme percebemos nos relatos, a seguir:
O ruim de ser aluno religioso no IFBA é que você é obrigado a fingir que
acredita em coisas que você não concorda. Por exemplo, eu não acredito
na evolução, Ah! Que horrível, você não acredita na evolução? Não
posso, não tenho esse direito. Eu tenho provas cientificas que a evolução
não foi algo real. Mas se eu faço um trabalho, eu sou obrigado a colocar
no meu trabalho que a evolução foi algo real porque a maioria dos
cientistas acreditam nisso. O trabalho não é o que eu quero, é o que o
professor quer. Acho massa que o professor passa muita resenha, mas
tem que colocar o que ele gosta, se não é 0,1 [risos] como eu não quero
tomar 0,1, aprendi que se ele pedir para eu explicar sobre a evolução, eu
vou explicar direito lá e tal (masc., 16, TJ).

Um das coisas que é contrário, ao que acredito é a teoria da criação.
Utilizam a teoria do evolucionismo como se fosse verdade. A teoria vira
lei. Criacionismo e evolucionismo são teorias que não se podem provar,
mas acaba passando como se fosse verdade, mas são apenas
suposições...Eu queria pegar é colocar a verdade, mas a gente não pode
fazer isso. Se não a gente [risos] acaba com nossas notas e acaba se
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prejudicando profissionalmente e academicamente com a instituição.
Então, eu acabo sendo forçado, sendo obrigado a escrever o conteúdo
que ela passou e não o que eu acredito. Ai escrevo segundo a evolução.
Segundo isso, acabo optando pela o que a teoria diz e não sobre o que eu
acredito. Mas se ela colocasse qual sua opinião? Ai eu colocaria tudo,
[risos] toda a verdade (Fem., 18 anos, Adventista)

A concepção de estratégia fica perceptível nesse momento. Percebemos pela
interpretação das falas, que mesmo admitindo que os estudantes separem “esses mundos”,
a situação experenciada por eles não é confortável, eles sentem-se obrigados e coagidos a
lidar e aceitar como verdadeiro, coisas que acreditam não o serem, o fazem, porque é
necessário para obter boas notas e um bom desempenho na escola. Ou seja, adotam
condutas, ações que os auxiliam nessa relação, adotam estratégias de mediação.
À medida que interagem e experienciam formas diferentes de lidar com
conhecimentos que divergem dos seus princípios religiosos, os estudantes pesquisados
agregam conteúdo aos seus estoques de conhecimento. Aprendem como lidar com cada
nova situação, pois buscam referências nas experiências passadas, verificando o que há de
positivo nas mesmas, para usar as informações mais adequadas em cada nova experiência.

3.2. Estratégias nas sociabilidades

A separação entre as dimensões do conhecimento e das sociabilidades é adotada,
pois percebemos na observação do campo, que as estratégias apresentam características
diferenciadas. Os próprios estudantes relatam que “os conteúdos não falam” sendo mais
fácil lidar com eles. Diferente das relações pessoais como detalharemos a seguir.
Cabe observar que de maneira semelhante à mediação com o conhecimento
divergente, a definição das práticas de condutas nos relacionamentos pessoais, vividas
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pelos estudantes pesquisados passou por fases de experimentações. A primeira estratégia
adotada era semelhante ao que utilizam com os conhecimentos, a da contestação. Os
estudantes relatam que tinham tamanha certeza de suas convicções, que achava que todas
as pessoas, com opiniões diferentes estavam erradas. E resolviam, portanto “bater de
frente”, discutir, tentar convencer e mostrar aos demais que eles estavam errados, como
relata uma estudante do Cantinho/Shalom: Assim, por ter crescido na igreja, eu achava
que meu ponto de vista, era esse e acabou e que todo mundo que fosse diferente tava
errado [risos] (fem., 18, Adventista).
Mesmo apresentando tal postura, os jovens observados, relatam que sentiam que a
contestação não era a prática mais adequada diante da situação, mas pontuam que como
tudo era muito novo para eles, encontravam-se perdidos. Nesses momentos de confronto,
crises e dúvidas da melhor formar de mediar às relações pessoais, percebemos, através dos
discursos coletados, que as relações familiares ajudaram os estudantes nesses momentos.
Tornando-se importante elo e local de diálogo, afirmam que compartilhavam nas suas casas
e grupos de amigos das dores e aflições que sentiam por se desentender com os demais
colegas, conforme relato a seguir:
Às vezes quando eu chegava em casa e falava com meu pai sobre as
chatices e que eu resmungava e rebatia. Me pai sempre dizia: Deus não
precisa de advogados, Deus se defende por si só. Seu exemplo é sua
testemunha, ai fui aprendendo... ] (fem., 18, Adventista).

As outras redes de sociabilidade, nos núcleos familiares, grupos de amigos,
encontros

nas

denominações

religiosas,

conversas

com

mentores

espirituais

proporcionavam aos estudantes pesquisados que pensassem em outras formas de lidar com
as situações. As observações e conversas em campo nos indicaram que após esse período
de reflexão, os estudantes dos grupos Cantinho/Shalom e Consideração-TJ assumiam
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posturas diferenciadas, em relação aos professores e aos demais colegas. Mais uma vez a
separação na descrição das estratégias é meramente analítica, sendo utilizada para tornar
inteligível o fenômeno pesquisado.

3.2.1. Professores
A principal diferenciação de comportamento em relação aos professores, por parte
dos jovens do IFBA, que pode ser notada no campo, refere-se a um reconhecimento de
uma “superioridade acadêmica”. Os estudantes dos grupos observados, em seus discursos,
reverberam uma aceitação da superioridade do papel do professor, na estrutura formal de
ensino. De certo, que tal hierarquização de papéis sociais, não é um dado novo na área
educacional.
Tal reconhecimento diz respeito também a condições intelectuais, por vezes, os
discentes assumem que os professores sabem mais ou que possuem mais informação do
que eles, e assim que tem mais autoridade para falar. Nesse sentido, a adoção da estratégia
de contestação poderia ocasionar prejuízos ao processo de aprendizado. Relatam que era
preciso ter calma diante de algumas situações, mas reforçam que ter “alguma” postura
também era fundamental, mesmo que branda, nesses momentos de conflito, as falas que
seguem, evidenciam esse processo:
Não dá para ser como Pedro que diante de qualquer dificuldade nega
sua fé, mas ser sábio, para saber o momento certo de se colocar, e
sempre fazer isso com respeito e embasamento (masc., 16 , TJ).
Dá vontade de dizer que o professor está errado. O senhor está passado
algo que não foi comprovado. Mas a gente percebeu por experiência
própria, de outros colegas, se colocar sempre, expor o que a gente
acredita, acaba criando um desconforto para o professor e também para
a classe, acaba interrompendo. A gente acaba aceitando o que ele impõe,
mas não como verdade. E sobre o que a gente acredita, a gente tenta
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falar informalmente e deixa a aula fluir, aos poucos a gente tenta mostrar
a verdade e deixa a aula fluir. Não negar, o que a gente acredita, mas
aprender a hora certa de falar (fem., 16, renascer em Cristo).

Podemos inferir pelo significado das falas que a estratégia adotada perante os
professores deveria ser mais comedida, mas refletida, mais embasada. Ou seja, nos
momentos de divergências de opiniões, de discriminações ou preconceitos, de posturas
inadequadas em relação a questões da religiosidade, os estudantes precisam manter a calma
e interagir tendo consciência do papel representado pelo professor naquela performance.
Aqui é possível recorrer a um conceito, já usado por Weber (2000), de ação social
racional, ou seja, a motivação para a ação é refletida, pensada e orientada de maneira
consciente. Podemos então, influenciados por esse conceito, inferir que a estratégia de
mediação realizada pelos estudantes, nas sociabilidades, especificamente nas de relação
com os professores que é de enfrentamento racional.
As apreensões no campo permitiram compreender que diante dessas situações de
enfrentamento racional com os docentes, a postura não poderia ser de anulação das crenças
e princípios religiosos por parte dos estudantes. Não é tolerável negar suas convicções,
pelo fato do professor apresentar postura ou opinião diferente do que os estudantes
acreditam, segundo opinião dos mesmos. .
Cabe ressalvar a importância novamente dos grupos religiosos – Cantinho/Shalom e
Consideração-TJ, como estratégia “macro”. É recorrente nas falas dos estudantes que todo
esse processo de experimentação e adoção de posturas e condutas frente a momentos de
conflitos é partilhado na convivência com outros membros do grupo. Eles trocam
informações, experiências, validam esses aprendizados e adotam estratégias.
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3.2.2. Discentes
A relação com os demais colegas sejam os da mesma classe ou outros discentes,
estruturam-se com menor ou quase inexistente grua de hierarquia. Na visão dos jovens
pesquisados, eles compõem um grupo social de mesmo valor, são todos iguais, do mesmo
nível.
Conforme já mencionado a estratégia de contestação é a primeiramente utilizada.
Mas essa postura ocasiona tensões, desconfortos e por vezes, inimizades. Levando em
consideração que umas das características da juventude, também já evidenciada, é a
necessidade de pertencimento a um grupo social, o desejo dos participantes dos grupos
Cantinho/Shalom e Consideração-TJ era manter uma convivência harmônica com os
demais colegas. Nas falas é recorrente o desejo de ter “menos confronto”.
Os estudantes colaboradores dessa pesquisa também indicam que com o passar do
tempo à relação com os demais discentes sofre melhoras significativas, à medida que eles
aprendem a respeitar as diferenças, aprendem a não se importarem tanto com determinados
comentários, a não questionarem tanto as divergências de crenças e princípios. Aprendem a
aceitar as diferenças dos seus colegas e, sobretudo, aprendem a aprender com eles,
conforme relato a seguir, de uma estudante do Cantinho/Shalom:
Respeitar é muito mais legal, muito mais tranquilo. É melhor você viver em
mútuo respeito. Você poder conviver com as pessoas e as pessoas sabendo que
certas coisas, elas não podem falar na sua frente, as pessoas evitarem de te
convidar para certos lugares, que não são ambientes para você. Essa foi a
melhor estratégia para mim, não ligar, aprender que aquela era a vida da
pessoa, uma coisa dela e eu não tinha nada a ver com aquilo. (fem., 18 anos,
adventista).
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Tal estratégia pode ser, em contrapartida a adotada na relação com professores
como, de aceitação racional. Ou seja, há uma consciência das divergências, mas elas são
aceitas para uma convivência harmoniosa e saudável entre os pares.
Nomear as estratégias percebidas no campo, não tem intencionalidade de esgotar as
análises sobre as mesmas, o uso teórico - metodológico da fenomenologia, implica na
abertura de compreender o fenômeno nas suas “n” possibilidades. Ressaltar uma
características mais evidente em cada estratégia é apenas uma forma de compreendê-las.
Assim, afirmar que a organização em grupos é a estratégia macro que possibilita
nos processos de integração entre os membros a formulação através da experiência de
novas práticas, como a estratégia da contestação, de fortalecimento crítico ou da
separação de mundos na mediação com os conhecimentos divergentes das experiências
religiosas ou ainda que as estratégias de enfrentamento racional X aceitação racional
são adotadas nos processo de sociabilidade entre professores e discentes não encerra a
compreensão de como os estudantes que declaram suas pertenças religiosas vivenciam o
processo de aprendizado.
Essas constatações foram apreendidas da observação sistemática no período entre
setembro de 2012 e dezembro de 2013, dos estudantes dos grupos Cantinho/Shalom e
Consideração-TJ, do IFBA, campus Salvador.
De certo que tal postura em nada inviabiliza que as observações aqui descritas
sirvam de base ou influenciam outros olhares sobre o mesmo fenômeno.
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CAPITULO 4- CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Problematizar sobre a experiência religiosa no contexto de aprendizado não
constitui um caminho linear, nem mesmo uma tarefa das mais fáceis. As múltiplas
inquietações que motivaram essa pesquisa convergiam grandes dimensões formadoras da
vida humana: educação e religião. Assim, um dos direcionamentos mais fundamentais, ao
longo do processo foi o recorte a ser analisado. Tal trajetória foi se desenhando durante a
própria vivência junto aos estudantes do IFBA, desde a escolha do local de investigação, as
aproximações iniciais, a aplicação do mapeamento, os momentos de escutas, as conversas
informais, em especial a partir do acompanhamento do(s) grupos religiosos Cantinho /
Shalom e Consideração – TJ.
Cabe, pois, enfatizar que esse delineamento da pesquisa foi decorrente da opção
pela perspectiva teórico-metodológica da fenomenologia. A abertura para compreender o
fenômeno nas suas “n” possibilidades mostrou-se bastante pertinente e oportuna, pois
permitiu enfatizar as experiências dos próprios sujeitos, como eles - os estudantes dos
grupos observados - significam e validam os conhecimento adquiridos, o lócus da
investigação apontou os caminhos metodológicos que foram sendo adotados.
Há ainda de se considerar que a premissa da educação como processo de formação
humana contínua, na qual as pessoas constroem e vivenciam diversas formas de aquisição
de conhecimento pode conferir também a religião como fonte importante nessa construção,
o que ficou evidenciado pelos próprios estudantes pesquisados.
Ainda na fase inicial de mapeamento foi possível constatar que a realidade do IFBA
no que se refere ao pertencimento religioso dos estudantes, estava alinhada e assemelhavase a realidades mais macros, como as apresentadas na pesquisa do Mapa das religiões e nos
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dados do censo IBGE. A análise e cruzamento desses dados não apenas revelou um
panorama mais geral sobre a religiosidade no IFBA, como possibilitou a observação de
alguns pontos relevantes, a exemplo, do número significativo (em termos comparativos) de
estudantes Testemunhas de Jeová.
Outras importantes constatações foram percebidas nos momentos de escuta, nos
quais os estudantes reforçaram a importância da religião como produtora também de
conhecimento, e das dificuldades que eles enfrentavam com professores e colegas que, em
alguns momentos, não respeitavam suas crenças e princípios de vida.
O acompanhamento sistemático dos dois grupos religiosos permitiu constatar que o
processo de aprendizado apresenta diferenças para os estudantes que declaram
publicamente suas pertenças religiosas, de modo que eles precisam criar “formas” de lidar
com essa situação, criar estratégias de mediação.
Aqui, cabe ressaltar que as relações estabelecidas entre os conceitos, as teorias e as
práticas observadas foram imprescindíveis para a compreensão do fenômeno. Articular os
modos somáticos de atenção, a dimensão da religião como produtora de sentidos e
significados, o estoque de conhecimento, as formas de proselitismo usadas pelos
estudantes e como eles vivenciam o processo de aprendizado enquanto estudantes
religiosos arquitetaram as bases para a identificação das estratégias de mediação utilizadas.
Embora diferentes na organização, na estrutura das reuniões e em determinados
princípios religiosos, os dois grupos observados compartilham de experiências semelhantes
dos seus membros, no processo de aprendizado e na mediação das experiências religiosas.
Essas semelhanças inclusive ficaram evidentes de modo que não conseguimos, ao longo da
pesquisa, perceber estratégias diferenciadas entre os grupos, as diferenças encontradas
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situavam- se nas dimensões das relações, seja com o conhecimento, com os professores ou
com os demais colegas.
A formação e participação nos grupos constituem uma das estratégias mais
evidentes, estratégia macro. Nos grupos, os estudantes interagem, trocam informações e
fortalecem suas crenças religiosas. Encontram, portanto, nesses espaços a possibilidade de
manifestar suas pertenças religiosas sem medos ou anseios de repressões e/ou
discriminações. Os estudantes colaboradores da pesquisa acentuam a importância do grupo
como fundamental para o processo de aprendizado dentro do IFBA. Podemos ainda
perceber que esses espaços servem também para o surgimento, através da troca de
experiências, de outras estratégias.
As demais estratégias utilizadas pelos estudantes mediam tanto o estoque de
conhecimento quanto as relações interpessoais. O que fica mais marcado é que a própria
definição da “melhor estratégia” decorre das experimentações de diferentes formas e
modelos de interação. Os estudantes relatam que após tentar formas diferenciadas para
lidar com as dificuldades e divergências, eles terminavam por optar pela estratégia que
causava mais conforto, bem estar e funcionalidade.
Há ainda outros elementos que nos chama a atenção, mas que em decorrência dos
objetos traçados não puderam ser contemplados nessas reflexões. Por exemplo, caberia,
pois investigar mais as redes de sociabilidades desses (estudantes. Percebemos) ao longo
da pesquisa, que muitos deles foram socializados dentro de denominações religiosas, seria
interessante pensar como o processo contribui para a adoção das estratégias de mediação
utilizadas.
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Há ainda o desejo da melhor compreensão dos universos de significados que eles
atribuem à escola, por exemplo, a classificarem-na como pertencente ao “Mundo profano”
distante assim do “mundo sagrado”, dos desígnios de Deus, como os próprios estudantes
fazem referência.
As “n” possibilidades de observar um fenômeno deixam o leque aberto para novos
e outros olhares.
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Apêndice A
Pesquisa de Mestrado: estratégias de mediação realizada pelos estudantes na aquisição do
conhecimento formal frente às suas experiências religiosas.
QUESTIONÁRIO
Turma_________________
1.

GÊNERO

( ) masculino

( ) feminino
2. IDADE

( ) 13 anos

( ) 16 anos

( ) 19 anos

( ) 14 anos

( ) 17 anos

( ) 20 anos

( ) 15 anos

( ) 18 anos

( ) acima de 21 anos
3.

ETNIA / COR

( ) Preto (a)

( ) Branco(a)

( )Amarelo (a) /

( ) Pardo (a)

( ) Indígena

asiático(a)

( ) outros____________
4.

Qual a sua RELIGIÃO? ______________________________________________

5.

Qual seu maior SONHO (DESEJO) para o futuro?__________________________

_________________________________________________________________________
6.

Caso, você fosse selecionado para participar de uma pesquisa, como voluntário(a),

com a temática: Experiências religiosas dos estudantes, você teria interesse e /ou
disponibilidade?

( ) Sim

( ) Não

Se SIM, informe:
Nome: _____________________________________________________
E-mail:_________________________________________________
tel:____________________________
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