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Quando a professora Maria Aparecida contou na aula que o fóssil humano mais antigo encontrado 

nas Américas era o crânio de uma mulher, chamada Luzia, que viveu há cerca de 11.500 anos, ali 

mesmo em Lagoa Santa, vários alunos juraram que conheciam a caverna onde o crânio foi achado e 

muitos disseram até ter visto Luzia num museu. Depois, mais calmos, quiseram saber três coisas: o 

que é ‘fóssil’, o que é ‘crânio’ e se no tempo da Luzia não tinha dinossauros! Foi fácil explicar o que 

era fóssil, o que era crânio e que “no tempo de Luzia não havia dinossauros porque eles 

desapareceram da face da Terra milhões de anos antes de aparecerem os primeiros seres humanos”. 

Então, alguém perguntou: “Milhões de anos antes de Adão e Eva”? Uma colega contestou: “Não 

pode! O mundo não tinha milhões de anos quando Adão e Eva foram criados; só tinha alguns dias!” 

Imediatamente, um dos alunos que questionara sobre os dinossauros acrescentou: “O pai falou que 

não tem nada na Bíblia sobre os dinossauros!” Alguém lembrou que “Se Deus criou todos os animais, 

então Ele criou dinossauros também”! Outro menino interpelou a professora: “Professora: Bíblia é 

de Religião e dinossauros é de Ciências, né?” Nessa altura, aquela agitação natural que acontece 

durante os trabalhos coletivos em aula já se tornava meio confusa, o ambiente começa a ficar um 

tanto tumultuado, com muitas discussões paralelas, em voz alta, algumas já mostrando animosidade e 

aspereza entre os debatedores. A professora Maria Aparecida, que havia sido pega de surpresa pela 

discussão e ainda estava um pouco atônita, percebeu que precisava tomar alguma atitude para 

reassumir o controle da situação (Peres e Peres, 2004, p.186). 

  



RESUMO 

 

 

O presente estudo descreve e analisa a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 

espaços religiosos, vinculados à Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME/BH). 

Indagando sobre os limites e as possibilidades educativa desse atendimento, reconstituímos a 

trajetória da EJA no município de BH, enfatizando os acordos, os conflitos e as alianças 

estabelecidas entre atores sociais e políticos que atuaram e atuam nessa modalidade educativa. 

Verificamos que o surgimento das turmas de EJA fora do espaço escolar resulta da 

confluência de interesses econômicos e políticos que marcam a história da Educação de 

Jovens e Adultos na referida cidade. Observamos que os espaços educativos dos grupos 

religiosos que cedem salas para RME/BH não são neutros. Seus arranjos arquitetônicos, seus 

signos, suas imagens se articulam com sistemas de significação e de representação da 

sociedade e da natureza, procurando forjar identidades sociais e religiosas particulares. A 

educação de jovens e adultos leva, assim, as marcas do catolicismo, do pentecostalismo, do 

espiritismo e do candomblé, conforme o espaço que se estabelece. Colocando em relevo tanto 

relações estabelecidas entre educadores/as e estudantes quanto as formas pelas quais as 

memórias culturais são preservadas e indagadas nas turmas de EJA nos espaços religiosos, 

destacamos o peso da materialidade na condição docente.  Tendo como pano de fundo a 

perspectiva dos Estudos Culturais, tomamos a educação de jovens e adultos, as religiosidades 

e a docência como práticas culturais, situadas em uma arena conflituosa de disputa por 

significados e representações. Partindo do pressuposto de que os dados empíricos não são 

apenas reflexos da observação-sensorial, mas fruto de aplicação de certos conceitos-teóricos, 

apresentamos os conceitos de cultura popular, religiosidade e identidade social como 

categorias multifacetadas, que instituem sentidos e significados, dando inteligibilidade às 

ações sociais. Para fundamentar os principais conceitos trabalhados nesta tese, recorremos, 

dentre outros pesquisadores, aos estudos de Stuart Hall, Homi Bhabha, Tomaz Tadeu da 

Silva, Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Inês Teixeira. Os sujeitos e os espaços pesquisados 

foram selecionados a partir de um questionário sociocultural aplicado ao conjunto de 

professores que atuam em turmas de EJA em espaços religiosos. Procuramos por espaços 

marcados pela alteridade religiosa, ou seja, locais onde a religiosidade do profissional docente 

não coincidia com a religiosidade do espaço no qual exercia sua atividade docente. Por meio 

de entrevista semiestruturada, coletamos depoimento de um ex-coordenador do Núcleo de 



Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação (SMED), de cinco líderes 

religiosos (dois pastores, um padre, um doutrinador espírita e uma militante do movimento 

negro que coordena uma entidade que luta contra os preconceitos etnicorraciais e a 

intolerância religiosa de religiões de matriz africana), quatro professoras e dois professores. 

Constatamos que a política educacional da Rede Municipal não leva em consideração as 

profundas transformações porque passou o campo religioso no Brasil nas últimas décadas .  

Ao deixar de ser uma herança, para se tornar uma escolha, a religião se converteu em um 

mercado de bens simbólicos, marcado pela disputa por significação e representação do mundo 

e da natureza, gerando novas tensões e conflitos sociais. Formadas na luta com outros ideais, 

a identidade religiosa institui, por um lado, sociabilidade, laços de sentimentos comunitários e 

enraizamento cultural; por outro lado, tende a demarcar as diferenças, criando, até certo 

ponto, interditos que interferem no processo educacional. Este fato suscita novas indagações 

ao processo educativo que pode tratar com desprezo, medo e hostilidade crenças e identidades 

religiosas que não são hegemônicos, classificando o diferente como inferior ou perigoso, bem 

como legitimar certas práticas religiosas, em detrimento de outras. Em um contexto 

multicultural, os estudos sobre a relação entre religiosidade e educação podem contribuir para 

formação de educadores atentos aos aspectos relacionais e performativos da construção 

identitária, que questionem relações de poder que aprofunda as distâncias culturais entre 

“eles” e “nós”. 

 

 

 

Palavras chave: Educação de jovens e adultos, laicidade, identidade religiosas e diferenças 

culturais. 

 

  



ABSTRACT 

 

The present study describes and analyzes the Youth and Adults Education (EJA) in religious 

spaces, linked to the Municipal Network Education of Belo Horizonte (RME/BH). When inquiring 

about the limits and possibilities of educational services, reconstitute the trajectory of EJA in the city 

of Belo Horizonte, emphasizing the agreements, conflicts and alliances between established social and 

political actors who acted and act in this educational modality. We found that the emergence of EJA 

classes out of school results from the confluence of economic and political interests that mark the 

history of Youth and Adults Education in that city. We observe that the educational spaces of religious 

groups that give room for RME/BH are not neutral. His architectural arrangements, their signs, their 

images are linked to systems of meaning and representation of society and nature, seeking to forge 

social identities and religious individuals. The youth and adults education takes thus the marks of 

catholicism, pentecostalism, religions with African roots and spiritualism, as space is established. 

Placing much emphasis on relations between educators/students and the as the ways in which cultural 

memories are preserved and surveyed in EJA classes in religious spaces, emphasizing the materiality 

of the teaching provided. With the background of the Cultural Studies perspective, we take the youths 

and adults education, religiousness and teaching as cultural practices, situated in an arena of 

competition for conflicting meanings and representations. Assuming that the empirical data are not 

just reflections of sensory observation, but the result of application of certain theoretical concepts, 

introduce the concepts of popular culture, religion and social identity as multifaceted categories, 

establishing meanings and senses, giving intelligibility to social actions. To support the main concepts 

used in this thesis, we use, among other researchers, studies of Stuart Hall, Homi Bhabha, Tomaz 

Tadeu da Silva and Luiz Alberto Oliveira Gonçalves and Ines Goncalves Teixeira. The persons and 

spaces surveyed were selected from a sociocultural questionnaire applied to all teachers working in 

EJA classes in religious spaces. We look for spaces marked by religious otherness, ie, places where 

the teacher religiosity did not match the space in which religion exercised their teaching. Through 

semi-structured interview, collect testimony from a former coordinator of the Youth and Adult 

Education of the City Department of Education, five religious leaders (two pastors, a priest, counselor 

and a militant spirit of the movement black an entity that coordinates the fight against prejudice ethno-

racial and religious intolerance of religions of African origin) and four women teachers and teacher 

man. We found that the educational policy of the Municipal Network does not take into account the 

profound changes now because the religious field in Brazil in recent decades bring. By leaving a 

legacy to be, to become a choice, religion has become a market of symbolic goods, marked by the 

struggle for meaning and representation of the world and nature, creating new tensions and social 

conflicts. Formed in the struggle with other ideals, establishing religious identity on the one hand, 

sociability, feelings of community ties and cultural roots, on the other hand, tends to demarcate the 



differences, creating to some extent, forbidden to interfere in the educational process. This fact raises 

new questions to the educational process that can treat with contempt, fear and hostility to religious 

beliefs and identities are not hegemonic, classifying the different as inferior or dangerous as well as 

legitimizing certain religious practices over others. In a multicultural context, studies on the 

relationship between religion and education can contribute to the formation of educators aware of the 

relational and performative aspects of identity construction, which would question the power relations 

which deepens the cultural distance between "them" and "us."  

Keywords: Youth and adults education, laity, religious identity and cultural differences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RÈSUMÉ 

 

Cette étude décrit et analyse l´Éducation des Jeunes et Adultes (EJA) dans les sphères 

religieuses liées au Reseau Municipal d´Éducation de Belo Horizonte (RME/BH). À la 

recherche des limites et des possibilités éducatives de ce système, nous avons reconstitué le 

trajet de EJA dans la ville de Belo Horizonte en mettant l´accent sur les accords, les conflits et 

les alliances établies entre les acteurs sociaux et politiques qui ont joué et jouent encore un 

rôle dans cette modalité éducative. Nous avons vérifié que le surgissement des classes de EJA 

en dehors de l´espace scolaire résulte de la confluence des intérêts economiques et politiques 

qui caractérisent l´histoire de l´Éducation de Jeunes et Adultes dans la ville. Nous avons 

observé que les espaces éducatifs des groupes religeux qui offrent des salles au RME-BH ne 

sont pas neutres. Leurs arrangements architectoniques, leurs signes, leurs images s´articulent 

avec des systèmes de signification et de représentation de la société et de la nature, à la 

recherche d´identités sociales et religieuses particulières. De cette manière, l´Éducation des 

jeunes et adultes porte les marques du Catholicisme, du Protestantisme de la Pentecôte, du 

Spiritisme et du Candomblé, selon l´espace qui s´établit. Soulignant les rapports établis entre 

éducateurs/éducatrices et élèves aussi bien que les formes à travers lesquelles les mémoires 

culturelles sont préservées et recherchées dans les classes de EJA dans les domaines religieux, 

nous avons souligné le poids de la matérialité dans la condition enseignante. À partir de la 

perspective des Études Culturelles, nous avons pris l´éducation des jeunes et adultes, les 

religiosités et l´enseignement comme des pratiques culturelles situées dans une arène 

d´antagonismes à propos de significations et de représentations. En présupposant que les 

données empiriques ne sont pas uniquement des reflexes de l´observation sensorielle, mais 

fruit de l´application de certains concepts théoriques, nous présentons les concepts de culture 

populaire, religiosité et identité sociale comme des catégories multiformes qui instituent des 

sens et des signifiés qui engendrent l´intelligibilité des actions sociales. Pour fonder les 

principaux concepts travaillés dans cette thèse, nous avons eu recours, à côté d´autres 

chercheurs, aux études de Stuart Hall, Homi Bhabha, Tomaz Tadeu da Silva, Luiz Alberto 

Oliveira Gonçalves et Inês Teixeira. Les sujets et les espaces recherchés ont été sélectionnés 

em prenant pour point de départ un questionnaire socioculturel appliqué à l´ensemble des 

professeurs qui enseignent dans les classes de EJA dans les espaces religieux. Nous avons 

cherché des domaines marqués par l´altérité religieuse, c´est-à-dire, des domaines où la 

religiosité de l´enseignant ne coïncidait pas avec la religiosité de l´espace dans lequel il 



exerçait son activité enseignante. Par le moyen d´une entrevue semi-structurée nous avons 

collecté le témoignage d´un ex-coordinateur du Noyau d´Éducation de Jeunes et Adultes du 

Secrétariat Municipal d´Éducation (SMED) ainsi que de cinq guides religieux (deux pasteurs, 

um prêtre, un guide spirite et une militante du mouvement nègre qui coordonne la lutte contre 

les préjugés de race et contre l´intolérance religieuse devant les religions d´origine africaine), 

quatre enseignantes et un enseignant. Nous avons constaté que la politique d´éducation du 

Reseau Municipal ne tient pas compte des transformations profondes du domaine religieux 

brésilien pendant les dernières décennies. Cessant d´être um héritage et devenant um choix, la 

religion devient um marché de biens symboliques, défini par le conflit entre signification et 

représentation du monde et de la nature, ce qui produit de nouvelles tensions et conflits 

sociaux. Em lutte avec d´autres idéaux, l´identilé religieuse institue, d´un côté, de la 

sociabilité, des liens de sentiments communautaires et d´enracinement culturel; d´autre côté, 

elle tend à accentuer les différences, créant des interdictions qui interfèrent dans le processus 

éducatif. Ce fait suscite de nouvelles interrogations au processus éducatif qui peut mépriser, 

craindre ou envisager hostilement les croyances et les identités qui ne sont pas dominantes, 

classer le différent comme inférieur ou dangereux et légitimer certaines pratiques religieuses 

comme les seules acceptables. Dans um contexte multiculturel, les études sur la relation 

religiosité et éducation peuvent contribuer à la formation d´éducateurs attentits aux aspects de 

la construction des identités et capables de questionner le pouvoir et d´évaluer les distances 

culturelles entre “eux” et “nous”. 

 

Mots-clefs: Éducation de jeunes et adultes, laïcité, identités religieuses et différences 

culturelles. 
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Se nós não tivéssemos o grupo que tínhamos; se nós não fossemos o 

grupo que éramos, a gente não teria na cidade um projeto dessa 

envergadura. Eu não tenho dúvida disso. Nós éramos chamados 

direto ao Gabinete para sermos sabatinados a respeito dessa 

proposta. Muitas das vezes, nós tivemos que ir lá e dizer para 

Secretária de Educação: “eu garanto” e o Gabinete falar assim, 

“nós não vamos bancar professores da rede nessas condições 

materiais, muita vezes correndo risco de vida”. (Depoimento de 

Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH)
1
 

 
A gente chegava num grupo evangélico. E aí quando eu falava, por 

exemplo, “eu vim aqui pra dizer pra vocês, que vocês têm direito à 

educação e que esse direito vai ser cumprido”. Várias vezes ouvi 

alguns que gritavam: “Glória a Jesus”! “Aleluia,” “Amém 

Senhor”! “Abençoa Jesus.” (Depoimento de Paulo de Tarso, ex-

coordenador do Projeto EJA-BH.) 

 

Esses atendimentos em espaços não escolarizados, por mais que 

tenham certa qualidade no atendimento, não é a mesma coisa de 

uma escola. Como é o caso da turma da Caixa Econômica: as 

pessoas perdem a oportunidade da socialização; perdem o espaço 

da convivência próprio do espaço escolar. Porém, a política pública 

precisa dar conta daqueles sujeitos que não conseguem restabelecer 

a relação com a escola, seja pelas barreiras físicas e simbólicas. 

(Depoimento de Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-

BH.) 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED) promove, desde 

2005, o Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos em espaços não 

escolares. Inicialmente conhecido como Projeto EJA-BH, essa proposta foi aos poucos se 

configurando como política pública. Em linhas gerais, trata-se de uma parceria entre poder 

público e a sociedade civil, visando assegurar o direito à educação a uma parcela da 

população que não teve acesso à escola na infância e na adolescência. Enquanto a Prefeitura é 

responsável pela remuneração e pela formação do educador, as instituições parceiras têm 

como incumbência a organização do espaço onde as aulas serão ministradas. Além disso, 

tanto uma quanto a outra se responsabilizam pela chamada pública dos educandos. Vale 

sublinhar que o processo de escolarização acontece em locais como Centro de Referência da 

Saúde Mental, Caixa Econômica Federal, Associação de Moradores de Bairro, Centro 

Cultural, Espaço do Projeto Criança Esperança, Parque das Mangabeiras, Paróquias da Igreja 

                                                           
1
  Com o objetivo de manter a privacidade, os nomes dos sujeitos e os dos espaços são fictícios. No 

entanto, essa alteração não foi feita em todas as situações. Em relação aos espaços, a exceção acontece no caso 

do CENARAB, cujo nome foi mantido a pedido da Coordenação Nacional dessa entidade, dado o caráter 

afirmativo do trabalho ali desenvolvido. Quanto aos sujeitos, os nomes dos líderes religiosos não foram alterados 

a pedido de cada um.  
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Católica, Igrejas evangélicas, Centros Espíritas e o CENARAB (Centro Nacional de 

Resistência e Africanidade Brasileira), espaço ligado às religiosidades de matrizes africanas, 

especialmente ao Candomblé. 

De acordo com o discurso oficial, a adoção de políticas de atendimento à Educação de 

Jovens e Adultos em espaços não escolares visa a redução do analfabetismo e à elevação do 

nível de escolaridade da população belo-horizontina.  

 

A cidade de Belo Horizonte tem uma população de aproximadamente 78 mil 

analfabetos na faixa etária acima de 15 anos de idade, conforme dados do 

INEP (Censo Demográfico de 2000). A sua população de analfabetos ou 

com baixa escolaridade apresenta as seguintes características: está em área 

de vulnerabilidade social, trabalha na economia formal e informal ou está 

desempregada, aposentada ou é pensionista; compõe-se, em sua maioria, de 

mulheres na faixa etária entre 41 e 70 anos; é oriunda, principalmente, do 

interior de Minas Gerais e encontra-se fora de nossas escolas. Em geral, foi 

excluída da cultura letrada e dos bens culturais e sociais; o que compromete 

sua participação mais ativa no mundo trabalho, da cultura e da política. 

Incluir essas pessoas é um dever social (SMED, 2005, p.46)
2
. 

  
A Educação de Jovens e Adultos em estabelecimentos não oficiais não é, no entanto, 

algo inédito na cidade de Belo Horizonte. Pelo contrário, a SMED coordenou anteriormente 

duas experiências de Educação de Jovens e Adultos fora do espaço escolar. De certa forma, 

ambas foram decisivas na formulação do Projeto EJA-BH: a primeira foi desenvolvida, entre 

1997 e 2004, pelo Programa Bolsa-Escola Municipal (BEM) e a segunda foi implementada 

pelo Projeto Brasil Alfabetizado (BA), em 2004.  

A elaboração da proposta de Alfabetização das mães de alunos do Programa Bolsa 

Escola foi desencadeada por duas constatações empíricas: a existência de um número 

expressivo de pessoas (algo em torno de 40%) que não sabiam assinar, tendo, assim, 

dificuldade em receber o benefício do filho e a inexistência de espaços escolares para o 

atendimento das necessidades básicas de aprendizagens desse público. Isso porque, na Rede 

Municipal de Ensino, com exceção de um estabelecimento educativo, as escolas que oferecem 

a EJA funcionam apenas no noturno; o que é um obstáculo à escolarização dessas senhoras. 

Para elas, o horário mais adequado para se estudar é o diurno, seja por questões de segurança, 

                                                           
2  De acordo com o IBGE (2010), o número de analfabetos na cidade de Belo Horizonte é de 55 mil 

pessoas.  
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seja por questões familiares, já que na parte da manhã ou da tarde, os maridos estão, de modo 

geral, trabalhando e os filhos estudando.  

 

O recebimento do benefício no banco trouxe ao bolsista a necessidade de 

saber assinar o nome e, pelos dados do cadastro, uma parte significativa 

(cerca de 40%) não o fazia. Além disso, os técnicos que acompanhavam as 

famílias foram percebendo a necessidade de trabalhar com as mães – 

responsáveis pelo acompanhamento da vida escolar de seus filhos, crianças e 

adolescentes – a possibilidade de sua volta à escola, como forma de melhorar 

a qualidade de vida dessas mulheres (SMED, 2003). 

 

Diante disso, a solução encontrada pelo BEM foi organizar salas de aulas em espaço 

fora do contexto escolar, com tempos flexíveis e adaptados à realidade do público do 

Programa Bolsa Escola.  

 

Para facilitar a participação do público - pessoas analfabetas ou semi-

analfabetas e/ou com experiências negativas de escolarização, oferecemos 

alternativas: formar grupos pequenos, até 25 pessoas, por vizinhanças; 

buscar um local de fácil acesso para todos, de preferência em uma escola 

próxima; negociar o horário conveniente para o grupo; levar o professor até 

o grupo. Assim, as pessoas não precisam deslocar-se para uma escola 

distante, nem fazer gastos com transporte (SMED, 2003). 

 

 

A organização das turmas, a escolha do local, a negociação do horário das aulas, a 

identificação do educador com o público demonstra o forte caráter indutor da proposta de 

Alfabetização do BEM-BH.  

 

No caso da educação de pessoas jovens e adultas, o caráter indutor do Estado 

é fundamental. Diferentemente da educação regular, a experiência e os 

estudos realizados na América Latina apontam para o fato de que é a oferta 

de serviços que modela as características da demanda naquele nível de 

ensino. Diferentemente da educação fundamental regular, onde há um 

grande consenso social (particularmente dos pais) sobre a necessidade das 

crianças irem à escola, no caso da EJA isso não ocorre, exigindo, portanto, 

uma atitude ativa do poder público (HADDAD, 1998, p.98). 

 

Assim, ao flexibilizar os tempos e os espaços escolares, o projeto de alfabetização de 

mães de alunos do Programa Bolsa-Escola, buscou-se criar condições para assegurar tanto o 

acesso quanto a permanência do público no processo educativo. Nesse momento, o que se 

pretendia, de acordo com o relatório do Programa Bolsa-Escola, era garantir que o processo 

educativo fosse um rito de passagem, que fomentasse o desejo de o aluno retornar ao ensino 
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fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Isso porque não se tratava de 

uma de escolarização, já que o curso tinha um caráter não-formal. Embora os educadores 

fossem licenciados, o educando não tinha direito à certificação.  

A segunda experiência de EJA em espaços não escolares, coordenado pela SMED, foi 

o Programa Brasil Alfabetizado. Trata-se de uma articulação entre União, Município e 

sociedade civil, visando à redução dos índices de analfabetismo no Brasil, que foi 

implantando em Belo Horizonte em 2004. A União forneceu recursos e apoio técnico, 

cabendo, em contrapartida, às instituições envolvidas selecionar o educador, recrutar e 

apontar espaços que poderiam ser usados como sala de aula. A despeito da concepção 

assistencialista e compensatória, esse projeto teve o mérito de mapear as instituições que 

trabalhavam, de maneira não-formal, com a EJA em Belo Horizonte
3
.  

 

As turmas do Brasil Alfabetizado são constituídas por meio de cadastro do 

alfabetizando, realizado pelas Administrações Regionais ou pelo telefone no 

“Alô Educação”. Elas procuram atender ao alfabetizando no local mais 

próximo de sua residência ou trabalho. Funcionam em diversos espaços da 

cidade (igrejas, postos de saúde, associações e centros comunitários e 

outros), buscando contemplar as diversas regiões com maior número de 

interessados. O horário de funcionamento das turmas é construído com o 

grupo de alfabetizando, a fim garantir a sua frequência e permanência no 

programa, cumprindo uma carga horária semanal de 10 horas, perfazendo 

um total de 240 horas (SMED, 2005, p.48). 

 

Após a conclusão dos trabalhos com as primeiras turmas do Brasil Alfabetizado (BA), 

em 2005, a SMED-BH decidiu manter parceria com as instituições, ampliando suas 

atribuições. A Secretaria Municipal de Educação passou a se responsabilizar pela seleção, 

remuneração e qualificação do educador (pontos questionáveis no Projeto Brasil Alfabetizado, 

caracterizado – não raro – pela presença de professores sem qualificação acadêmica mínima 

para exercício da docência).  A SMED assegura ainda aos educandos o acesso ao kit escolar 

(mochila, caderno, caneta, lápis, borracha, livro didático e livros literários). Cabe salientar 

que, ao integrar essas turmas ao Projeto EJA-BH, o poder público municipal garantiu aos 

alunos o direito à certificação. Trata-se, pois, não apenas de uma proposta experimental e 

emergencial de alfabetização, como as descritas anteriormente, mas de uma proposta de 

escolarização do Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

                                                           
3
  Sobre o Brasil-Alfabetizado, veja o artigo de Leôncio Soares: Brasil Alfabetizado em foco – 

Alfabetização de adultos: um pouco de história. Um salto para o futuro – Programa 1, set 2003 disponível em 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/baf/tetxt1.htm 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/baf/tetxt1.htm


24 

 

De acordo com o NEJA-SMED (Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da 

Secretaria Municipal de Educação), o surgimento do Projeto EJA-BH está relacionado à 

constatação de que parte do público jovem e adulto enfrenta basicamente dois tipos de 

barreiras para se escolarizar em estabelecimentos oficiais: uma de ordem física e a outra de 

ordem simbólica
4
. A primeira diz respeito a fatores materiais, que podem ser verificados de 

forma objetiva quando se analisam as causas da evasão na Educação de Jovens e Adultos
5
. Eis 

aqui três exemplos que ilustram essa situação: a distância entre local onde trabalha o aluno e a 

escola que oferece o curso de EJA; a ausência de infraestrutura urbana – ponte, passarela e 

avenidas – que possibilite o acesso rápido e seguro do educando ao estabelecimento 

educativo, o descompasso entre o horário de funcionamento dos cursos de EJA, não raro, 

realizados no noturno e a disponibilidade temporal de algumas pessoas que podem estudar 

somente no diurno. 

 O fator de ordem simbólica está, por sua vez, intimamente ancorado em uma 

determinada compreensão social e política que sustenta que a educação básica é apenas um 

direito intrínseco à criança e ao adolescente. Essa concepção pode ser identificada 

socialmente de duas formas: uma sob afirmação de que o adulto, devido ao avanço da idade, 

não tem mais condição de aprender
6
 e a outra sob a alegação de que o investimento na 

educação de adultos é um desperdício de recursos públicos. O fato é que tanto uma quanto 

outra reforçam o estigma que pesa sobre a pessoa que não se escolarizou na infância. Na 

verdade, essas práticas discursivas, além de serem inibidoras ao processo de escolarização 

tardio, acabam, de alguma forma, contribuindo para formação das chamadas barreiras 

simbólicas: o adulto não se reconhece como sujeito que possui direito de se escolarizar; para 

ele, a escola é algo que “ficou para trás”, restando apenas se preocupar com o estudo dos 

filhos e dos netos. 

 A SMED caracteriza os educandos atendidos em espaços não escolares da seguinte 

maneira: 

 

                                                           
4
  Os termos barreiras físicas e barreiras simbólicas são categorias usadas pelo Núcleo de Educação de 

Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação (NEJA-SMED) para classificar as razões que levam o 

público jovem e adulto a evadir ou a não frequentar os cursos de EJA em estabelecimentos educativos oficiais.  
5
  SANTOS (2005), investigando o percurso de quatro alunos egressos da EJA, verificou que há um 

equilíbrio precário quando uma pessoa busca tardiamente se escolarizar: conflito com cônjuge, despesas com 

alimentação, transporte, conciliação entre tempo de trabalho e estudo. 
6
  Talvez a expressão que traduza melhor esse tipo de pensamento seja a frase que diz que “papagaio 

velho não aprende a falar”. 
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São jovens e adultos, com predominância dos mais velhos, que vão à escola 

por vários motivos: não se reconhecem como sujeitos de direitos; têm 

dificuldade para sair da proximidade de sua moradia e com a organização 

rígida de horários nas escolas; não dispõem de recursos financeiros para o 

deslocamento; têm longa jornada de trabalho; e às vezes sofrem de doenças 

crônicas (problemas de visão, hipertensão, diabetes, entre outros). O público 

com essas características são atendidos pelo Programa Brasil Alfabetizado e 

pelo Projeto EJA/BH (SMED, 2005, p.46). 

 

Conforme destacamos anteriormente, diferentemente das experiências do Brasil 

Alfabetizado e da Alfabetização das Mães do Programa Bolsa Escola
7
, a Educação de Jovens 

e Adultos em espaços não escolares, desenvolvidas pelo Projeto EJA-BH, configura-se como 

proposta de elevação do nível de escolaridade, já que o curso oferece, em regime de 

unidocência
8
, o Ensino Fundamental completo. A formação continuada se apresenta como 

elemento imprescindível nesse processo. 

 

O Projeto EJA-BH, em relação ao processo de formação continuada, propõe 

que ele deve possibilitar aos educadores se perceberem enquanto 

profissionais que atuam numa modalidade educativa diferenciada, conforme 

afirma o Parecer CME-BH 093/02, e se identificarem cada vez mais com as 

questões pedagógicas específicas dos educandos jovens e adultos. Além 

disso, o Projeto se filia à concepção de que o processo formativo acontece 

quando os educadores, sujeitos socioculturais, se inserem no mesmo e 

participam de sua construção. Com isso, propõe que a experiência concreta 

de trabalho e da vida dos educadores deve constituir ponto de partida para a 

articulação de uma política de formação (SMED, 2008, p.29). 

 

Embora enfatizem pontos fundamentais na Educação de Jovens e Adultos, os 

documentos oficiais silenciam, no entanto, sobre temáticas que emergem no cotidiano dos 

educadores. No segundo semestre de 2008, quando realizamos uma pesquisa exploratória 

sobre Educação de Jovens e Adultos em espaços não escolares, três pontos nos chamaram a 

atenção: o primeiro diz respeito à precariedade da materialidade do espaço físico de alguns 

locais - o tamanho da sala, a iluminação fosca, a inadequação das mesas e das carteiras à 

anatomia do público, a ausência de bibliotecas, a falta de alimentação e a ausência de espaço 

de socialização são elementos que interferiam no atendimento do público de EJA. O segundo 

                                                           
7
  O MOVA (Movimento de Alfabetização), inaugurado em São Paulo no início da década de 1990, 

Acontece em espaços não escolares.  Trata-se, no entanto, de uma proposta de alfabetização de adultos e não de 

um programa de elevação do nível de escolaridade; o que difere radicalmente da proposta do EJA-BH. 
8
  No Capítulo 6, quando enfocaremos a questão da identidade profissional e a experiência docente, 

abordaremos, de modo detalhado, esse ponto. Nesse momento, basta dizer apenas que há, em cada turma, uma 

única professora encarregada não somente da Alfabetização de jovens e adultos, mas de  trabalhar com saberes e 

habilidades próprias do Ensino Fundamental. 
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ponto refere-se ao número de turmas em espaços religiosos: das 146 turmas existentes na 

época, 48 localizavam-se em espaços católicos, evangélicos e Centros Espíritas. No primeiro 

semestre de 2010, foi inaugurada a primeira turma no CENARAB (Centro Nacional de 

Resistência e Africanidade Brasileira), um espaço ligado às religiosidades de matrizes 

africanas, tornando ainda mais complexa a relação entre processo de escolarização e 

religiosidade. O terceiro ponto diz respeito às negociações e conflitos entre educadores, 

espaços e o NEJA-SMED (Núcleo de Educação de Jovens e Adultos e Ensino Noturno da 

Secretaria Municipal de Educação). Algumas práticas escolares precisavam ser redefinidas em 

espaços religiosos em virtude de crenças e valores do grupo onde estava instalada a turma de 

EJA.  

Este trabalho está situado em uma zona de fronteira, marcada por três dimensões que 

caracterizam a educação de jovens e adultos em espaços religiosos na Rede Municipal de 

Ensino de Belo Horizonte. A primeira dimensão diz respeito à política de atendimento da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Belo Horizonte 

(RME/BH) em espaços não escolares, ou seja, acordos, conflitos e alianças que tornaram 

possível a implantação dessa proposta educativa em locais híbridos: nem propriamente 

escolar, nem propriamente religioso; a segunda dimensão diz respeito à política cultural dos 

espaços religiosos (a política de significados, da diferença e de reconhecimento presente 

nesses locais), inscrita nos arranjos arquitetônicos, nos rituais, nas práticas, nos dispositivos 

materiais, nos arranjos espaciais, nos signos e nas linguagens presentes em turmas de EJA nos 

espaços religiosos, conveniados com a SMED; a terceira dimensão diz respeito às formas 

pelas quais as educadoras traduzem suas experiências nessa zona de fronteira. 

Dividido em seis capítulos, o presente estudo descreve e analisa a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) em espaços religiosos, enfatizando escolhas, negociações e conflitos tanto na 

política de atendimento de EJA na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte (RME/BH) 

quanto na política cultural dos locais onde se desenvolvem a prática educativa. Trata-se de 

uma investigação que toma como objeto a proposta de escolarização desenvolvida pela 

Secretaria Municipal de Belo Horizonte (SMED) em locais concebidos, a priori, para 

realizações de atividades de cunho religioso, bem como suas implicações para experiência e 

identidade do trabalho docente9. O escopo principal desta investigação constitui, por um lado, 

                                                           
9
   As turmas de Educação de Jovens e Adultos, atendidas em espaços religiosos, fizeram parte do Projeto 

EJA-BH, que vigorou de 2005 a meados de 2010. Transformada em política pública, essas turmas passaram a 

integrar à proposta pedagógica da Rede Municipal de Educação. Agora são chamadas pelos gestores, ora como 
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em compreender os limites, as possibilidades e as contradições desses espaços educativos; por 

outro lado, examinar como os profissionais da educação traduzem os sentidos e os 

significados suscitados por essas experiências educativas. 

O primeiro capítulo, intitulado “Nos interstícios da escolarização e da religiosidade: 

tensões e disputas culturais”, descreve e problematiza o contexto da pesquisa exploratória, a 

qual nos forneceu os primeiros dados empíricos de nosso campo de investigação. 

Constatamos inicialmente que as turmas de EJA em espaços religiosos eram, não raro, 

marcadas pela precariedade do mobiliário e pelos aspectos formativos dos símbolos e dos 

arranjos arquitetônicos. Verificamos ainda que a laicidade do processo educativo era colocada 

em xeque, comprometendo os preceitos legais que orientam a educação pública no Brasil. 

Finalmente, observamos que os locais religiosos que ofertavam turma de EJA, vinculada à 

RME/BH, eram, muitas vezes, caracterizadas por tensões e conflitos.  

O segundo capítulo, intitulado “Estudos Culturais, educação e religiosidades: dos 

pressupostos teóricos ao itinerário metodológico”, está dividido em duas partes. A primeira 

trata dos pressupostos teórico-conceituais. Partindo do princípio que os dados empíricos são 

frutos da aplicação de certos conceitos e categorias, são apresentados as ferramentas teóricas 

que informaram nosso trabalho de campo. Os conceitos de cultura, cultura popular, 

religiosidade e religiosidade popular são abordados como campo de produção, como 

elementos que permite nos formar como sujeitos particulares. Eles se situam, conforme os 

Estudos Culturais, em campo disputado e conflituoso de práticas e de representação. Nessa 

perspectiva, os sujeitos e suas identidades não são pensados como dados, mas como fruto de 

relações sociais e de poder. Na segunda parte, são apresentados os sujeitos e os espaços onde 

foi realizada a pesquisa de campo. 

O terceiro capítulo, intitulado “Educação de Jovens e Adultos em Belo Horizonte: 

trajetórias, alianças e conflitos”, descreve e analisa a política de atendimento da Educação de 

Jovens e Adultos na cidade de Belo Horizonte. Depois de apresentar o caráter contestado da 

política de atendimento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, focaliza a proposta de 

EJA em BH. Durante duas décadas e meia (1970 e 1985), a Rede Municipal ofertou o Ensino 

Regular de Suplência em apenas uma escola. A situação começa a se alterar somente na 

década de 1990 quando houve uma expansão da política de atendimento do público jovem e 

                                                                                                                                                                                     
turmas externas, ora como turmas de vínculos. No capítulo dois, na seção em que trataremos da Educação de 

Jovens e Adultos na cidade de Belo Horizonte, abordaremos a origem e os fundamentos político-pedagógicos do 

Projeto EJA-BH. 
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adulto. Depois da Reforma Educacional de 1994, inicia-se um movimento de (re) estruturação 

da organização dos tempos e do trabalho pedagógico nessa modalidade educativa, que 

culminou com aprovação do Parecer 093-2002, o qual regulamentou o funcionamento da EJA 

na Rede Municipal de Belo Horizonte. A partir de 2005, com o objetivo de ampliar o 

atendimento do público que não teve acesso à escolarização na infância e na adolescência, foi 

criado, não sem tensão e disputas, o Projeto EJA-BH, que estende o atendimento ao público 

jovem e adulto para espaços não escolares, dos quais se destacam: associação de moradores 

de bairro, centros culturais, shopping populares e principalmente os espaços religiosos. 

Apoiando na legislação vigente, nos documentos oficiais e em depoimentos de gestores da 

SMED, procura-se apresentar os limites e as possibilidades educativas dos espaços não 

escolares, especialmente aqueles vinculados às instituições religiosas. 

O quarto capítulo intitulado “Os espaços religiosos como locais de demarcação da 

identidade e afirmação da diferença” focaliza a Educação de Jovens e Adultos no CENARAB 

e no Centro Espírita Esperança. Depois de abordar a origem do Centro Nacional de 

Resistência e Africanidade Afro-Brasileiro, situa os arranjos espaciais como sistema de 

significação que contesta as desigualdades etnicorracial e a intolerância contra as religiões de 

matriz africana. Na parte final, trata da inserção do kardecismo no campo religioso brasileiro. 

Embora exista um continun entre cultos de possessão mediúnica kardecistas e de religiosidade 

afro-brasileira, os espíritas enraizaram na cultura brasileira vinculando-se à matriz simbólica 

católica.  Nesse processo, Chico Xavier desempenhou um papel fundamental, fornecendo uma 

biografia marcada por características de santos católicos (celibato, desapego aos bens 

materiais, humildade e dedicação aos pobres e necessitados de toda ordem).  Os preceitos 

morais e religiosos de Chico Xavier marcam o espaço do Centro Esperança. Aí, nenhum 

arranjo espacial é neutro e desinteressado. Cada objeto nos remete às doutrinas e 

ensinamentos do espiritismo. Apesar de ser um espaço altamente letrado, não há nenhum 

indício de onde está estabelecida a turma de EJA, nem afixadas atividades trabalhadas com os 

estudantes. 

O quinto capítulo intitulado “Espaços religiosos como locais de interações sociais, 

disputas políticas e simbólicas” está dividido em duas partes. Na primeira, são confrontadas 

duas instituições evangélicas que abrigam, em seus espaços, turmas de Educação de Jovens e 

Adultos pertencentes à RME/BH. Seus líderes se envolvem de maneira bem distinta com as 

respectivas turmas de EJA que se encontram sob seus domínios eclesiásticos. Embora afirme 
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que as salas de aulas foram “emprestadas à Prefeitura de Belo Horizonte”, não possuindo 

nenhum vínculo com sua igreja, um dos pastores exige que não se realize, nesse espaço, 

atividades com danças e expressão corporal; a exibição de filmes e realização de trabalhos 

com músicas estão condicionadas à aprovação desse líder religioso. Outro possui, por sua vez, 

uma relação bastante diferente com a turma que se encontra no espaço onde realiza suas 

atividades religiosas. Em primeiro lugar, porque nutre um profundo respeito em relação à 

professora católica que atua nesse espaço. O fato de ter obtido a certificação do Ensino 

Fundamental na modalidade de EJA nesse espaço fez com que esse pastor valorizasse a 

parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Isso pode ser visto pela melhoria que foi 

realizada no local, visando à qualificação do atendimento.  Na segunda parte, abordamos a 

relação de um padre católico com a turma de EJA que se encontra no centro comunitário que 

ele administra. Embora afirme que o espaço pertence à comunidade, ele questiona a postura 

da Prefeitura que usa o local para atividades ligadas à saúde e educação, mas o poder público 

não  contribui com sua  manutenção.  

O capítulo seis, intitulado “Educação de Jovens e Adultos em espaços religiosos: 

condição docente, identidade profissional e tradução cultural” está dividido em três partes. A 

primeira parte aborda a relação dos educadores com os estudantes, destacando o peso da 

religiosidade nesse processo. Enquanto a professora kardecista, que lecionava no espaço 

católico, sentia-se fascinada pelas relações que eram estabelecidas com seus alunos 

evangélicos, a professora neopentecostal
10

, que lecionou em Centro Espírita transformou a 

relação com suas educandas em um campo de batalha espiritual. Buscando alianças com 

estudantes evangélicos e católicos, ela procurava criar estratégia para enfrentar a influência do 

espiritismo sobre o processo educativo. No CENARAB, a relação com o estudante foi pautada 

por princípios de ações afirmativas do Movimento Negro; no Centro Comunitário Católico, 

por negociações em torno de formas de interpretação do mundo social. A segunda parte 

analisa a relação das educadoras com o conhecimento. Focaliza a tensão entre docente e a 

teoria da criação e a teoria evolucionista no espaço evangélico, bem como o estudo sobre a 

origem das espécies no CENARAB, a partir de mitos de origens de distintas civilizações. 

Além disso, destaca a tensão entre professora e alunos a respeito do tipo de oração que deve 

                                                           
10

 Neopentecostal é, grosso modo, a vertente do moviemnto evangélico que se destaca pala ênfase à teologia da 

prosperidade, pela crença na batalha espiritual, pelo enfoque ao exorcismo e à cura divina. Esse grupo se 

notabiliza pela sua forte presença na mídia televisiva e radiofônica. Em seus cultos, há, via de regra, uma 

centralidade na arrecadação de recursos como elemento fundamental para difusão de suas convicções religiosas. 

Para maior aprofundamento Cf. MARIANO, 2010 
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anteceder os trabalhos educativos no espaço católico. A terceira parte enfatiza a relação das 

educadoras com os espaços religiosos propriamente ditos. Destaca tanto os limites da 

materialidade educativa quanto o peso simbólico do espaço sobre a atuação do professor. De 

um lado, focaliza as fobias que o espaço espírita suscita em uma educadora neopentecostal, 

seus conflitos e tensões com o Núcleo de EJA; de outro, a relação educativa entre a identidade 

militante da educadora do CENARAB e a luta desse espaço como os modos de produção da 

não existência da cultura e da história da África. 

 As considerações finais retomam o percurso da pesquisa, destacando as 

particularidades da Educação de Jovens e Adultos nos espaços religiosos. O educador e a 

educadora que atua nesses locais têm como desafio negociar com os arranjos arquitetônicos e 

símbolos dos espaços onde realizam a prática educativa, lidar com turma, com diferentes 

níveis de aprendizagem, na perspectiva da unidocência e relacionar com lideranças religiosas 

que se encontram em disputa no campo religioso. Embora o estudo se concentre em espaços 

não escolares, alguns dados empíricos coletados durante a pesquisa podem nos ajudar a 

repensar a relação entre escola pública e religiosidade popular. Com a pluralização do campo 

religioso brasileiro, a religião deixa de ser uma herança, passando a ser uma escolha. No 

entanto, uma nova tensão se instala: a disputa por significação e representação do mundo 

social pelos diversos grupos religiosos chega às salas de aulas, colocando em xeque valores 

não católicas. Por um lado, a escola pode tratar com desprezo, medo e hostilidade crenças e 

valores que não são hegemônicos, classificando o diferente como inferior ou perigoso. Por 

outro lado, por um lado, a escola pode não reconhecer que as concepções da vida que nos 

movem com vigor, sempre são formadas na luta com outros ideais, que são tão sagrados para 

os outros quanto os nossos são para nós. 

Há, pelo menos, três razões que justificam esse tipo de estudo: a primeira diz respeito 

ao fato de praticamente inexistirem pesquisas na educação de jovens e adultos que focalizem 

a questão religiosa. Ao fazer um balanço dos temas emergentes na área da EJA, Maria Clara 

Di Pierro (2005) localiza apenas o nosso trabalho (Oliveira, 2003). Entretanto, aqui vale uma 

ressalva: trata-se de uma pesquisa que procura compreender a manifestação da religiosidade 

pentecostal11 em um estabelecimento educacional da Rede Municipal de Belo Horizonte. Não 

                                                           
11

  Pentecostal é o “campo evangélico, derivado especialmente do metodismo, e que se iniciou nos Estados 

Unidos em 1906, chegando ao Brasil em 1910 (com a Igreja Cristã do Brasil, em São Paulo) e em 1911 (com a 

Igreja Assembléia de Deus em Belém do Pará)”, a partir daí se desdobrando em inúmeras denominações 

religiosas: Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Igreja Universal do Reino de 
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se trata, portanto, de uma investigação sobre a prática educativa em estabelecimentos 

religiosos – o que ocorre, com grande frequência, segundo os estudos de Ribeiro (2001 e 

2003) e de Nobre (2007). Esses autores focalizam, no entanto, cursos de alfabetização, 

ofertados pela instituição religiosa. Trata-se, pois, de propostas de alfabetização não formal, 

sem a presença do poder público e sem o intuito de elevação do nível de escolaridade. A 

proposta que pretendemos analisar encontra-se, no entanto, na fronteira entre processo de 

escolarização e religiosidade porque fundamenta-se em uma parceria entre poder público e 

instituição religiosa.  Dessa forma, a pesquisa que estamos propondo realizar tem por 

finalidade preencher essa lacuna na área educacional.  

A segunda diz respeito ao lugar marginal ocupado pela temática escolarização de EJA 

e religiosidade. Certamente, a ausência de estudos sobre essa problemática evidencia o baixo 

status e o pouco prestígio que essa temática possui na área educacional. Não obstante, 

acreditamos que esta pesquisa, além de contribuir para superação dessa tendência, permite 

que nos indaguemos sobre naturalização e explicações individualizantes que envolvem essa 

questão que se situa em uma área de fronteira.  As indagações que levantamos nessa pesquisa 

não fazem parte do senso comum que orienta os trabalhos nessa área. Imaginamos que tal 

procedimento nos permite, no entanto, tornar visível o invisível, colocando em xeque a ilusão 

da transparência do mundo social. 

 A terceira razão para se estudar a educação de jovens e adultos em estabelecimentos 

religiosos conveniados com o Projeto EJA-BH é a possibilidade de se avaliar o trabalho 

desenvolvido pelo poder público. Beatriz Teixeira (2002, p. 137), afirma que a avaliação de 

políticas e programas sociais como procedimento estratégico é imprescindível para dar 

transparência às ações políticas, democratizar o Estado e a sociedade civil. Além disso, o 

resultado desse tipo de trabalho pode servir para melhorar as políticas e a ação do Estado, 

recomendando, sugerindo modificações, na implementação e nos resultados. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
Deus, dentre outras. “Destaca-se nas práticas pentecostais a atualização dos dons do Espírito Santo: dom de 

língua (glossolalia), de interpretação (das ditas línguas), de evangelização, de cura, de profecia, de sabedoria e 

discernimentos dos Espíritos e de milagres. A glossolalia é a marca distintiva do pentecostalismo. Trata-se de 

uma experiência emocional gratuita, um ato de louvor que se segue ou revela o ‘batismo no Espírito Santo’, isto 

é, um encontro e um conhecimento imediato de Deus que revela um sinal de santificação” (ORO, 1995, p. 19). 
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Capítulo 1: NOS INTERSTÍCIOS DA ESCOLARIZAÇÃO E DA 

RELIGIOSIDADE: TENSÕES E DISPUTAS CULTURAIS 
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No dia em que eu fui lecionar com uma blusa rosa 

escrito Jesus, senti certo estranhamento dos alunos e da 

direção do Centro Espírita. Não falaram nada pra mim, 

mas ficou algo esquisito no ar. Pensei, então: não vou 

deixar de me vestir com uma roupa que eu gosto, nem 

de usar a estampa com o nome daquilo que eu acredito 

porque alguém discorda disso! Eu era professora lá, 

mas não era participante da religião deles. 

(Depoimento de Rute, professora evangélica 

neopentecostal, comentando sobre sua relação com a 

turma de EJA no Centro Espírita). 

 

Gosto de usar blusas com estampas de Nossa Senhora 

quando estou triste ou com algum problema para 

resolver. Como a turma está em um espaço evangélico, 

eu evito usar esse tipo de roupa para não dar o que 

falar. Não me sinto à vontade para falar ali de minhas 

convicções religiosas. (Depoimento de Clara, 

professora Católica que leciona em um espaço 

evangélico pentecostal). 

 

Quando fui assumir as aulas, fiquei preocupado 

somente com uma questão: será que eu poderia lecionar 

com bermudão? Meus pais falam que pareço 

adolescente porque adoro usar bermudas. (Depoimento 

de Francisco, professor católico não-praticante, 

relatando sua experiência em um espaço evangélico 

pentecostal). 

 

A mediação de conflito era algo muito presente nas 

primeiras turmas do EJA-BH em espaços religiosos. 

Nós abrimos uma turma num espaço de Umbanda. A 

condição do pai de santo lá é que na sexta-feira não 

tivesse aula [o que não era problema, já que nesse dia 

era formação dos professores na SMED]. Além disso, 

nas segundas e nas quartas-feiras, os professores e 

alunos deveriam receber “passe”
12

. (...). A professora 

dizia pra gente [integrantes do núcleo de EJA da 

SMED]: vocês têm que ir lá [no terreiro] e discutir com 

o pai de santo; ele tem que entender que o espaço é 

laico, que educação é laica (...). Então, eu indagava: 

mas como que alguém vai dizer que a educação é laica 

dentro da casa do cara? Teve uma professora que foi e 

não deu conta de ficar. Ela Dizia: “lá é muito fechado; 

tem um cheiro de incenso muito forte. Não vou dar aula 

nessas condições. (Depoimento de Paulo de Tarso, ex-

                                                           
12

  “Passe” é, de acordo com Oxaguiâ e Kiluy (2009), uma prática amplamente difundida entre os espíritas 

kardecistas e os umbandistas. No primeiro caso, consiste na imposição feita por um líder espiritual que recebe o 

nome de passista sobre o outro, que se acha geralmente sentado a sua frente em um ambiente a meia luz. 

Segundo diversos teóricos e praticantes do espiritismo, o ato teria o poder de canalizar “fluidos” ou “energias” 

oriundas do próprio passista ou ainda de ambas as fontes somadas. A prática integra habitualmente o chamado 

tratamento espiritual. Na Umbanda, “passe” é o termo usado para se referir ao momento do culto em que o 

consulente se dirige ao espírito guia para fazer uma consulta, recebendo dele uma benção. Nesse momento, 

podem-se fazer perguntas e pedidos. Além disso, nesse ritual denominado descarrego em que o guia purifica o 

consulente. Para maiores detalhes cf. OXAGUIÃ & KILUY. O Candomblé bem explicado: nações Bantu, Iorubá 

e Fon. Pallas, Rio de Janeiro: 2009. 
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coordenador do Núcleo de EJA da SMED em 

22/11/2010).  

 

Vamos aceitar qualquer pessoa, independente do credo. 

Mas nem por isso vamos descaracterizar nosso 

ambiente. Quando chegam o católico e o evangélico 

aqui vão ver símbolos do pemba
13

 (...) vão ver o Exu
14

. 

Ele está vindo aqui espontaneamente. Então, vai ser 

alfabetizado, aprendendo a escrever Zambi
15

 na letra 

│Z│ Oxalá
16

 na│O│. Nós vamos alfabetizar a partir da 

nossa realidade. E aí que se mostra o desafio! Porque 

eu não quero ensinar religião, mas quero ensinar que o 

preconceito que aluno talvez tenha, é porque não teve 

formação, nem informação sobre o que de fato se passa 

nas religiosidades de matrizes africanas. (Depoimento 

de Macota Celinha, Coordenadora Nacional do 

CENARAB, comentando sobre a proposta pedagógica 

de EJA de um espaço ligado às religiões de matrizes 

africanas). 

  

Embora expressem situações distintas, estes depoimentos têm em comum o fato de 

tocarem em pontos que emergem na articulação entre educação pública e espaço religioso. 

Trata-se, pois, de experiências que se localizam precisamente em uma área de fronteira, cujos 

limites entre escolarização e religiosidade não estão bem definidos. Tais enunciados se 

inscrevem, assim, nos “entre lugares”, expressão cunhada pelo crítico literário indiano Homi 

Bhabha (2007) para designar espaços de enunciação que se encontram nos interstícios de 

marcadores sociais, tais como nação, classe, gênero, raça, orientação sexual, região, 

religiosidade, etc.  

                                                           
13

  Pemba é, segundo Oxaguiâ e Kiluy (2009), o nome que se dá a uma espécie de giz (verde e preto) que 

serve para riscar pontos e outras determinações ordenadas pelos Orixás. Conforme a cor trabalhada com o 

pemba, pode se identificar a linha que pertence à entidade ou a linha que trabalhará naquele ponto. Para maiores 

detalhes, cf. OXAGUIÃ & KILUY. O Candomblé bem explicado: nações Bantu, Iorubá e Fon. Pallas, Rio de 

Janeiro: 2009. 
14

  Exu, no Candomblé, tem a função mítica de mensageiro. Segundo essa tradição religiosa, ele leva os 

pedidos e as oferendas dos homens aos Orixás. É ele que traduz as linguagens humanas para os seres superiores. 

Por isso, é imprescindível sua presença para realização de qualquer trabalho. Possui também a função de 

proteger o terreiro e seus médiuns. Para maiores detalhes, cf. OXAGUIÃ & KILUY. O Candomblé bem 

explicado: nações Bantu, Iorubá e Fon. Pallas, Rio de Janeiro: 2009. 
15

  Zambi, no Candomblé, refere-se ao deus supremo, criador do universo. Seu equivalente no Candomblé 

Keto e Olorun do Candomblé Ketu. Zambi é representado como aquele que está acima de tudo. Ele é invocado 

somente em situações extremas em beiras de rios, ao redor de fogueiras e embaixo de árvores. Não tem 

representação física, pois os bantos o conhecem como o criador, o que representá-lo é uma sacrilégio, já que não 

tem forma. No final de todo ritual Zambi é louvado, pois é o princípio e o fim de tudo. Para maiores detalhes, cf. 

OXAGUIÃ & KILUY. O Candomblé bem explicado: nações Bantu, Iorubá e Fon. Pallas, Rio de Janeiro: 2009. 
16

  Oxalá é um Orixá associada à criação do mundo e da espécie humana. Apresenta-se de duas maneiras: 

como moço, chamado de Oxaguian e como velho, denominado de Oxalufan. Para maiores detalhes, cf. 

OXAGUIÃ & KILUY. O Candomblé bem explicado: nações Bantu, Iorubá e Fon. Pallas, Rio de Janeiro: 2009. 
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Os “entre lugares” fornecem, segundo o autor, intercâmbio de valores, significados e 

prioridades educativas que nem sempre são colaborativas e dialógicas, podendo ser 

profundamente antagônicas, conflituosas e incomensuráveis. Além disso, há, entre os sujeitos 

forjados na emergência desses interstícios sociais, uma complexa negociação de sentidos e 

significados que precisam ser traduzidos de um contexto para o outro. Como se sabe, o ato de 

traduzir é tenso, pois obriga o tradutor a escolher entre a lealdade da sintaxe, da sensação e da 

estrutura da língua-fonte e a fidelidade da língua da tradução
17

.  

Peter Burke (2008) nos lembra que a “tradução cultural” é um termo usado pelos 

antropólogos para destacar o fato de que aprender uma cultura é como aprender língua 

estrangeira. Essa metáfora foi cunhada inicialmente por esses cientistas sociais para sublinhar 

o fato de que nem todos os termos-chave de grupos investigados na África e na Ásia possuíam 

termos equivalentes na língua de países europeus. Depois, o termo tradução cultural passou a 

ser usado para designar situações em que as imagens e eventos estranhos são substituídos por 

um determinado grupo por imagens e eventos familiares. Como exemplo, o autor cita o 

momento em que Vasco da Gama e seus homens entraram no templo indiano em Calcutá e se 

defrontaram com imagens com as quais não estavam familiarizados. Na ocasião, as cabeças 

unidas de Brahma, Vishu e Shiva foram associadas pelo navegador português como 

representação da Santíssima Trindade, ancorando assim sua percepção ao universo cristão. 

Nas últimas décadas, o conceito de “tradução” tem sido apropriado por autores como Stuart 

Hall e Homi Bhabha para nomear situações contingentes em que grupos com culturas distintas 

são forçados a dividir o mesmo espaço.  

Para os chamados autores das diásporas, a globalização colocou em evidência grupos e 

pessoas que foram forçados a conviver com outros grupos humanos. Imersos em contextos 

culturais que não podem ser identificados pela polaridade dentro/fora, pois se localizam 

especificamente entre as divisões, no entremeio das fronteiras que definem qualquer 

                                                           
17

  Eis um exemplo ilustrativo de uma tensão gerada pela questão da tradução cultural, descrita por Bosi 

(1990), Para catequizar os índios tupis, Anchieta compõe, em latim, o seu poema clássico à Virgem Maria. A fim 

de adequar a mensagem cristã aos novos destinatários, esse padre jesuíta aprende o idioma tupi. Entretanto, as 

suas mensagens, calcadas no imaginário católico medieval, não encontram ressonância entre os grupos 

indígenas. Por essa razão, ele faz algumas alterações em suas mensagens, inventando um imaginário estranho, 

sincrético, nem só católico, nem puramente tupi-guarani. Forjando figuras míticas chamadas karaibebé, 

literalmente, profetas que voam, nos quais o nativo identificava, talvez, os anunciadores da Terra sem Mal, e os 

cristãos reconheciam os anjos mensageiros alados da Bíblia, o padre procura converter os povos nativos ao 

cristianismo. Ao criar Tupansy, mãe de Tupã, para se referir a Nossa Senhora, ele tentava ensinar os valores 

europeus, mas acabou se traindo, com uma linguagem que não era totalmente a do colonizador, nem do 

colonizado. 
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subjetividade e identidade coletiva, os sujeitos são, nos “entre lugares”, descentrados. Nessas 

condições, eles são forçados a escolher algo que nem sempre se encaixam em esquemas 

previamente definidos. Suas identidades, fonte de significados e experiências, não podem ser 

mobilizadas para conferir, de forma tranquila, sentido às suas ações.  

 

O termo “tradução” tem a grande vantagem de enfatizar o trabalho que tem 

que ser feito por indivíduos ou grupos para domesticar o que é estrangeiro, 

em outras palavras, “tradução” diz respeito às estratégias e às táticas 

empregadas pelos sujeitos sociais. É obviamente um termo neutro, com 

associações de relativismo cultural. Esta foi de fato umas das razões de seu 

apelo original para os antropólogos. ‘Tradução’ contrasta com termos 

carregados de valores como mal-entendido, interpretação errônea, engano na 

leitura, tradução incorreta, emprego impróprio (BURKE, 2008, p.59). 

 

 

Os professores de EJA aqui investigados são servidores públicos municipais que 

atuam em espaços religiosos. Isso implica na necessidade de eles considerarem, por um lado, 

a proposta pedagógica definida pela SMED; por outro lado, não ignorarem o sistema 

simbólico que molda o local onde desenvolvem sua prática docente. Nesse contexto, o ato de 

traduzir ganha forma e substância: afinal de contas, como o educador pode ser leal às suas 

convicções morais e profissionais e, ao mesmo tempo, manter-se fiel aos preceitos do espaço 

onde atua como professor? Em que medida o hiato cultural entre o educador e o local onde 

trabalha implica em tensas negociações e conflitos? Será que a tradução, elemento presente 

em um “entre lugar”, gera novos saberes e construtos culturais entre os educadores de EJA 

que atuam em espaços religiosos? 

Bhabha, após sublinhar que os valores culturais, comunitários e identitários são 

negociados nos “entre lugares”, indaga sobre os tipos de sujeitos que emergem nesse 

contexto. 

 

 

É na emergência dos interstícios – a sobreposição e o deslocamento de 

domínios da diferença – que as experiências intersubjetivas e coletivas de 

nação, o interesse comunitário ou valor cultural são negociados. De que 

modo se formam sujeitos nos “entre lugares”, nos excedentes da soma das 

“partes” da diferença (geralmente expressas como raça/classe/gênero, etc.)? 

(BHABHA, 2007, p.20). 
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Como os sujeitos não são essências e suas identidades não são fechadas e únicas, não 

há como responder à pergunta de Bhabha abstraindo-se dos contextos sociais emergidos nos 

“entre lugares”. Como aponta Stuart Hall (2006), em situações em que a linha que demarca as 

fronteiras entre uma área e outra são tênues, os sujeitos são deslocados, não podendo se 

ancorar em um porto seguro, nem se sentir estabelecidos, pois não se encontram em suas 

“próprias casas”. As vivências anteriores não podem, nesse caso, ser mobilizadas, pois não 

fornecem elementos suficientes para “autenticar” uma identidade, já que há sempre algo no 

meio [between]. Nos “entre lugares”, os sujeitos precisam traduzir os eventos em que estão 

mergulhados, conferindo sentidos e significados a um conjunto de dados e situações 

aparentemente caóticas. 

 

Não existe uma fronteira cultural nítida ou firme entre grupos, e sim, pelo 

contrário, um continnum cultural. Os lingüistas há muito vêm defendendo o 

mesmo ponto de vista a respeito de línguas vizinhas como o holandês e o 

alemão. Na fronteira, é impossível dizer quando ou onde o holandês termina 

e começa o alemão (BURKE, 2008, p.14. Grifo nosso). 

 

 

Nos três primeiros depoimentos que abrem este capítulo, constatamos empiricamente 

certa tensão entre educadores e espaços religiosos onde atuam. Eles precisam negociar 

consigo mesmos sobre algo aparentemente banal: a adequação entre a prática docente e o uso 

de certas roupas. A questão estava posta não porque se tratavam de vestimentas extravagantes 

e sensuais, mas porque alguns trajes eram traduzidos pelos educadores como algo que não 

combinavam com a crença religiosa do local onde trabalhavam. No caso da educadora 

evangélica pentecostal, a decisão de usar uma blusa estampando o nome Jesus acentuou o 

conflito interno entre a professora e o espaço onde atuava. Ela diz que, nesse dia, sentiu, 

apesar de nada ter sido dito, certo estranhamento dos alunos e da direção do Centro Espírita 

onde lecionava. Tendo como referência seus princípios pentecostais, a professora traduziu o 

silêncio dos alunos e da direção como ato de reprovação à palavra inscrita na camisa que 

vestia. Outro caso que nos foi relatado diz respeito à professora católica que usava, nos dias 

em que estava triste ou com algum problema para resolver, blusa com estampa de Nossa 

Senhora. Contrariando suas convicções, ela abre mão de tal prática no espaço evangélico 

pentecostal onde lecionava para não entrar supostamente em choque com as crenças do grupo 

onde exercia sua prática docente. Além disso, encontramos um professor, habituado em usar 

bermudões em dias quentes, que diz não ter se sentido suficientemente seguro em decidir, por 
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conta própria, sobre a pertinência desse traje no local onde trabalhava. Cabe destacar aqui que 

nenhum desses educadores sentia-se incomodados em usar tais roupas em estabelecimentos 

educativos oficiais. 

Do ponto de vista antropológico, a compreensão do uso social das roupas é uma 

questão bastante relevante. Como se sabe, a vestimenta, além de ser um artefato criado para 

cobrir a nudez ou para agasalhar os seres humanos contra o frio, é, acima de tudo, um 

construto social, enredado em uma rede de significados culturais. As roupas nos distinguem, 

dentre outros aspectos, pelas questões de classe, gênero, raça, região, religião e geração. Seus 

usos são socialmente aprendidos. Uma vestimenta adequada às práticas sociais de um clube é, 

por exemplo, imprópria para uma festa de formatura. Em outras palavras, as roupas são 

elementos culturais distintivos, pois demarcam simbolicamente diferenças, afirmam 

identidades, instauram hierarquias e classificam socialmente pessoas em um dado contexto 

histórico-social.  

Os dois últimos depoimentos que abrem este capítulo destacam, por um lado, o peso 

do espaço religioso na organização de ritos e propostas educativas das turmas de EJA; por 

outro lado, os limites de atuação da SMED nas turmas que se encontram nesses espaços. De 

acordo com o depoimento de um ex-coordenador do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos 

da Secretaria Municipal de Educação (NEJA/SMED), a mediação de conflitos entre alguns 

educadores e certos espaços religiosos era algo patente
18

. Segundo ele, entre 2005 e 2007, 

havia uma turma de Educação de Jovens e Adultos em um Centro de Umbanda na Regional 

Oeste de Belo Horizonte. Ali o Pai de Santo exigia que os educandos e as educandas 

recebessem “passe” nas terças e quartas-feiras. Além disso, a professora ficava incomodada 

com o cheio de incenso que impregnava as paredes da sala de aula. A SMED não podia, no 

entanto, intervir nesse processo, já que a turma estava estabelecida na casa do Pai de Santo. O 

último depoimento destaca um elemento importante no processo educativo: a impossibilidade 

de uma educação escolarizada neutra. Embora afirme que a intenção do grupo não é ensinar 

religião, mas combater a intolerância religiosa contra as religiosidades de matrizes africanas, a 

                                                           
18

  A conversa com o ex-coordenador sobre o peso da religiosidade nas turmas do Projeto EJA-BH surgiu 

quando visitávamos uma escola da Rede Municipal de Belo Horizonte na Regional Nordeste. Trata-se de um 

estabelecimento educativo marcado pela religiosidade Católica. Em uma das paredes da sala da Direção, tinha 

um crucifixo; por sobre a mesa do corredor que dá acesso à sala da coordenação, havia uma Bíblia aberta no 

salmo 91 e no pátio da escola tinha uma gruta com imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tal ambiente suscitou 

um debate entre nós sobre laicidade e religiosidade nas escolas públicas da Rede Municipal de Belo Horizonte. 

Em um determinado momento, ele me sugeriu conhecer a realidade das turmas de EJA em espaço religiosos. 

Segundo ele, havia uma grande tensão entre professores/as e as instituições religiosas sobre a gestão do currículo 

escolar.  



39 

 

coordenadora do CENARAB (Centro Nacional de Resistências e Africanidades Brasileira) 

destaca que não abre mão dos símbolos, nem de expressões próprias das religiosidades de 

matrizes africanas durante o processo de alfabetização. Mais adiante retomaremos essas e 

outras tensões vividas por essa organização. 

Esses depoimentos suscitam algumas questões: quais os limites e as possibilidades da 

Educação de Jovens e Adultos nos espaços religiosos? De que maneira as proposições 

curriculares da SMED são apropriadas pelos educadores que atuam em espaços religiosos? 

Como as concepções religiosas se inscrevem nas salas de aulas e como interferem no processo 

educativo? Em que medida essas turmas de EJA interferem na condição docente? Como os 

educadores lidam com a alteridade? Como eles vêem os educandos, os espaços onde realizam 

a prática educativa? Como a experiência em espaços religiosos interfere na identidade 

profissional docente? Quais negociações e conflitos emergem nessa prática educativa? 

Peter Burke nos lembra que o conceito de negociação passou a ser usado nos Estudos 

Culturais nas últimas décadas em substituição ao conceito de acomodação, amplamente 

utilizado pelos antropólogos para caracterizar o encontro entre missionário e convertidos. Os 

estudos etnográficos demonstravam que a conversão religiosa não era uma completa ruptura 

com o sistema religiosa anterior, mas uma complementação, um acréscimo e não uma 

substituição. Todavia, o conceito de acomodação não ajuda a compreender os conflitos e as 

tensões experimentadas por quem vive esse processo. Assim, 

 

Termos alternativos a “acomodação” são “diálogo” e “negociação”, ambos 

enfatizando uma visão de baixo para cima e as iniciativas dos convertidos 

assim como as dos missionários. O conceito de negociação em particular se 

tornou cada vez mais popular em Estudos Culturais em vários contextos. No 

nível microcósmico, tem sido usado para analisar as discussões entre 

paciente e médicos a respeito das doenças, conversas que levam os dois 

lados a revisar seus diagnósticos originais. No nível macrocósmico, o termo 

tem sido empregado para analisar o diálogo entre dois sistemas intelectuais, 

o da elite e o popular, por exemplo. É frequentemente empregado em 

análises de etnicidade porque expressa consciência da multiplicidade e da 

fluidez da identidade e o modo como ela pode ser modificada ou pelo menos 

apresentada de diferentes modos em diferentes situações (BURKER, 2008, 

p.48). 

 

Este capítulo destaca o contexto em que emergiram essas questões, descrevendo três 

constatações obtidas durante a pesquisa exploratória em 2008. 
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1.1 Primeira constatação: precariedade do mobiliário e os aspectos formativos dos 

símbolos e dos arranjos arquitetônicos 

 

 

Os contornos deste trabalho começaram a ser delineados no segundo semestre de 

2008, quando realizamos uma breve pesquisa exploratória comparando a concepção política e 

pedagógica da formação continuada dos educadores de Educação de Jovens e Adultos da 

Rede Municipal de Belo Horizonte (RME/BH) com as concepções políticas e pedagógicas de 

EJA defendidas pelo Sindicato dos Profissionais em Educação (Sind-REDE).  Buscávamos, 

na época, compreender em que medida a formação continuada promovida pela SMED e as 

plenárias, encontros e congressos do Sind-REDE se aproximavam dos princípios da Educação 

Popular.  

Não tardou para que percebêssemos, no entanto, que o sindicato tinha uma inserção 

pontual na formação dos educadores que atuavam na Educação de Jovens e Adultos e que a 

Educação Popular não era uma questão fundamental na formação continuada dos educadores 

de EJA desenvolvida pela SMED. 

A despeito disso, novas possibilidades investigativas começavam a se descortinar, 

levando-nos a abandonar a problemática inicial. A pesquisa exploratória nos possibilitou 

entrar em contato com os espaços que atendem ao público jovem e adulto fora dos 

estabelecimentos educativos da RME/BH. A primeira constatação foi, por um lado, a 

precariedade do mobiliário e os aspectos formativos dos símbolos e da arquitetura física 

desses locais. Por outro lado, o silenciamento dos documentos oficiais sobre essas questões. O 

que se evidencia, nesses documentos, é o comprometimento político da gestão municipal em 

elevar o nível de escolaridade da população de Belo Horizonte, ofertando do Ensino 

Fundamental completo na modalidade de Educação de Jovens e Adultos a um público que não 

teve acesso à escolarização na infância e na adolescência. 

As primeiras turmas que visitamos se destacavam pela precariedade da materialidade 

do espaço físico: o tamanho da sala, a iluminação fosca, a inadequação das mesas e das 

carteiras à anatomia do público, a ausência de bibliotecas, a falta de alimentação e a ausência 

de espaço de socialização. Esses eram elementos que interferiam no atendimento do público 

de EJA. Essa realidade era diferente somente em locais em que a instituição parceira investira 

nas instalações e/ou os educadores e os educandos se articularam para conseguir melhoria nas 

condições materiais do espaço. 
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A questão da materialidade educativa foi, de qualquer modo, um ponto questionável, 

durante a pesquisa exploratória, remetendo-nos, de certa forma, à própria configuração da 

prática da EJA no Brasil. Constituída às margens do processo de escolarização, a Educação de 

Jovens e Adultos foi, como se sabe, marcada pela improvisação de espaços e pelo 

amadorismo de seus profissionais, fruto de ausência de uma política pública voltada para esse 

segmento social (SOARES, 2001, 2003 e 2005). Para ARROYO (2001), esse descaso estava e 

está relacionado ao lugar social atribuída pelas elites conservadoras aos sujeitos aos quais se 

destinam o fazer pedagógico dessa modalidade educativa. O fato de serem jovens e adultos 

trabalhadores, residentes no campo e na periferia dos centros urbanos, bem como pessoas 

pobres e negras, vivendo em condições subalternas explicava e explica, em grande parte, a 

falta de investimento do poder público nessa modalidade educativa.  No entanto, dizer que a 

falta de investimento governamental na Educação de Jovens e Adultos, implicou em uma total 

desqualificação da EJA é um procedimento apressado. 

 

Talvez a característica marcante do movimento vivido na EJA seja a 

diversidade de tentativas de configurar a sua especificidade. Um campo 

aberto a qualquer cultivo e semeadura será sempre indefinido e exposto a 

intervenções passageiras. Pode se tornar um campo desprofissionalizado. De 

amadores. De apelos à boa vontade e à improvisação. Um olhar precipitado 

nos dirá que talvez tenha sido esta uma das marcas da história da EJA: 

indefinição, voluntarismo, campanhas emergenciais, soluções conjunturais 

(ARROYO, 2005, p. 19). 

 

 

O autor conclui que, a despeito do amadorismo, improvisações e trabalho de 

voluntariado, a educação de adultos em espaços não escolares foi alimentada pela vigorosa 

proposta da Educação Popular, cujo maior expoente foi, na década de 1960, Paulo Freire. Em 

razão disso, ele assinala que o fato de a EJA nunca ter sido algo exclusivamente do governo 

ou do sistema educacional permitiu aos movimentos sociais emancipatórios gestar formas de 

saberes que questionassem formas de poderes que contribuíssem para manutenção do status 

quo. Curiosamente, embora tenham sido afastadas de certos investimentos públicos, as turmas 

de EJA que funcionam em espaço não escolares da Rede Municipal de Belo Horizonte nos 

são apresentadas, em um documento da SMED (2008), como herdeira dos princípios da 

Educação Popular. No entanto, não se questionam sobre a degradação física de alguns 

espaços, nem sobre a falta de insumos básicos à educação escolarizada. Isso nos leva a 
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indagar sobre o que se pretende dizer quando se afirma que tal prática educacional se 

aproxima dos princípios da Educação Popular. 

Cabe destacar aqui que a Educação Popular foi resultante de lutas políticas e religiosas 

que marcaram as décadas de 1950 e 1960. Na época, o mundo estava dividido em dois blocos 

de poder: de um lado, os EUA, representando a economia de mercado e de outro lado, a 

URSS, representado os países de economia planificada. Conhecido como período da Guerra 

Fria, esse momento é caracterizado pela polarização do mundo entre capitalismo e socialismo 

real.  Eis aqui, em linhas gerais, sete pontos que marcaram, segundo Peter Mayo (2004) o 

contexto em que foi forjada a Educação Popular: a) recrudescimento das ações imperialistas e 

luta pela descolonização da África e da Ásia; b) questionamento das atrocidades cometidas 

pela ditadura stalinista; c) crise do populismo no Brasil e na América Latina; d) celebração da 

Revolução Cubana e contestação da Guerra do Vietnã; e) questionamento da Teologia 

Tradicional e das estruturas eclesiásticas católicas que estavam, segundo os religiosos 

progressistas, conectadas aos interesses dos grupos econômicos poderosos; f) expansão de 

movimentos religiosos que defendiam a chamada opção preferencial pelos pobres, 

culminando com as reformas religiosas do Concílio Vaticano II e a elaboração da Teologia da 

Libertação na década de 1970 por determinados leigos e elementos do clero Católico; g) 

fortalecimento dos movimentos sociais (Ligas Camponesas) e sindicais. 

 A matriz teórica da Educação Popular se assenta em conceitos e categorias que 

questionam formas de poderes que ampliam as desigualdades entre nações e povos. O 

movimento de Educação Popular procurou desenvolver uma pedagogia voltada para os 

interesses sociais e políticos de grupos e classes que ocupavam socialmente posição de 

subalternidade, articulando princípios do materialismo histórico, desenvolvido por Karl Marx 

e por princípios cristãos, sustentados pelos movimentos de base da Igreja Católica. Paulo 

Freire, nome expoente desse movimento, sintetizou as finalidades políticas da Educação 

Popular:  

 

O que importa, ao se ajudar o homem é 'ajudá-lo a ajudar-se'. É promovê-lo. 

Fazê-lo agente de sua recuperação. É, repitamos: pô-la numa postura 

conscientemente crítica diante de seus problemas e dos problemas de sua 

comunidade. O assistencialismo, ao contrário, é uma forma que rouba ao 

homem condições à consecução de uma das necessidades fundamentais da 

alma humana – a responsabilidade (FREIRE, 2001, p. 16. Grifo nosso). 
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A Educação Popular não é, no entanto, tributária apenas do pensamento freiriano. Ela 

faz parte de um amplo movimento contestatório que colocava em xeque o modelo de 

educação bancária compensatória. Nascida na segunda metade da década 1950, esse 

movimento deu um salto qualitativo em relação às campanhas e mobilizações governamentais 

contra o analfabetismo de jovens e adultos. Por um lado, porque questionou o discurso das 

elites brasileiras que atribuíam o subdesenvolvimento do Brasil e a pobreza das camadas 

populares ao analfabetismo. Por outro lado, porque passou a considerar o analfabeto como 

sujeito de saberes e de práticas culturais.  

Do ponto de vista pedagógico, essa perspectiva se contrapôs à concepção que 

orientavam as campanhas de alfabetização até então. Dessa maneira, o trabalho do 

voluntariado, alimentado pelo espírito de doação, do favor e da missão redentora da 

humanidade, é compreendido como uma prática assistencialista que não possibilita ao sujeito 

desenvolver uma postura crítica frente aos problemas que assolam sua comunidade.  

 

Os movimentos nascidos na segunda metade dos anos de 1950 e início dos 

anos 1960 promoveram um salto qualitativo em relação às campanhas e 

mobilizações governamentais contra o analfabetismo de jovens e adultos 

(...). São propostas qualitativamente diferentes das ações anteriores. E o que 

as fazia radicalmente diferentes das ações anteriores era o compromisso 

explicitamente assumido em favor das classes populares urbanas e rurais, 

assim como o fato de orientarem sua ação educativa para ação política 

(FÁVERO, 2006, p.51). 

 

 

Como nos lembra SILVA (2010), a Educação Popular desenvolveu-se nos salões das 

igrejas, nas associações comunitárias, nos sindicatos, nos galpões das fábricas, na 

informalidade em geral, com os mais diversos tempos e espaços de formação, alimentada pela 

intencionalidade de libertação e promoção do sujeito. 

 

Muitas das idéias de Paulo Freire sobre o analfabeto e a ação alfabetizadora 

também estavam presentes em vários outros movimentos de educação e 

cultura popular que surgiram no período – entre o final dos anos 50 e início 

dos anos 60. Entre esses movimentos, destacam-se o MEB – Movimento de 

Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); 

O MCP – Movimento de Cultura Popular, ligada à Prefeitura de Recife; os 

CPCs – Centros Populares de Culturas, organizada pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE); o CEPLAR -  Campanha de Educação Popular da 

Paraíba; De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, da Prefeitura de Natal. 

Esses movimentos emergiram em diversos locais do país, mas foi em alguns 

estados do Nordeste que se concentraram em maior número e com maior 
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expressão. Naquele período, marcado pelo populismo, pelo nacional-

desenvolvimentismo e pelas reformas de base, a educação de adultos é vista 

como forte instrumento de ação política: afinal, mais de 50% da população 

brasileira era excluída da vida pública nacional por ser analfabeta. Os 

movimentos surgem da organização da sociedade civil, vasando alterar esse 

quadro socioeconômico e político. Conscientização, participação e 

transformação social foram conceitos elaborados a partir de ações desses 

movimentos. O analfabetismo é visto não como causa da situação de 

pobreza, mas como efeito de uma sociedade injusta e não igualitária. Por 

isso, a alfabetização de adultos deveria contribuir para a transformação 

da realidade social. Nesse contexto, o saber e a cultura populares são 

valorizados e o analfabeto é considerado como produtor de 

conhecimentos: a educação deveria ser, assim, dialógica e não bancária 
(GALVÃO & DI PIERRO, 2007, p.46, grifos nossos). 

 

 

Será que cinquenta anos depois, os princípios da Educação Popular são suficientes 

para referenciar a formação continuada de educadores de jovens e adultos e estruturar a 

prática educativa da EJA? Para Miguel Arroyo (2005 e 2006), a resposta é sim. O autor 

destaca a especificidade do público da EJA e os processos (des) humanizadores que eles 

vivenciam.  Arroyo sublinha que a EJA é formada por sujeitos marcados pela ocupação 

subalterna no mercado de trabalho, pela discriminação de raça e gênero. Além disso, possuem 

uma marca territorial: residem em periferias, vilas e conglomerados. Enfim, trata-se de 

sujeitos pertencentes às camadas populares. Por essa razão, a Educação de Jovens e Adultos 

precisa estar em sintonia com os movimentos emancipatórios da sociedade, buscando formar 

sujeitos que ampliem seus horizontes de liberdade e emancipação no trabalho. Dessa forma, a 

educação popular pode contribuir na formação dos educadores de EJA, já que esta busca uma 

prática educativa comprometida com a liberdade e com a emancipação dos sujeitos. 

Entretanto, não é essa a opinião de Nilton Fischer (2006). Para ele, o educador da EJA não 

está, via de regra, envolvido com a luta pelos direitos humanos, nem enfrentando um poder 

ditatorial, como ocorrera com o educador popular na década de 1960. O grande desafio do 

profissional docente na atualidade é lidar com seus múltiplos horários de trabalho, em turnos e 

escolas diferentes, bem como o desprestígio social dessa categoria. Além disso, os jovens e 

adultos não estão, geralmente, organizados e nem posicionados em lutas coletivas. O que eles 

buscam, não raro, são objetos e bens culturais oferecidos pela sociedade de consumo. O autor 

afirma que os pensadores lidos nos anos 1960 – Marx e Gramsci – não contribuem hoje para a 

compreensão do público que frequenta os cursos de Educação de Jovens e Adultos. O autor 

enfatiza que, na época, havia um discurso unificador: a derrubada do regime ditatorial. Hoje a 
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situação é, todavia, bastante diferente: o capitalismo não é confrontado por outro sistema 

econômico e os sujeitos foram fragmentados por múltiplos discursos.  

Seja qual for a resposta para tal questão, a SMED (2008) afirma que a proposta 

pedagógica mais adequadas às necessidades básicas de aprendizagem do público das turmas 

de EJA fora do espaço escolar na RME/BH advém da educação popular. Ao constatarmos a 

precariedade da materialidade desses locais, durante a pesquisa exploratória, indagamos, no 

entanto, se não aconteceu com o termo educação popular algo parecido com o que ocorrera 

com o termo qualidade quando os neoliberais irromperam no cenário educacional no início da 

década de 1990?   

 

Qualidade é um desses termos que, por sua carga semântica, por sua 

capacidade de mobilizar investimentos afetivos, por sua irrecusável 

desejabilidade, ocupa um lugar central no léxico neoliberal, especialmente 

no capítulo dedicado à educação. Trata-se precisamente de uma dessas 

categorias linguísticas que têm de ser urgentemente desconstruída, se não 

quisermos nos enredar de forma irrecuperável nas malhas de sedução da 

retórica da “nova” direita (SILVA, 1996, p.120). 

 

 

Será que pela sua capacidade de mobilizar investimentos afetivos e pela sua 

irrecusável desejabilidade na Educação de Jovens e Adultos, o termo Educação Popular não 

foi usado, pela SMED, para justificar falta de investimento público nessa modalidade 

educativa? O fato é que o mobiliário das turmas (tamanho da sala, iluminação, adequação de 

mesas e carteiras à anatomia do público, presença/ausência de bibliotecas, alimentação, etc.), 

nem sempre atendem às especificidades desse público. Além disso, a manutenção dos espaços 

físicos é de responsabilidade das instituições parceiras, reservando ao poder público apenas a 

remuneração do professor.
19

 

Se os documentos oficiais silenciavam sobre um ponto visível (materialidade das 

turmas), não poderíamos esperar que abordassem sobre um ponto invisível, mas fundamental 

na constituição identitária dos sujeitos: os aspectos formativos dos símbolos e dos arranjos 

arquitetônicos. Afinal de contas, eles não são neutros. Pelo contrário, expressam concepções, 

escalas de valores, conceitos e visão de mundo. Como nos lembra Louro (1996), o processo 

                                                           
19

 No final do primeiro semestre de 2010, o padre responsável pelo espaço católico em paróquia da Regional 

Nordeste questionou o tratamento diferenciado dado à Escola Integrada e as turmas do EJA-BH. Ele quis saber 

da gestão municipal por que a Prefeitura aluga, em regime de comodato, o espaço para complemento das 

atividades de crianças e adolescentes e não aceita transferir recursos para turma de EJA. 
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educativo não se resume às abordagens tratadas em sala, mas também aos múltiplos 

ordenamentos que produz diferenças, distinções e hierarquias. A autora apresenta os símbolos 

e os modelos de prédios escolares como poderosos mecanismos formadores de sujeitos. 

 

As Escolas, através de seus quadros, crucifixos, santos e esculturas apontam 

aqueles/as que deverão ser modelos. [...] O prédio escolar informa a todos/as 

sua razão de existir. Suas marcas, seus símbolos e arranjos arquitetônicos 

‘fazem sentido’, instituem múltiplos sentidos, constituem distintos sujeitos 

(LOURO,1998, p. 57). 

 

 Daí a importância de se compreender os espaços escolares como elemento constitutivo 

do programa curricular. Escolano (1998) considera os arranjos arquitetônicos como formas 

silenciosas de ensino. Ele destaca a relevância da localização da escola, de seu entorno, de 

seus contatos com o mundo externo. Esses pontos podem revelar elementos surpreendentes na 

formação do estudante. 

 

A localização da escola é por si mesma uma variável decisiva do programa 

cultural e pedagógico comportado pelo espaço e pela arquitetura escolar. A 

proximidade à natureza e à vida postulada pelos institucionalistas favorece, 

entre outras ações e estímulos, o jogo em liberdade, o ensino ativo, a 

utilização didática do entorno, a contemplação natural e estética da 

paisagem, a expansão do espírito e dos sentimentos, o desenvolvimento 

moral (...). De modo definitivo, o urbanismo e a arquitetura ofereciam assim 

uma completa cobertura para alcançar as finalidades da educação, passando 

a ser parte do programa pedagógico (ESCOLANO, 1998, p.32). 

 

  

Como será abordada no capítulo quatro, em nenhuma turma de EJA, observada 

durante a pesquisa exploratória, a edificação não favorecia ao desenvolvimento de práticas 

desportivas, nem à realização de atividades de socialização. De modo geral, os espaços 

construídos convergiam para o acesso rápido à sala de aula. Ela é o principal ponto de 

encontro entre os educandos e o educador. A despeito disso, o local demonstrou-se altamente 

educativo. Embora trouxesse marcas da cultura escolar – presença do quadro negro, mesa do 

professor, mesa, carteiras, cadeiras e material escolar (caneta, lápis, borracha, cadernos, 

livros, mochilas, etc.) –, o espaço não se confundia com uma escola. 

 

O espaço-escola também foi se regionalizando, emancipando primeiro da 

casa e de outros lugares nos quais se localizou, constituindo-se depois como 

habitação ad hoc especializada nas funções de instrução, inclusive com 
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anexos complementares (reservados higiênicos, pátios, átrios, closets, 

bibliotecas e outras dependências) e diferenciando-se finalmente em salas de 

aulas separadas por grau ou ciclos e sexos (ESCOLANO, 1998, p.46). 

 

As turmas de EJA, investigadas nesse trabalho, emanciparam-se das casas, mas suas 

dependências estavam organicamente ligadas ao grupo religioso da qual fazia parte. Não se 

estuda, no espaço da Igreja Batista Labaredas de Fogo, sem ouvir, nas quartas-feiras à noite, 

músicas que iniciam as atividades religiosas daquela igreja, nem se estuda sem ouvir os gritos 

de “aleluias” e de “glórias a Deus”, proferida pelos fiéis durante o sermão do pastor. Isso 

porque as turmas de EJA que aí estão estabelecidas ficam a pouco mais de cinquenta metros 

do templo da referida congregação. Por isso, nesses momentos, a professora opta por 

atividades em grupos.  

A capacidade de o espaço ensinar uma concepção religiosa foi assim percebida por 

uma professora católica que leciona nesse espaço. “Meu pai é muito católico. Nós somos 

muito unidos. Quando disse que iria dar aula em um espaço evangélico, ele ficou preocupado 

e disse: - ‘olha lá filha! vê se não vai se converter a religião deles, eih?!’ (Informação 

verbal)”
20

. 

 

Constatamos que também o Centro Espírita deixava, em seus espaços, marcas 

indeléveis da religiosidade kardecistas. No saguão que antecede à sala de aula, há dois murais: 

um em frente à porta de entrada e outro na parede lateral. Ali encontramos a programação das 

atividades religiosas, sugestão de livros espíritas e frases psicografadas por média espíritas, 

como Alan Kardec e Chico Xavier. Além de cartazes com a imagem de Cristo, temos nas 

paredes placas com as seguintes inscrições: “o silêncio é prece”. O acervo da biblioteca é 

constituído apenas por livros da literatura espírita. Uma professora pentecostal que aí lecionou 

em 2008, concedeu-nos o seguinte depoimento: 

 

Como evangélica, não me sentia bem naquele espaço, mesmo sendo a 

professora. Afinal, eu estava ali como uma pessoa que não comungava com 

a fé deles. Era como se invadisse um espaço que era sagrado pra eles. É 

como se eu tivesse lá profanando o local. Como se eu não fizesse parte 

daquilo. Um corpo estranho... Isso aí! Eu me sentia como um corpo estranho, 

em um lugar que não era meu, mas deles (Informação verbal)
21

. 

                                                           
20

  Entrevista concedida ao pesquisador por Clara, professora católica que exerce sua atividade docente em 

uma turma de EJA no espaço pentecostal no segundo semestre de 2010. 
21

  Entrevista concedida ao pesquisador por Rute, professora pentecostal, descrevendo sua experiência 

docente em um Centro Espírita no segundo semestre de 2010. 
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Os espaços religiosos em questão desempenham, assim, uma dupla função:  em 

primeiro lugar, são locais onde se realizam, em certos momentos, práticas religiosas (o espaço 

evangélico pentecostal é, por exemplo, usado, nos finais de semana, como lugar de estudo 

bíblico – Escola Dominical); em segundo lugar, são locais usados, durante a semana, pela 

SMED como espaço de elevação do nível de escolaridade do público jovem e adulto em Belo 

Horizonte.  

Os depoimentos de Clara e Rute nos permitem, no entanto, dizer, pelo menos na 

perspectiva de Frago (2001), que as turmas de EJA nos espaços religiosos não se constituem, 

para essas educadoras, como lugar. Para o autor, além de um espaço geográfico, o lugar é 

principalmente um conjunto de vivências, memórias e significados culturais. Embora dependa 

do espaço, o lugar está identificado ao uso e as representações que se tem do mesmo.  

 

A ocupação do espaço, sua utilização, supõe sua constituição como lugar: o 

“salto qualitativo” que leva do espaço ao lugar é, pois, uma construção. O 

espaço se projeta ou se imagina; o lugar se constrói. Constrói-se “a partir do 

fluir da vida” e a partir do espaço como suporte; o espaço, portanto, está 

(quase sempre) disponível e disposto para converte-se em lugar, para ser 

construído (FRAGO, 2001, p.61). 

 

 O autor chama, dessa forma, a atenção para o aspecto da construção social e cultural 

do espaço escolar como lugar. Ele não é algo dado, fixo e imóvel que está ali para ser 

observado, apropriado e redefinido, mas uma forma de classificação que separa o lado de 

dentro e o lado de fora, ou seja, o escolar do não escolar. 

 

O espaço lugar introduz, nas palavras de Bachelard, a dialética do interno e 

do externo – aquilo que é a escola e aquilo que fica fora dela, por exemplo, e 

também em relação à sala de aula e a outros espaços escolares – o fechado e 

o aberto – estrutura cortante ou hermética frente às estruturas de transição 

porosas – e o pequeno e o grande – a escola/lar frente à escola/quartel. A 

essas dicotomias, se poderia agregar mais outra – o curvo e retilíneo – que 

afeta (...) não apenas a estética e a percepção do espaço por seus usuários, 

como também as diferentes concepções que se tenham sobre as funções 

básicas a satisfazer por meio de uma ou outra ordenação espacial (FRAGO, 

2001, p.65). 

 

 Tomando como base a legislação espanhola do século XVII, Frago define a educação 

escolarizada como local marcado pela reunião de professores e de estudantes, que se realiza 
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em algum lugar, pela vontade, e com a intenção de aprender saberes sistematizados. O autor 

salienta, no entanto, que não basta apenas a existência desses elementos para se identificar um 

edifício escolar. Ele precisa encerrar a dialética do interno e do externo – aquilo que é a escola 

e aquilo que fica fora dela.  

 

A aceitação da necessidade de um espaço e de um edifício próprios, 

especialmente escolhidos e construídos para ser uma escola, foi 

historicamente o resultado de diversas forças ou tendências. Algumas mais 

amplas, de caráter social, como a especialização ou segmentação das 

diversas tarefas ou funções sociais e a autonomia das mesmas, umas em 

relação às demais. E outras mais específicas em relação ao âmbito educativo, 

como a profissionalização do trabalho docente. Da mesma maneira que para 

ser professor ou mestre não servia qualquer pessoa, tampouco qualquer 

edifício ou local servia para ser uma escola. O edifício escolar devia ser 

configurado de um modo definido e próprio, independente de qualquer 

outro, em um espaço também adequado para tal fim. Isso implicava seu 

isolamento ou separação. Também sua identificação arquitetônica enquanto 

tal. Alguns signos próprios. E, no fundo, recolar as relações entre o interno e 

o externo, aquilo que se situava fora. O edifício escolar destaca-se, assim, 

frente aos demais a outros edifícios públicos, civis, religiosos. E destaca-

se também em relação à casa, um lugar com a qual a escola guardará uma 

relação de ambivalência, de aproximação e resistência (FRAGO, 2001, p.74. 

Grifo Nossos). 

 

 As turmas de EJA em espaços não escolares não se encaixam, assim, nas dicotomias 

estabelecidas pelo autor para definir o que é próprio de um estabelecimento escolar. Em 

primeiro lugar, porque, como veremos no capítulo três, a SMED concebe, sem grandes 

problemas, esse processo educativo como algo necessário para se garantir o direito negado de 

jovens e adultos que não tiveram acesso à educação escolarizada na infância e na 

adolescência. Em segundo lugar, porque, embora o professor seja concursado, o espaço onde 

ele exerce sua função docente é, como vimos anteriormente, marcado, não raro, pela 

precariedade da materialidade educativa. Em terceiro lugar, porque o edifício em que se 

concentram as turmas de EJA não está isolado ou separado de outros estabelecimentos. Pelo 

contrário, ele está organicamente ligado a uma instituição religiosa. Aqui a ambivalência 

maior não é a separação entre escola e casa, mas entre processo de escolarização e religião. 

Certamente, nesse ponto, a aproximação e resistência entre ambas serão maiores que na 

situação descrita anteriormente por Frago (2001). Embora o curso ofereça a possibilidade de 

certificação do Ensino Fundamental, não faz sentido aplicar aqui a dialética entre o interno e o 

externo. Isso porque, nesses espaços, ensinam-se, pela arquitetura e pelo ordenamento dos 

espaços, certas concepções, escalas de valores e visão de mundo, próprios do universo 
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religioso do qual a sala de aula está inserida. Além disso, ensinam, por meio de material 

didático, livros de literaturas, debates e aulas expositivos saberes secularizados e científicos. 

Certamente, os educandos não ficam passivos diante dessa situação ambivalente. 

Os depoimentos das professoras, citados anteriormente, permitem-nos dizer que as 

atividades docentes não podem ser identificadas pela polaridade dentro/fora, mas situadas no 

entremeio das fronteiras entre educação escolarizada e espaço religioso.  

 

Esses “entre lugares” fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 

subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de 

identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de 

definir a própria idéia de sociedade (BHABHA, 2007, p.20). 

 

Cabe destacar aqui que o conceito de lugar e “entre lugares” são bastante distintos. O 

primeiro diz respeito à dimensão simbólica advinda da relação entre indivíduo e espaço 

geográfico. Associado às representações, à memória coletiva, aos significados culturais, o 

lugar está conectado às identidades coletivas e subjetividades. Embora os entre lugares 

também estejam associados à dimensão simbólica, eles não dependem do suporte do espaço 

geográfico para ganhar forma e substância. Os entre lugares dizem respeito às situações 

discursivas e sociais em que a enunciação é construída nas fronteiras de marcadores sociais, 

como nação, gênero, raça, região, religiosidade.  

Outro elemento que interpõe a prática religiosa e a prática educativa escolarizada 

nesses espaços é a noção de território. Trata-se de um conceito geográfico que diz respeito a 

um campo de força envolvendo relações de poder. Nesse sentido, um território não se resume 

a base material de um país, mas a capacidade de se interferir no espaço.  

 

Nesse sentido, é preciso considerar que o conceito de território se amplia, 

assume diferentes escalas, seus limites são flexíveis e pode haver 

sobreposição de territórios. Desse modo, então, podemos perceber a 

existência de territórios em nosso próprio espaço de vivência como, por 

exemplo, na sala de aula, na casa, na rua (...). Tanto homens como animais 

têm sua territorialidade. Independente da existência do estado, os homens 

criam, apropriam e usam territórios, estabelecendo seus pertencimentos, suas 

territorialidades. Os travestis e as prostitutas, por exemplo, estabelecem seus 

territórios em determinadas ruas da cidade. Com isso criam territorialidade 

através de relações marcadas por pertencimentos e poder (GUIMARÃES & 

GRECO, 2003, p.79). 

 



51 

 

 O território está marcado por relações de poder: quem está autorizado em intervir no 

espaço, quando, como e em quais condições. Observe os dois depoimentos a seguir: “o padre 

não aceita que os trabalhos dos alunos sejam fixados na parede. Ele alega que estraga a 

pintura”, afirma Ana professora Kardecista que atua em espaço católico. “O pastor exige que 

eu lhe apresente o nome dos filmes e das músicas que pretendo trabalhar em sala com os 

alunos”, depoimento de Alcione, professora kardecista que atua em um espaço ligado ao 

protestantismo histórico. Em ambas as situações, temos exemplos de como as turmas de EJA 

nos espaços religiosos são marcadas pelo peso das lideranças religiosas locais. 

Durante a pesquisa exploratória concentramos o foco de nossa atenção para as turmas 

de EJA em espaços religiosos, deixando de lado outros espaços não escolares como agências 

bancárias, parques municipais, shoppings populares, mercados, Centro de Referência de 

Saúde Mental – CERSAM -, Postos de Saúde e Asilos, Associações Comunitárias e centros 

comunitários. Verificamos, por um lado, a precariedade de alguns espaços religiosos no que 

se refere ao tamanho da sala, iluminação, adequação das mesas e das carteiras à anatomia do 

público, a ausência de bibliotecas, falta de alimentação e a ausência de espaço de socialização. 

Por outro lado, constatamos que os documentos oficiais da SMED associavam essas práticas 

educativas às experiências da educação popular no Brasil. Além disso, observamos que os 

símbolos e os arranjos arquitetônicos não eram neutros, mas integravam a um espaço, a um 

lugar e a um território híbrido: nem propriamente escolar, nem propriamente religioso. 

 

 

1.2 Segunda constatação: predominância dos espaços religiosos – a laicidade da 

educação pública colocada em xeque 

 

 

 

A segunda constatação à qual chegamos durante a pesquisa exploratória, realizada no 

segundo semestre de 2008, diz respeito ao número expressivo de turmas em espaços 

religiosos. Das 146 turmas existentes na época, 48 localizavam-se em espaços de alguma 

instituição religiosa (Católica, Evangélica e Centro Espírita), ou seja, mais de um terço dos 

atendimentos externos da EJA do município de Belo Horizonte situavam-se em locais 
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marcados pela presença do sagrado22
. Isso parecia colocar em xeque o caráter laico do 

processo educativo, celebrado pelos princípios democráticos e republicanos
23

. No final do 

século XIX, o Estado brasileiro se distanciou, como se sabe, das questões religiosas, sob 

alegação de que o respeito à liberdade religiosa dos cidadãos implicava no afastamento do 

poder estatal da esfera do sagrado. Dito de outro modo, o Estado deixava de ser confessional 

para se tornar laico. Isto é, 

 

O Estado (...) tornou-se eqüidistante dos cultos religiosos sem assumir um 

deles como religião oficial. A modernidade vai se distanciando cada vez 

mais do cujos régio, ejus religio. A laicidade, ao condizer com a liberdade 

de expressão, de consciência e de culto, não pode conviver com um Estado 

portador de uma confissão. Por outro lado, o Estado laico não adota a 

religião da irreligião ou da anti-religiosidade. Ao respeitar todos e não adotar 

nenhum, o Estado libera as igrejas de um controle no que toca à 

especificidade do religioso e se libera do controle religioso. Isso quer dizer, 

ao mesmo tempo, o deslocamento do religioso do estatal para o privado e a 

assunção da laicidade como um conceito referido ao poder de Estado 

(CURY, 2004, p.183). 

 

 A educação oficial laica é, pois, aquela que não toma nenhuma religião em particular 

como sua, nem promove a discriminação de crenças religiosas de qualquer grupo social. Pelo 

contrário, ela deixa por conta da família a questão da educação religiosa, vista como algo 

pertencente à esfera privada. Assim, podemos nos indagar sobre o caráter laico e/ou 

confessional das turmas de Educação de Jovens e Adultos em espaços religiosos na Rede 

Municipal de Belo Horizonte. Afinal, até que ponto o processo educativo é aí moldado pela 

pelo princípio da laicidade ou pelo caráter confessional do espaço? Nesse processo, quais são 

as funções e os papeis do/a educador/a? Como os/as profissionais da educação lidam com a 

tensão entre fé e ciência?
24

 

                                                           
22

  No início do ano letivo escolar em 2010, foi criada a primeira turma de EJA no CENARAB (Centro 

Nacional de Africanidades e Resistências Afro-brasileiras). Trata-se de uma organização não governamental 

(ONG), fundada em 1990 no 1° Encontro Nacional de Entidades Negras – ENEN – na cidade de São Paulo, por 

pessoas oriundas do Movimento Negro que compreendiam que a discriminação etnicorracial articulava-se com a 

questão da intolerância em relação às religiosidades de matrizes africanas. Descreverei as atividades do 

CENARAB ainda nesta introdução, quando for tratar da formação da turma de EJA nesse espaço.  
23

 As instituições religiosas promovem, de forma sistemática, alfabetização de jovens e adultos, desde meados do 

século XX. Nesse processo, o Movimento de Educação de Base da Igreja Católica se destacou: entre os anos de 

1961 e 1966, ele desenvolveu uma pedagogia de participação popular, baseada nos estudos de Paulo Freire 

(FÁVERO, 2006); os grupos evangélicos, com o objetivo de instrumentalizar o fiel para ler a Bíblia, criaram 

cursos de alfabetização (RIBEIRO, 2001 e 2003) e (NOBRE 2007). 
24

  O CENARAB questiona a existência de um Estado laico brasileiro. Tomando como exemplo a lei 

municipal que assegura espaço para construção de templos Católicos em cada novo loteamento, a limpeza feita 

pelos garis no adro da Igreja São José no centro de Belo Horizonte, a missa por ocasião da posse do Prefeito, atas 

de reuniões na Câmara Municipal e na Assembléia Legislativa Mineira, presença de símbolos católicos em 
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 Como tão bem nos lembra Gonçalves (2009), depois da suposta separação entre o 

Estado e a Igreja, mencionada anteriormente, o debate sobre o laicismo na escola pública não 

cessou um só momento.  

 

São séculos de confronto entre laicistas (em geral, partidários das ideologias 

cientificistas) e religiosos em torno de controle das instituições de ensino, 

mas especificamente de gestão do currículo. Introduzir ou não princípios 

religiosos, eis a questão. Daí a necessidade de se investigar como esse 

fenômeno de reintrodução de valores religiosos na educação básica vem se 

dando em uma das modalidades educacionais bastante controversa e muito 

fundamental para democracia contemporânea, a saber: a Educação de Jovens 

e Adultos (1)
25

. 

 

 A tensão entre Estado laico e Religião permanece até os dias de hoje. Existem países 

que buscam, por meio de uma legislação rígida, desvincular as práticas escolares das 

experiências religiosas. O presidente francês, Jacques Chirac, sancionou, no dia 10 de 

fevereiro de 2004, uma lei proibindo qualquer vestimenta ou objeto que identifique a Religião 

de um estudante. Assim, foram banidos do espaço escolar, dentre outros símbolos, o véu 

islâmico, o solidéu judeu e os crucifixos. Na Alemanha, precisamente em Berlim, o governo 

proibiu, no dia 01 de abril de 2004, o uso de símbolos religiosos (véu islâmico, crucifixo e 

kipá judaico) somente para funcionários públicos como juízes, policiais e professores. 

 Segundo Peres e Peres (2004), essas leis pretendiam, sobretudo, disciplinar o modo de 

vestir, porque o corpo é uma forma de comunicação entre as pessoas. Dessa maneira, uma 

forma eficaz de manter um Estado laico e secular é impedir que mensagens religiosas 

cheguem aos espaços públicos por meio de “linguagem corporal” 
26

. Eles defendem esse 

ponto de vista por meio dos seguintes argumentos: 

 

                                                                                                                                                                                     
espaços, a coordenadora do CENARAB conclui que a Igreja Católica e o Estado continuam grudados um ao 

outro, como irmãos siameses.  Mais adiante, descreveremos melhor a posição desse grupo e a implicação dessa 

compreensão na organização da proposta de EJA desse espaço. 
25

  Fragmento extraído do parecer proferido pelo professor Luis Alberto Gonçalves, redigido em junho de 

2009, quando nosso projeto de pesquisa foi aprovado pelo colegiado da Pós Graduação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 
26

  Nem todos os países buscam formular leis para fortalecer o caráter laico e secular das escolas. Nos 

Estados Unidos, os grupos evangélicos conservadores lutam pela supressão das aulas de educação sexual e teoria 

da evolução; questionam o sistema de educação por estimular as crianças a se misturarem com o diferente e a se 

confrontarem com a alteridade; exigem escolas privadas e educação doméstica (CARVALHO, 1998, p.91). Em 

Kansas, a Comissão de Educação chegou a aprovar uma lei proibindo qualquer menção da Teoria da Evolução 

no currículo escolar. Para APPLE (2003, p.133) essa decisão é fruto da instabilidade social dos setores 

conservadores, devido ao avanço da luta em torno de raça, gênero que ameaça a estrutura familiar tradicional 

estadunidense, bem como do declínio das sensibilidades da comunidade local, face à suburbanização das 

populações. 
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Uma pessoa que é membro de uma dada comunidade religiosa – ou que não 

professa nenhuma religiosidade – pode ficar incomodada com a exposição 

constante, na sua presença, de símbolos de outra Religião. Além disso, pode 

ser que ao ter que se vestir de determinada forma, o estudante passe a ter que 

cumprir certas regras de vestuário que interfiram no desenvolvimento de 

certas atividades escolares. Outro argumento utilizado, com muita insistência 

pelos que defendem leis, como a francesa, que proíbe o uso de qualquer 

símbolo ou vestuário com conotação religiosa, é o de que nem sempre os 

jovens e crianças os usam por vontade própria, mas são constrangidos a usá-

los, seja pela família, seja por outros membros da comunidade a que 

pertencem. A proibição legal do uso desses símbolos e vestes seria uma 

forma de proteção a essas crianças e jovens (PERES e PERES,2008, p.200). 

 

 Como forma de exemplificar a questão do uso de vestimenta que impede realização de 

certas práticas escolares, os autores nos apresentam o relato de uma professora que atua nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, no Estado do Rio Grande do Sul. Em uma atividade de 

Educação Física, ela notou que duas crianças que trajavam saia estavam de fora da quadra. 

Indagadas pela educadora, as meninas respondem que pertencem a uma determinada igreja 

pentecostal que proíbe o uso de short e calça.  

Victor Valla (2001) defende também a laicidade da Escola Pública. No entanto, ele 

constata que, sob a argumentação de que a Escola Pública é laica e secular, os pesquisadores e 

educadores deixaram de investigar a relação entre processo de escolarização e laicidade, 

ignorando o fato de que a religiosidade, além de fazer parte da realidade de muitos brasileiros, 

é o eixo organizador mais importante das camadas populares. Sendo o código cultural que o 

povo domina, a manifestação religiosa é, em parte, responsável tanto pelo modo de ser e de 

pensar quanto por crenças e esperanças de uma parte significativa de pessoas. 

Nesse sentido, o autor alerta: 

 

A questão da religiosidade é um tema que permeia a vida cotidiana de uma 

grande parte das camadas populares, e neste sentido, dos alunos da escola 

pública. Se este fato não for reconhecido, é possível que muitos preconceitos 

tendam a ser perpetrados no interior da própria escola pública. Tanto os 

meios de comunicação como frequentemente os próprios livros utilizados 

nas escolas, quando mencionam a questão religiosa nas aulas de História ou 

Ciências Sociais, tendem a centrar sua atenção na Igreja Católica, 

frequentemente tratada como “A Igreja” – e nas igrejas protestantes 

conhecidas como históricas e as de orientação judaica. Com isso, ficam 

marginalizadas da discussão geral centenas de igrejas evangélicas, 

pentecostais, neopentecostais e as afro-brasileiras, como as de umbanda e 

candomblé (VALLA, 2001, p. 8).  
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O preconceito com outras expressões religiosas de que fala o autor nem sempre se 

manifesta de maneira explícita. Peres & Peres nos contam o caso de Dandara, uma garota que 

passou a se desinteressar pela escola, depois de ter sido ridicularizada e segregada pelos 

colegas por causa de sua religião. Ao relatar que estivera, no verão, em uma praia, 

participando, com sua família, de um ritual de homenagem a Yemanjá, a professora se 

assustou, perguntando se os pais eram macumbeiros. A partir daí, a turma passou, durante o 

intervalo, a empurrar a menina, chamá-la de galinha preta e macumbeira. 

 

Certamente a professora não imaginava – e não desejava – que seu 

comentário espontâneo, quase automático, provocasse o efeito que provocou. 

A partir do que a professora falou, muitas crianças se sentiram autorizadas a 

fazer seus próprios comentários sobre o assunto, fruto do mesmo 

estranhamento que o relato da menina provocou nelas e na professora. 

(PERES e PERES, 2004, p.196).  
 

Cabe destacar que, durante a pesquisa exploratória, pôde-se constatar que a laicidade 

não era um problema para as instituições religiosas, nem para a gestão da SMED. Pelo 

contrário, como destacamos anteriormente, os espaços eram marcados por símbolos e 

expressões que demarcavam a religiosidade do local. Isso não ocorria, no entanto, sem 

tensões e conflitos. É o que vamos ver a seguir. 

 

 

1.3 Terceira constatação: os espaços educativos religiosos como locais de tensões e 

conflitos 

 

 

A terceira constatação a que chegamos decorre das duas primeiras. Segundo entrevista 

concedida por uma ex-integrante do Núcleo de EJA da Secretaria Municipal de Educação, 

durante a pesquisa exploratória, o processo educativo em espaços religiosos é marcado – não 

raro – por tensões e conflitos.  

Eis aqui quatro exemplos que ilustram como algumas professoras e professores 

tiveram seus trabalhos questionados por líderes religiosos que discordavam de certos 

conhecimentos e atividades escolares: em uma paróquia católica, o Conselho da Igreja 

decidiu, em 2007, romper a parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por causa 

de um debate realizado em sala sobre a origem do universo. Além do enfoque religioso sobre 

a temática, a professora inseriu, em suas aulas, textos sobre a Teoria da Evolução e do Big 
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Bang, o que foi interpretado como afronta às convicções do grupo; em outra comunidade da 

mesma linha religiosa, o funcionamento da turma de EJA não teve continuidade porque o 

Conselho não abriu mão da prerrogativa de escolha da educadora; outro caso diz respeito ao 

comportamento de um pastor batista que interpelou uma professora sobre as razões de se 

estudar a cultura hip hop, obrigando a educadora a apresentar ao líder religioso as 

justificativas e os objetivos de sua proposta pedagógica; existe ainda outro líder sacerdotal de 

uma igreja evangélica da linha reformada que não aceitava a realização de atividades de 

dança, nem exibição de filmes, sem o seu conhecimento prévio.  

De acordo ex-coordenador do Núcleo de EJA, essa experiência educacional coloca, em 

muitas circunstâncias, em xeque a própria identidade religiosa da educadora e o do educador. 

Para incentivar a matrícula dos estudantes nas turmas de EJA em uma dada igreja pentecostal, 

uma professora teve que se vestir segundo os parâmetros do grupo religioso, o qual não 

permite às mulheres usarem calça e maquiagem. Outra educadora, devido à sua formação 

religiosa, não se sentiu à vontade para lecionar em um Centro Espírita. Contudo, encontramos 

relatos de experiências que apontavam para outra direção: professoras alfabetizando com 

textos bíblicos; igreja pentecostal realizando culto com menos barulho em dias de aula; pastor 

se escolarizando para potencializar sua carreira pastoral e integração entre processo de 

escolarização e crenças afro-brasileiras. 

As três constatações obtidas durante a pesquisa exploratória nos permitem inferir que a 

prática pedagógica, produzida entre esfera religiosa e esfera educacional pública, se dá em um 

contexto de relações sociais, em uma arena cultural de disputa em torno da significação e da 

identidade, marcado por relações de negociação, de conflito e poder. Isso pode ser visto nas 

precariedades do mobiliário de alguns espaços religiosos, nos aspectos formativos dos 

símbolos e dos arranjos arquitetônicos, na supressão do caráter laico do processo educativo e 

nas tensões entre certas lideranças religiosas e determinados educadores. 

Como se destacou anteriormente, este trabalho toma como objeto tanto a proposta de 

escolarização desenvolvida pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte (SMED) em locais 

concebidos, a priori, para realizações de atividades de cunho religioso quanto suas 

implicações na condição do trabalho docente. O escopo principal desta investigação é, por um 

lado, compreender os limites e as possibilidades desses espaços educativos; por outro lado, 

examinar como os profissionais da educação traduzem os sentidos e os significados suscitados 

por essas experiências educativas. 
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A tese que pretendemos defender aqui se assenta em dois eixos interpretativos: o 

primeiro diz respeito ao conjunto de religiosidades de matiz judaico-cristã (espaço católico, 

evangélico e espírita). Sustentamos que, nesses espaços, os grupos religiosos exercem, do 

ponto de vista simbólico, uma pedagogia materializada na linguagem, nos arranjos espaciais, 

nos símbolos e nas relações interpessoais. Não existe, pelo menos de maneia explícita, uma 

proposta pedagógica católica, evangélica e espírita. Açambarcando símbolos, ritos e mitos 

religiosos hegemônicos, esses grupos religiosos disputam, entre si, o direito de se representar 

como autênticos cristãos. Isso não quer dizer, no entanto, que os profissionais da educação 

possam ignorar o sistema simbólico da comunidade religiosa em que a turma está inserida. 

Afinal de contas, a religião interfere, segundo Geertz (1989), no aparelho simbólico dos seres 

humanos, ordenando e classificando a realidade social. Ela define qual conhecimento é 

legitimo e qual é ilegítimo, bem como estabelece o que é certo e o que é errado, o que é moral 

e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é belo e que é feio. Nesse processo, as 

educadoras procuram negociar e administrar conflitos vividos nesses locais por meio de 

traduções culturais, ou seja, substituindo imagens ou eventos que lhes são estranhos por 

imagens ou por eventos que lhes são familiares. 

 O segundo eixo interpretativo diz respeito ao CENARAB, entidade no qual as 

religiosidades de matrizes africanas, especialmente o candomblé, exercem forte controle 

simbólico. Sustentamos que nesse local há uma pedagogia explícita, elaborada em torno da 

luta contra a discriminação etnicorracial e da intolerância religiosa. O CENARAB possui um 

grande controle simbólico sobre o processo educativo, pois define qual conhecimento pode 

ser trabalhado em sala e estabelece quem está autorizado a exercer a docência, como, quando 

e em que ritmo. Supomos que isso aconteça porque essa entidade está envolvida em uma 

política cultural, buscando afirmação de identidade e demarcação da diferença.  Além disso, a 

organização espacial do local, os dispositivos materiais, as linguagens e os rituais não são 

inocentes e desinteressados. Eles transmitem visões particulares da natureza, da sociedade e 

da religiosidade de matriz africana. Em outros termos, estão envolvidos com processo de 

subjetivação e formação de identidades sociais. 

De qualquer forma, tanto nas turmas que se encaixam no primeiro eixo quanto no 

segundo eixo interpretativo, é preciso que se considerem o peso da força da regulação moral 

da proposta curricular. Aliás, isso não é uma particularidade da Educação de Jovens e Adultos 

em espaços escolares, mas um elemento constitutivo de qualquer prática educativa. 
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O discurso do currículo, pois, não é apenas uma transposição do discurso 

científico, artístico, cultural, para o campo da educação. Tampouco se trata 

apenas de uma transposição didática, como querem algumas abordagens 

pedagógicas. As regras que estruturam sua transmissão transformam-no em 

algo que é substancialmente diferente do discurso original. Essencialmente, 

essa recontextualização transforma-o num processo de regulação moral 

(SILVA, 2005, p. 202). 

 

 

Daí ser relevante compreender, por um lado, como educadoras/es vêem a si 

mesmos/as, os/as estudantes, a instituição religiosa onde realizam a prática docente e o 

conhecimento escolar; por outro lado, verificar se as crenças e os valores das instituições 

religiosas geram tensões e conflitos e como estes interferem no processo educativo. O estudo 

sobre a Educação de Jovens e Adultos nos espaços religiosos evidencia não somente escolhas, 

negociações e conflitos na condição docente, mas também o caráter inescapavelmente político 

da educação e do currículo; bem como as conexões entre conhecimento e saber, de um lado, e 

poder e dominação, do outro. Além disso, descortina o aspecto construído e relacional da 

política de atendimento da educação de jovens e adultos na cidade de Belo Horizonte. Sobre 

esse último ponto, podemos dizer que a constatação da existência das turmas de EJA em 

espaços não escolares como algo dado, desconectado das relações sociais de poder, torna 

invisível a questão da precariedade do financiamento público nessa modalidade educativa, 

bem como caráter marginal da Educação de Jovens e Adultos no campo educacional. Em 

razão disso, buscamos demonstrar o caráter social e historicamente construído da política de 

atendimento da Educação de Jovens e Adultos em espaços não escolares da RME/BH. 

Como destacamos na introdução, este trabalho está situado em uma zona de fronteira, 

marcada por três dimensões que caracterizam a educação de jovens e adultos em espaços 

religiosos na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. A primeira dimensão diz respeito 

à política de atendimento da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede 

Municipal de Belo Horizonte (RME/BH) em espaços não escolares, ou seja, os acordos, os 

conflitos e as alianças que tornaram possível a implantação dessa proposta educativa em 

locais híbridos: nem propriamente escolar, nem propriamente religioso; a segunda dimensão 

diz respeito à política cultural dos espaços religiosos (a política de significados, da diferença e 

de reconhecimento presente nesses locais), inscrita nos arranjos arquitetônicos, nos rituais, 

nas práticas, nos dispositivos materiais, nos arranjos espaciais, nos signos e nas linguagens 
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presentes em turmas de EJA nos espaços religiosos, conveniados com a SMED; a terceira 

dimensão diz respeito às formas pelas quais as educadoras traduzem suas experiências nessa 

zona de fronteira. 

No próximo capítulo, abordaremos os conceitos teóricos e os procedimentos 

metodológicos que orientaram e guiaram a pesquisa de campo. 
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Capítulo 2: ESTUDOS CULTURAIS, EDUCAÇÃO E 

RELIGIOSIDADE: DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS AO 

ITINERÁRIO METODOLÓGICO 
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Os especialistas várias vezes sugeriram que as muitas 

interações entre cultura erudita e popular eram uma 

razão para abandonar de vez os dois adjetivos. O 

problema é que sem eles é impossível descrever as 

interações entre o erudito e o popular. Talvez a melhor 

política seja empregar os dois termos sem tornar muito 

rígida a oposição binária, colocando tanto o erudito 

quanto o popular em uma estrutura mais ampla (Peter 

Burker). 

 

É quase impossível imaginar que seja possível existir 

emissão de trabalho e ideologia religiosa, oferecendo, 

de modo uniforme, diferenciado e adequado, às 

demandas de todos os tipos de sujeitos, todas as 

repostas feitas ao sagrado em uma formação social 

como a brasileira. Isso porque esta opõe grupos, 

classes e etnias, sobrevivendo das contradições entre 

eles, e soma diferença sobre categorias de pessoas 

dentro da classe e, sobretudo, entre elas, multiplicando 

tipos diversos de interesses e aflições para todos e para 

cada uma (Carlos Rodrigues Brandão). 

 

 

Este capítulo está dividido em duas partes: na primeira, abordamos a perspectiva 

teórico-conceitual deste trabalho (aqui enfatizamos categorias, como cultura, cultura popular, 

religiosidade popular, interpretabilidade, identidade e condição docente). Na segunda, 

apresentamos o percurso teórico-metodológico do presente trabalho, enfocando o lugar da 

pesquisa qualitativa e dos instrumentos de coleta de dados privilegiados nesta pesquisa. Em 

seguida, descrevemos, por um lado, o perfil dos educadores que trabalham em espaços 

religiosos na RME/BH; por outro lado, destaca os critérios adotados para seleção dos espaços 

e dos educadores que compõem nosso trabalho de campo.  

Partimos do pressuposto epistemológico de que os dados empíricos, levantados pelo 

pesquisador, não são apenas reflexos da observação-sensorial, como afirmavam os 

positivistas, mas, sobretudo, resultados da aplicação de certos conceitos e categorias acerca de 

um determinado objeto de pesquisa
27

. Diferentemente do que preconizam os empiristas, a 

observação-sensorial é permeada por categorias teóricas. Daí a necessidade de se explicitar os 

conceitos e as categorias que orientaram a pesquisa de campo e análise de dados. Isso será 

feito na medida em que apresentarmos o contexto da investigação. Nessa perspectiva, o 

                                                           
27

  Silva (2000, p.15), apoiando-se na perspectiva pós-estruturalista, sublinha o grande equívoco do 

positivismo: a crença em conhecimento sem intermediação. O significante não captura o significado em toda sua 

plenitude. Desconsiderar isso é supor que o real possa ser apreendido de forma mimética ou analógica, algo que 

não acontece nem com a fotografia que captura com realismo o mundo. Aí o ângulo, a luz, o corte, a edição são 

dispositivos usados pelo fotógrafo, alterando o real. Dessa forma, ao invés de reproduzir, de forma fidedigna, a 

realidade, a fotografia institui visões particulares acerca do mundo social e natural. 
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pesquisador não é, para Mellucce (2005), alguém que se encontra fora da sociedade, em um 

lugar privilegiado, observando, de forma neutra, a organização social e as interações entre 

grupos. Em vez disso, ele está enredado em relações sociais e também em relação ao próprio 

campo que observa. Em outros termos, ele é parte do campo de observação
28

. Procuramos 

ainda seguir a orientação de Brandão (2007, p.23) que diz que o rigor da análise não pode 

roubar do texto a própria vida das pessoas e dos fatos.  

 

 

2.1 Cultura e cultura popular: disputas em torno da significação da vida social 

 

 

 

Os Estudos Culturais fazem parte de uma ampla movimentação intelectual originada 

na Inglaterra, em meados do século XX, cujo objetivo principal foi questionar o caráter 

distintivo, hierárquico e elitista segregacionista do conceito de cultura, predominante até 

então. Afastando-se do domínio da erudição, da tradição artísticas e de padrões estéticos 

elitizados, o termo cultura passou a açambarcar o gosto das multidões, formas de 

interpretação da vida social e experiências vividas. 

Como descreveu Armand Mattelar e Érik Neveu (2006), a concepção cultura 

preponderante nos meios intelectuais ingleses baseava-se no pensamento de Matthew Arnold 

(1822-1888), vigoroso defensor de uma educação pública que ensinasse às novas gerações as 

melhores ideias e realizações de seu tempo. A função da educação era, sobretudo, aplacar o 

espírito de “anarquia”, de “desordem” e desintegração da “totalidade orgânica” do Estado 

britânico. A cultura, entendida como estudo da perfeição, conduziria, na visão de Arnold, à 

                                                           
28

  Segundo Caldeira (1998), para demonstrar a presença do pesquisador no locus de investigação, as falas 

do sujeito são, geralmente, apresentadas como provas irrefutáveis da veracidade da descrição. No entanto, o 

autor precisa, paradoxalmente, se esconder no texto, analisando os fatos na terceira pessoa. Essa estratégia de 

presença-ausência, manifestada nos textos científicos, procura demonstrar o necessário distanciamento entre 

pesquisador e o objeto para que se garanta a objetividade do trabalho. Entretanto, em vez de se atingir esse 

objetivo, autora afirma que esse tipo de abordagem acaba gerando um trabalho cujos resultados se nos apresenta 

de maneira metafísica, como que desencarnado da vontade e valores do pesquisador. Como forma de superar 

essa ambiguidade, ela sugere que se coloque a voz de quem descreve misturado às vozes daqueles que são 

descritos, para que a narração perca, assim, o ar de transcendentalidade. A despeito da brilhante sugestão da 

autora, optamos em escrever na terceira pessoa como forma de destacar o papel do orientador e do co-orientador 

no trabalho que ora apresentamos. Contudo, com o objetivo de explicitar o lugar do pesquisador no campo 

religioso e no campo educacional, apresentamos em anexo, o memorial produzido, em 1997, com vista ao 

ingresso no curso de Mestrado no Programa de Pós Graduação na Faculdade de Educação da UFMG.   
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harmonia social. Para ele, os seres humanos de cultura são aqueles que têm paixão pela 

superação do que é rude, do que grotesco e da ignorância. A cultura é, assim, a perfeição 

harmoniosa, desenvolvendo todas as facetas da humanidade. 

Para Costa (2003), a revolução copernicana operada pelos Estudos Culturais nas 

Ciências Sociais, concentrou-se exatamente na inflexão do termo cultura, expressão 

escorregadia e eivada de preconceitos. 

 

Desde seu surgimento, os Estudos Culturais configuraram espaços 

alternativos de atuação para fazer frente às tradições elitistas que persistem 

exaltando uma distinção hierárquica entre alta cultura e cultura de massa, 

entre cultura burguesa e cultura operária, entre cultura erudita e cultura 

popular. Nessa disposição hierárquica, ao primeiro termo corresponderia 

sempre a cultura, entendida como máxima expressão do espírito humano. 

Segundo a tradição arnoldiana, o que de melhor se pensou e disse no mundo. 

Ao segundo termo corresponderiam as [outras] culturas, adjetivada e 

singulares, expressão de manifestações supostamente menores e sem 

relevância no cenário elitista dos séculos XVIII, XIX, XX. Harmonia e 

beleza eram prerrogativas da cultura, que deveria ser cultivada para fazer 

frente à barbárie dos grupos populares, cuja vida se caracterizaria pela 

indigência estética e pela desordem social e política. Só a harmonia suscitada 

pela “verdadeira cultura” poderia apaziguar os ânimos, aplacar a ignorância 

e suprimir a anarquia da classe trabalhadora parcamente instruída (COSTA, 

et al, 2003, p.38). 

 

 Em contraste com uma visão de cultura correspondente ao que de melhor se produziu, 

se pensou e disse no mundo, pensadores ingleses, como Raymond Williams, Richard Hoggart 

e E.P. Thompson, passaram a compreender esse termo como forma global de vida ou como 

experiência vivida de um grupo. Isso não quer dizer, no entanto, que a cultura se resume, para 

esses autores, a uma expressão orgânica de uma comunidade, nem um campo autônomo de 

formas estéticas. Ela é vista, acima de tudo, como um campo disputado e conflituoso de 

práticas de representações ligadas ao processo de composição e recomposição dos grupos 

sociais. Hall (2009), um dos fundadores dos Estudos Culturais, sublinha que a cultura é o 

lócus onde se dá luta pela significação, ou seja, o local no qual o significado é negociado e 

fixado. Como ilustração, ele cita os noticiários de televisão, as imagens, os gráficos, os textos 

de um livro didático ou as músicas que circulam na sociedade. Esses elementos não são 

apenas objetos culturais, mas, principalmente, artefatos produtivos, práticas de representação. 

Eles inventam sentidos que circulam e operam nas arenas culturais onde o significado é 

negociado e as hierarquias são estabelecidas. 
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A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu 

“trabalho produtivo”. Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o 

mesmo em mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que 

esse “desvio através de seus passados” faz é nos capacitar, através da 

cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. 

Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo 

que nós fazemos das nossas tradições. Paradoxalmente, nossa identidade 

cultural, em qualquer forma acabada, está à nossa frente. Estamos sempre 

em processo de formação cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, 

de ser, mas de se tornar (HALL, 2009, p.42). 

 

Os Estudos Culturais contestam, dessa forma, a visão tradicional de cultura que a 

descreve como um conjunto homogêneo, inerte e estático de valores e conhecimento a serem 

transmitidos de forma não problemática a uma nova geração. Em vez disso, eles enfatizam 

seu caráter político; o que significa que a cultura é tanto um campo ativo de produção de 

significados quanto um campo contestado. 

  

Os Estudos Culturais concebem a cultura como: campo de luta em torno de 

produção de significados no qual diferentes grupos sociais, situados em 

posições diferenciais de poder lutam pela imposição de seus significados à 

sociedade mais ampla. A cultura é, nessa concepção, um campo contestado 

de significação. O que está centralmente envolvido nesse jogo é definição da 

identidade cultural e social dos diferentes grupos. A cultura é um campo 

onde se define não apenas a forma que o mundo deve ter, mas também com 

a forma que as pessoas e os grupos devem ser. Os Estudos Culturais são 

particularmente sensíveis às relações de poder que definem o campo cultural. 

Numa definição sintética, poder-se-ia dizer que os Estudos Culturais estão 

preocupados com questões que se situam na conexão entre cultura, 

significação, identidade e poder (SILVA, 2011, p.134). 

 

Ao caracterizar a cultura como um campo de produção de significado, como uma 

arena de disputa sobre formas legítimas de se interpretar o mundo, como um lócus de 

produção de sujeitos, marcado por relações assimétricas de poder, os Estudos Culturais 

romperam com uma longa tradição intelectual, originada na Alemanha no século XVIII. 

Pensada como única e universal, o conceito de cultura, tal qual elaborado pelos europeus, 

referia-se, até a década de 1960, apenas às produções materiais, artísticas, filosóficas, 

científicas, literárias e religiosas euro-ocidentais. Pode-se dizer, assim, que a Modernidade 

ficou mergulhada, por um tempo bastante expressivo, em uma epistemologia monocultural, 

etnocentrista e higienista, ora combatendo os sistemas simbólicos e as formas de 

representações dos povos não-europeus, ora ignorando os saberes e as práticas sociais desses 

povos. 
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Desde que no século XVIII, alguns intelectuais alemães passaram a chamar 

de kutur a sua própria contribuição para a humanidade, em termos de 

maneiras de estar no mundo, de produzir e apreciar obras de arte e literatura, 

de pensar e organizar sistemas religiosos e filosóficos – especialmente todo 

aquele conjunto de coisas que eles consideravam do resto do mundo – a 

Cultura passou a ser escrita com letra maiúscula e no singular. Maiúscula 

porque era vista ocupando um status muito elevado; no singular porque era 

entendida como única. E se era elevada e única, foi tomada como modelo a 

ser atingido pelas outras sociedades (VEIGA-NETO, 2003, p. 7). 

 

 

 O que os intelectuais alemães fizeram ao termo cultura demonstra o quanto as palavras 

se inscrevem no sistema de significação e nas arenas políticas em que o significado é 

negociado e renegociado.  As palavras têm histórias, ou melhor, elas fazem histórias.  Vale 

lembrar que, antes dos intelectuais alemães referirem às suas próprias produções como 

modelo de humanidade, o termo cultura, vindo do verbo latino colere, estava relacionado ao 

cultivo e ao cuidado com as plantas, com os animais e tudo que se associava com a terra e aos 

deuses. A partir do século XVIII, o termo cultura passou a operar como elemento distintivo, 

promovendo a hierarquização entre europeus e não-europeus.  

A criação do termo civilização data desse período. Considerada como um estágio 

superior atingido por pessoas de intelecto e moral elevada, a civilização se tornou sinônimo de 

progresso material e desenvolvimento econômico. Essa compreensão sustentou, do ponto de 

vista ideológico, a teorização científica a respeito das “hierarquias das raças”, bem como a 

crença na missão civilizatória autoatribuída pelos europeus.  

Os Estudos Culturais redefinem, como vimos, o conceito do termo cultura. Em vez de 

ser pensada como algo dado, abstraída das condições sociais e históricas, ela passa a se 

relacionar agora ao sistema simbólico, às representações, às memórias coletivas de um 

determinado grupo. Em vez de pensado no singular, referindo-se à produção material e 

simbólica da Europa, ela torna-se um elemento plural. Em vez de ser vista como um conjunto 

inerte de conhecimento, ela se torna em algo ativo e dinâmico, dando sentido e 

inteligibilidade às ações dos atores sociais. 

Johnson (1999), ao descrever o caráter problemático e mal resolvido entre os 

primeiros teóricos dos Estudos Culturais com marxismo, apresenta três elementos 

fundamentais dessa perspectiva política e analítica. 
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A primeira é que os processos culturais estão vinculados com relações 

sociais, especialmente com as relações e as formações de classe, com as 

divisões sexuais, com a estruturação racial das relações sociais e com as 

opressões de idade. A segunda é que a cultura envolve poder, contribuindo 

para produzir assimetrias nas capacidades dos indivíduos e dos grupos 

sociais para definir e satisfazer suas necessidades. E a terceira, que se deduz 

das outras duas, é que a cultura não é um campo autônomo, nem 

extremamente determinado, mas um local de diferenças e de lutas sociais 

(JOHNSON, 1999, p.13). 

 

 

 Os Estudos Culturais, ao vincular os processos culturais às relações sociais e às 

opressões de classe, gênero, geração, raça, religião, bem como às relações sociais de poder, 

evidenciam, em certo sentido, o caráter socialmente construído da cultura, não escondendo 

sua intenção de desnudar os artifícios que tornaram uma instituição, uma prática, um objeto, 

um conceito em algo naturalizado, fixo e imutável. Para essa perspectiva teórica, o 

conhecimento, as práticas sociais não resultam de revelações, nem são reflexos da natureza ou 

da sociedade. Elas são resultado de processo de criação e interpretação social. Como salienta 

Silva (1999, p.134), os objetos, práticas culturais e os conhecimentos de determinados grupos 

são vistos, pelos Estudos Culturais, como resultado de aparatos – discursos, práticas, 

instituições, instrumentos e paradigmas – que os instituem como princípios e verdades 

inquestionáveis. 

 Outro ponto de inflexão operado pelos Estudos Culturais foi o conceito de cultura 

popular. Trata-se de um termo polissêmico e escorregadio, caracterizado por preconceitos de 

classe, raça, gênero, região. Para Costa (2003), esse termo pode tanto se referir aos gostos e 

condutas comuns do povo, entendida como numerosa parcela mais simples e aquinhoada da 

população quanto expressar o fetiche do mundo intelectual de esquerda politicamente 

engajada nas questões sociais. De qualquer forma, definir, com critérios claros e objetivos, o 

que venha a cultura popular é algo bastante problemático. 

 

A dificuldade, porém, é maior se nos lembrarmos de que os produtores dessa 

cultura – as chamadas classes “populares” – não a designam com o adjetivo 

‘popular’, designação empregada por membros de outras classes sociais para 

definir as manifestações culturais das classes ditas ‘subalternas’. Assim, 

trata-se de saber quem, na sociedade, designa uma parte da população como 

‘povo’ e de que critério lança mão para determinar o que é e o que não é 

‘popular’ (CHAUÍ,1986, p.10). 
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Tendo como referência o campo musical, Chauí nos indaga sobre os critérios de 

classificação que designa uma música como popular, uma vez que, no Brasil, esse gênero é 

usado para se referir às composições e às melodias apreciadas por pessoas ligadas à classe 

média urbana, especialmente aos universitários. A moda de viola, embora retrate, em parte, a 

lida, a esperança e as amarguras dos indivíduos que ocupam posições subalternas no campo, é 

conhecida como música caipira. As chamadas “músicas bregas”, que são amplamente 

difundidas pelas indústrias culturais, são bastante apreciadas por pessoas que ocupam posição 

subalterna na divisão social de trabalho. 

 Os critérios de classificação tornam-se mais obscuros quando observamos que a 

perspectiva oficial ou estatal que classifica como “popular” o que é regional, o que está ligado 

ao tradicional e ao folclore.  

 

Numa perspectiva que considerasse primordialmente os produtores e seu 

público, guiando-se pelas ideias de regional, tradicional e típico, seriam 

populares a Marujado, a Congada, a Ciranda, o Bumba-meu-Boi. Todavia, 

resta saber o principal: por que regional, tradicional e típico designariam o 

‘popular’ (CHAUÍ, 1986, p.10). 

 

Que critérios técnicos e epistemológicos permitem definir um símbolo, um objeto, 

uma obra ou uma manifestação cultural qualquer como pertencente à Cultura Popular? Uma 

forma de responder a essa pergunta é definir o que venha a ser o conceito de povo. Trata-se de 

toda uma população de um determinado território ou somente quem não é da elite? Se a 

segunda parte da pergunta for afirmativa, pode-se dizer que se trata de categoria residual. Isso 

nos levaria a supor que exista uma homogeneidade entre os grupos que ocupam posições de 

subalternidades na sociedade. Uma forma de superar essa contradição é marcando o termo no 

plural (culturas populares urbana, rural, masculina e feminina, idosa, jovem e assim por 

diante). Essa solução suscita, no entanto, outro problema. Existe, na mesma sociedade, por 

exemplo, uma cultura feminina autônoma, distinta da cultura dos homens? Se a resposta for 

negativa é negar diferenças patentes, mas se a resposta for afirmativa é uma forma de 

desprezar os aspectos relacionais que estão embutidos em qualquer grupo social. Os Estudos 

Culturais optam, em muitos trabalhos, pelo uso de termos como culturas ou “subculturas” 

femininas, juvenis, mais ou menos autônomas ou demarcadas.  



68 

 

Burke (2005) destaca que as elites nem sempre se excluem totalmente do consumo de 

objetos culturais considerados típicos da cultura popular, o que torna o conceito ainda mais 

complexo. 

 

O que torna a exclusão problemática é o fato de que as pessoas de status 

elevados, grande riqueza ou poder substancial não são necessariamente 

diferentes, no que diz respeito à cultura, de pessoas comuns. Na França do 

século XVII os leitores dos livrinhos baratos tradicionalmente descritos 

exemplos de cultura popular, incluíram mulheres nobres e até mesmo uma 

duquesa. Isso não é de surpreender, já que as oportunidades educacionais das 

mulheres eram muito limitadas (BURKE, 2005, p.42). 

 

 

Stuart Hall (2009, p.232) sublinha que a definição do que venha a ser Cultura Popular 

não é apenas uma questão técnica, mas principalmente uma questão política e epistemológica. 

O uso do termo Cultura Popular é uma forma de colocar em evidência, de um lado, formas de 

vigilância e controle dos grupos hegemônicos sobre grupos subalternos e, de outro, formas de 

conformismos e resistências culturais dos grupos que se encontram em posição de 

desvantagem nas relações sociais de poder. Trata-se, nesse sentido, de uma perspectiva 

bastante semelhante com aquela desenvolvida no Brasil por Marilena Chauí (1986) há mais de 

duas décadas.  

Essa autora rastreou, em seu trabalho, as diferentes definições do termo povo e 

popular ao longo da história. No período da Revolução Inglesa, especificamente quando foi 

instituído, em 1581, o Ato de Deposição destituindo a Casa de Orange, o regime republicano 

definiu como sendo o Povo as três ordens que representam a comunidade britânica. Por outro 

lado, designou como ralé não somente a parcela da sociedade que pilhavam e roubavam, mas 

também pessoas que questionavam o status quo. Dessa forma, o Povo, em letra maiúscula, 

aparece como instância jurídico-política legisladora, soberana e legitimadora dos governos, 

enquanto o termo plebe foi definido como dispersão de indivíduo desprovido de cidadania, 

multidão anônima que espreita o poder e reivindica direitos tácitos. 

 

É comum, durante todo século XVII, por exemplo, escritores políticos de 

tendências filosóficas, religiosas e políticas diferentes concordarem na 

designação da Plebe como vulgo, canalha, ralé, populacho, povinho, arraia 

miúdo, enquanto Povo, distinguido positivamente da nobreza e do 

populacho, é constituído ‘pela parte mais útil, mais virtuosa e, 

consequentemente, mais respeitável da nação’ nos dizeres da época. (...) O 

Povo, de onde parte a república, é a burguesia. Sob esse aspecto, não causa 
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surpresa o fato de que, durante a Revolução de 1817, em Pernambuco, 

ilustrados, empenhados na descolonização e na instalação de uma república, 

dividissem a si mesmos em três ‘classes’ – nobreza, clero e povo – excluindo 

desta última “classe” os pobres e os negros escravos. Nem é surpreendente 

que Antônio Carlos de Andrade e Silva, ao comparecer perante os tribunais 

pra responder pelo crime de sedição, declarasse: ‘derrubando-me da ordem 

da nobreza a que pertencia, me punha a par da canalha e ralé de todas as 

cores, me segava em flor as mais bem fecundadas esperanças de ulterior 

avanço, e de mores dignidades’ (CHAUÍ, 1986, p.16). 

 

 

 A autora constata, no entanto, que o conceito de Povo oscila, no século XVIII entre 

dois pólos. Na vertente da Ilustração, o termo se torna ambíguo.  Na luta contra tirania, os 

filósofos ilustrados apelam tanto pela razão quanto pela vontade popular. Na vertente dos 

Românticos, são destacadas a imaginação, a simplicidade e a pureza do Povo.  

Os Ilustrados defendem a separação entre Povo e povinho. 

 

Ao povo, portador da Razão, cabe a tarefa política fundadora. Quanto ao 

povinho e suas “necessidades básicas”, cabe auxiliá-lo através da filantropia 

e educá-lo através da disciplina do trabalho industrial, educação essencial 

para conter suas paixões obscuras, supersticiosas, sua irracionalidade e, 

sobretudo, sua inveja, que se exprime no desejo sedicioso do igualitarismo. 

Encontramos nos Ilustrados algo presente na Inglaterra do século XVII, entre 

os filósofos do chamado Círculo Platônicos de Cambridge: a ideia de que o 

povo, em sua irracionalidade, tende para o Entusiasmo, isto é, para 

imaginação religiosa sem freios, origem do milenarismo e da sedição. 

Perspectiva que a Sociologia da Religião sempre reforçou ao associar 

“religião popular” e fanatismo (CHAUÍ, 1986, 17). 

  

Os Românticos, lutando contra o racionalismo e o utilitarismo da Ilustração, buscaram, 

por sua vez, na poesia tipo de vida típico de uma “Comunidade Orgânica”, cujo protótipo é a 

vida camponesa e pastoral. 

 

O povo romântico – sensível, simples, iletrado, comunitário, instintivo, 

emotivo, irracional, puro, natural, enraizado na tradição – nasce de motivos 

estéticos, intelectuais e políticos. Esteticamente, é a resposta do Romantismo 

ao Classicismo, a revolta da natureza contra a “arte”. Intelectualmente, é a 

resposta dos sentimentos contra o racionalismo Ilustrado, a revolta da 

tradição contra o progresso das Luzes, do sobrenatural e do maravilhoso 

contra o “desencantamento do mundo”. Politicamente, é reação contra o 

império napoleônico, a afirmação da identidade nacional contra o invasor 

estrangeiro: a cultura popular ou popular na cultura torna-se alicerce dos 

nacionalismos emergentes (CHAUÍ, 1986, p.19) 

  



70 

 

 Os Ilustrados e Românticos definem, dessa forma, as expressões povo e popular de 

maneira oposta. O primeiro, para se desvencilhar do embaraço suscitado pelo termo vontade 

popular, usado para na luta contra governos déspotas, cunha o termo povinho, ralé e 

populacho. Estes termos se referem à parcela da população que deverá ser alijada das decisões 

políticas em virtude da baixa escolarização, do analfabetismo, por não dominar os saberes 

supostamente eruditos. Sem a dita racionalidade defendida pelos Ilustrados, essa camada 

social tende a agir por impulso, deixando sentimentos como inveja e sedição guiarem suas 

condutas. A disciplina do trabalho nas fábricas e a educação pública são descritas como 

elementos indispensáveis para “frear” esses impulsos. Os Românticos, insurgindo contra o 

Racionalismo, Classicismo e a invasão napoleônica, recorrem ao estilo de vida dos 

camponeses e dos pastores, vistos como pureza, simplicidade e imaginação. 

 A autora sublinha que as duas perspectivas de Cultura Popular estão presentes na 

realidade brasileira. 

   

Cultura Popular oscila incessantemente entre um ponto de vista romântico e 

outro ilustrado. Em certos casos, prevalece o segundo ponto de vista, em 

outros, o primeiro. Porém, os casos mais interessantes são aqueles nos quais 

os dois pontos de vista tentam uma conciliação: a Razão, “vai ao povo” para 

educar sua sensibilidade tosca (eis o papel das vanguardas políticas), e o 

Sentimento “vai às elites” para humanizá-las (eis o papel das vanguardas 

artísticas) (CHAUÍ, 1986, 21).   
 

 Os Estudos Culturais enfatizará, no entanto, os limites das duas concepções de cultura 

descritas anteriormente. Para essa perspectiva teórica, o termo Cultura Popular somente faz 

sentido em uma sociedade cindida em classes, gênero, raça, geração, região, religiosidade, 

etc., marcada por relações sociais assimétricas de poder. As classes dominantes, tomando 

como referência sua cultura como fundante, definem seus saberes, seu modo de vida, suas 

experiências vividas como modelo que deve guiar o conjunto da população, das classes que se 

encontram em desvantagens na divisão social do trabalho. Para se apresentar como modelo da 

alta cultura, da cultura erudita, da cultura das elites, as classes dominantes se dispõem de 

poderosos aparatos culturais – meios de comunicação de massa, sistemas educacionais, 

igrejas, etc. 

Como a cultura é entendida como espaço de luta, de resistência, de negociação e de 

conflito em torno da imposição de significados, valores e visão de mundo, a Cultura Popular 

é, acima tudo, um local de disputa. Uma dimensão cuja prática pode ser compreendida 
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somente em um contexto local e temporalmente determinado; uma práxis social, formada por 

um conjunto de atividade dispersa no interior da cultura dominante.  

 Em outras palavras, não existe nenhum critério técnico e epistemológico que defina o 

que é a priori uma manifestação genuinamente popular. Isso porque não há uma cultura 

autêntica produzida pelas classes populares, nem uma cultura que lhe seja totalmente imposta. 

As classes subalternas não são passivas aos produtos culturais provenientes das classes 

dominantes, nem criam, de forma autônoma, seus bens simbólicos. Em vez disso, há uma 

influência recíproca entre essas duas culturas, ou uma circularidade cultural, marcada por 

disputas sobre símbolos, memórias coletivas e crenças, como destaca Ginzburg (2001).  

 A Cultura Popular não se manifesta, dessa forma, como uma unidade pura ou 

desencarnada, uma entidade homogênea, mas é, ao invés disso, descontínua, turva, e 

provocadora de “competições” entre ideologias e disjunções entre condições de classe, cultura 

e símbolos. É acima de tudo, uma arena simbólica, onde grupos situados em posição 

diferencial de poder lutam a respeito das interpretações de metáforas, ícones e estruturas de 

significados, e onde os símbolos têm força tanto centrípeta quanto centrífuga (Mc LAREN, 

1992, p.35). 

Eis aqui dois exemplos concretos a respeito da manifestação da Cultura Popular no 

Brasil. O primeiro diz respeito à luta sobre símbolos religiosos e o segundo sobre símbolos 

nacionais. 

Com o objetivo de catequizar os primeiros habitantes das terras brasileiras, os padres 

jesuítas procuraram organizar os aldeamentos, formando escolas onde se pudessem ensinar a 

doutrina católica e eliminar os hábitos considerados ofensivos a Deus e aos homens, tais 

como a crença na força da natureza, a nudez, a poligamia e a antropofagia. Nesse 

empreendimento, ao aprender a língua tupi, os jesuítas abandonaram o latim, língua usada, na 

época, para ministrar os ritos católicos.  Assim, eram ensinados os valores católicos a partir 

do universo cultural dos grupos indígenas; o que acabou provocando não uma adesão ao 

catolicismo propriamente dito, mas um processo de sincretismo onde simbologias católicas e 

aborígenes passaram a coexistir, formando uma religiosidade inteiramente nova. 

 

O catolicismo ensinado e dramatizado em língua tupi e com base em 

imagens e significados extraídos da cultura nativa podia lá ter sua eficácia, 

mormente com os curumins – crianças que, pela tenra idade, estavam em 

condições melhores de aprendizado. Tal método trazia, porém, grandes 

riscos, sobretudo o risco de que o catolicismo fosse assimilado à moda tupi, 
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canibalizado e devorado como no repasto cerimonial”. (VAINFAS e 

SOUZA, 2000, p.16). 

 

 Esses autores nos contam que, em fins do século XVI, um índio, cujo nome de batismo 

era Antônio, fugira do aldeamento inaciano de Tinharé para o sul do Recôncavo Baiano. 

Dizendo ser Tamandaré, ancestral mítico dos Tupinambás, esse índio afirmava ser o 

verdadeiro papa, chegando a nomear, entre os grupos indígenas, bispos e sacristãos. A sua 

principal esposa se chamava “Santa Maria  Mãe de Deus”. A morfologia dessas crenças será 

destruída completamente em 1585, mas pode ser tomada como indicativo de como a Cultura 

Popular possui uma dimensão ativa e produtora de significado e não um conjunto inerte e 

estático de valores e conhecimento. Em outras palavras, os jesuítas tinham conhecimento do 

caráter animista das crenças religiosas dos grupos indígenas: eles sabiam que os nativos 

acreditavam que os animais, as plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua e as estrelas eram 

portadores de espíritos, mas pensavam que isso era decorrente da ignorância indígena e 

poderia ser superadas facilmente quando os mesmos passassem a conhecer o cristianismo. 

Acreditavam que a utilização do idioma tupi facilitaria esse trabalho missionário. No entanto, 

como a religião possui um campo ativo e produtivo de significado, os padres não puderam 

impedir que os grupos colonizados produzissem uma religiosidade híbrida, misturando 

elementos tanto do catolicismo quanto de crenças animistas que milenarmente faziam parte do 

universo simbólico desses grupos. 

 O segundo exemplo destaca a luta dos operários do ABC paulista no final da década 

de 1970, contra a Ditadura Militar no Brasil. 

 

A bandeira nacional é símbolo sagrado; portanto, não se pode atacá-la. Em 

virtude do grande número de grevistas, as assembléias não podiam ser feitas 

nos sindicatos e passaram a se realizar no estádio de Vila Euclides, em São 

Bernardo. Helicópteros do Exército começaram a sobrevoar o estádio, 

apontando metralhadoras e bombas para os grevistas, que trouxeram imensas 

bandeiras nacionais e com elas recobriam o estádio, que, dessa maneira, não 

podia ser atacado. Durante as passeatas, operários e suas famílias 

carregavam bandeiras nacionais. Aqui o uso da bandeira possuía dois 

sentidos principais. Por um lado, visto que, no Brasil, toda contestação 

popular e trabalhadora é fruto de “infiltração estrangeira comunista” e 

resultado de “ideologias exóticas” (pois, como diz a mitologia verde-

amarela, somos um povo cristão, pacífico e ordeiro), o uso da bandeira 

significava que a ação contestadora dos trabalhadores era um feito de 

cidadãos brasileiros que se identificavam como tais através do símbolo 

nacional. Por outro lado, porque a luta não era contra a “segurança nacional’, 

mas contra o patronato e o Estado autoritário, as bandeiras significavam que 

o ‘verde’ são terras férteis, não pode haver miséria, mas há, se o “azul” é a 
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civilização cristã, não pode haver opressão, mas há; se o lema nacional é 

“ordem e progresso”, não é possível que os realizadores do progresso (os 

trabalhadores) sejam explorados pela ordem econômica, dominados pela 

ordem política e excluídos da ordem cultural (CHAUÍ, 1986, p.101). 

 

Uma contribuição dos Estudos Culturais para a presente pesquisa é sua noção de 

cultura aplicada ao contexto religioso. É a essa questão que nos dedicaremos logo a seguir.  

 

 

2.2 Religião, interpretabilidade e religiosidade popular 

 

 

A Religião é vista pelos Estudos Culturais como prática de significação, que fornece 

interpretabilidade (capacidade de interpretação) aos eventos contingentes da vida social. 

Como qualquer prática cultural, seus significados não são, no entanto, fixos, mas provisórios. 

Situado em uma arena de disputa em torno das formas de compreensão de mundo, o discurso 

religioso entra em competição tanto com outros processos de significação de outros grupos 

religiosos quanto com formas seculares e secularizantes de compreensão do mundo.  

As turmas de Educação de Jovens e Adultos em espaços religiosos, descritas no 

capítulo anterior, podem, dessa forma, ser vistas como “território contestado”. Caso um 

professor ou professora possua uma identidade profissional e/ou religiosa que se distancie da 

visão de mundo, estilo de vida e escala de valores do espaço religioso onde trabalha, o 

confronto pode ser deflagrado de forma aberta ou silenciosa. 

Na perspectiva adotada neste trabalho, a religião não é vista apenas como expressão 

cultural de um determinado grupo social, mas, sobretudo, como um poderoso artefato 

produtivo, que, revestido de áurea sagrada, coloca em circulação imagens e representações. 

Dessa forma, pode-se dizer que ela interfere no processo de significação de muitas pessoas, 

inventando sentidos que circulam e operam nas arenas culturais onde o significado é 

negociado e as hierarquias são estabelecidas. Nesse sentido, a definição de religião dada por 

Geertz é bastante significativa:  

 

Religião é um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, 

penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da 

formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 
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concepções com tal aura de factualidade que as disposições e motivações 

parecem singularmente realistas (GEERTZ, 1989, p.104). 

 

O autor compreende a Religião como prática de significação, ou seja, ela é feita de 

símbolos, ritos e mitos, voltados para compreensão do mundo social, a fim de torná-lo 

inteligível. Isso não quer dizer, no entanto, que somente o campo religioso possui 

exclusividade no processo de interpretação da realidade social. Aliás, alguns cientistas sociais 

sustentam que, na modernidade, a Religião não tem mais tanto peso na constituição social, 

como acontecia anteriormente, pois, cada vez mais, fontes de experiências e de significação 

seculares, tais como família, Escola, Estado, Ciências, indústria cultural, movimentos sociais 

e partidos políticos, moldam as formas de percepção dos sujeitos
29

. Esses pensadores são 

partidários da teoria da secularização, modelo analítico segundo o qual a modernização das 

sociedades está relacionada à contração da esfera religiosa e com a retirada gradual da religião 

do espaço público
30

.  

Isso ocorre, de acordo com os adeptos da teoria da secularização, porque os principais 

fenômenos físicos e sociais podem ser explicados, na modernidade, não mais por forças 

mágicas e místicas, como em períodos históricos anteriores, mas por princípios racionais, 

frutos do desenvolvimento técnico-científico. A expressão desencantamento do mundo é 

bastante usada por pensadores que destacam o peso da racionalidade nas grandes decisões 

políticas, econômicas e sociais e a consequente retração da religião da vida pública na 

modernidade. 

 

                                                           
29

  O professor Carlos Roberto Jamil Cury define o conceito de secularização nos seguintes termos: 

“Secularização é um processo social em que os indivíduos ou grupos sociais vão se distanciando de normas 

religiosas quanto ao ciclo do tempo, quanto a regras e costumes e mesmo com relação à definição última de 

valores. Um Estado pode ser laico e, ao mesmo tempo, presidir a uma sociedade mais ou menos secular, mais ou 

menos religiosa. Grupos sociais podem professar-se agnósticos, ateus, outros preferem o reencantamento do 

mundo, muitos continuarão seguindo várias e variadas confissões religiosas e todos podem convergir na busca da 

paz” (2004, p.183). 
30

  O professor João Valdir de Souza nos lembra que a teoria da secularização é um desdobramento do 

pensamento da Ilustração, base das ciências modernas. Por meio do desenvolvimento de pesquisas cientificas e 

da expansão uma ampla rede de escolarização pública aos mais distantes rincões, acreditavam-se que a verdade 

revelada cederia lugar para verdade sustentada em métodos de verificação científica. À religião, era creditada a 

paralisação da inteligência e a infantilização da humanidade. À ciência, eram atribuídas promessas 

grandiloquentes como razão e progresso. No final do século XX, verificou-se, no entanto, a revitalização das 

principais religiões: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Baseando-se na obra A Revanche de Deus, do 

sociólogo francês Gilles Kepel, o autor sustenta que a vitalidade religiosa diz respeito às certezas oferecidas 

pelas religiões que estão acima das flutuações humanas. “Nessa medida, a Torah, os Evangelhos e o Corão, por 

serem provenientes de uma fonte que foge à angústia terrena, são o refúgio das pessoas em momentos de crise, 

pois atribuem sentido a uma vida conturbada pelo intempestivo processo de mudanças verificadas, sobretudo, 

mais recentemente” (SOUZA, 2000, p. 11). 
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A teoria da secularização (...) é atravessada pela afirmação da racionalidade 

que expulsa da esfera pública os elementos religiosos que lhe serviam de 

fundamento. De fato, as bolsas de valores e de mercadorias, o mercado 

financeiro, as empresas, enfim, as instituições que efetivamente regem a vida 

social parecem fora do alcance das religiões. O que têm os santos que ver 

com o preço do café na Bolsa de Londres? Ou os gnomos com a taxa de 

juros? Ou os orixás com o déficit do Tesouro dos USA?  (OLIVEIRA, 1996, 

p. 11). 
 

Segundo os adeptos da teoria da secularização, em um mundo, cuja fonte de poder não 

está mais ancorada em Deus, mas na ciência e na tecnologia, a sociedade tende a descartar a 

religião e a magia, uma vez que os principais problemas existenciais podem ser resolvidos 

através do contínuo processo de racionalização. 

 

Onde o homem tudo pode, Deus é inútil. Se a sociedade, através de suas 

instituições e instâncias profanas, pode prover todo o essencial à vida, das 

coisas materiais aos significados, passando pela justiça e pela moralidade, 

nessa sociedade Deus é descartável (PRANDI, 1996, p.65. Grifo Nosso).  

  

Embora defenda o paradigma da secularização, esse autor nos dá pistas para 

compreender aqui os limites dessa perspectiva teórica. Quando tomamos como objeto de 

reflexão os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, verificamos que se tratam, como 

fartamente documentou a literatura educacional, de pessoas que não tiveram acesso à 

educação escolarizada na infância e na adolescência, ficando alijadas, pelo menos 

diretamente, da cultura letrada. Além disso, muitos são do campo ou imigrantes do meio rural, 

residentes na periferia dos centros urbanos, discriminados, não raro, pela questão de 

etnicorracial e de gênero
31

. Outros vivendo, muitas vezes, em condições subumanas – a 

educação prisional, como nos descreve Aguiar (2010), é um exemplo – encontram na religião 

sentido para lidarem com suas aflições. Como afirma (FRAGA, 1998, p. 22) “a capacidade de 

um discurso de exercer poder está definitivamente associada à sua capacidade de responder a 

demandas, de se inserir no conjunto de significados de uma dada sociedade, reconstruindo 

posições e sujeitos”. 

 Assim, tomando como pressuposto a Religião como sistema simbólico, pode-se 

afirmar que ela é fundamentalmente uma prática de significação que dá sentido e 

inteligibilidade à ação dos sujeitos. Segundo Geertz (1989), os seres humanos não podem 

                                                           
31

  Sobre as especificidades dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, cf. SILVA, Jerry Adriani. Um 

estudo sobre as especificidades dos/as educandos/as nas propostas pedagógicas de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA. Tudo junto e misturado. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Educação), Faculdade de 

Educação – UFMG, Belo Horizonte, 2010. 
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viver no caos: túmulo de acontecimentos ao qual faltam não apenas interpretações, mas 

também, interpretabilidade. Para se inserir na vida social, o ser humano precisa construir um 

sistema simbólico de orientação através do qual a realidade faça sentido. Isso porque o maior 

problema humano não consiste em conviver com situações adversas, mas em não 

compreender por que elas acontecem. “É preciso dar conta de tudo que é diferente, estranho, 

misterioso – ou pelo menos ter a convicção de que é possível dar conta do fenômeno” 

(GEERTZ, 1989, p.118).  

 Quando isso não acontece, a vida deixa de ser compreensível, o que pode acarretar 

insegurança quanto ao conhecimento e à postura morais. Ao construir um saber que precede, 

ultrapassa e, ao mesmo tempo, inclui o indivíduo, a religião fornece o supremo escudo do 

homem contra o horror do desconhecido, do estranho. Nesse caso, a recompensa pela adesão 

ao grupo religioso, como afirma Rolim (1999), é o sentimento de segurança, frente à 

sociedade hostil, não somente do ponto de vista econômico, mas também político e social. Por 

um lado, podem-se constatar os crescentes índices de homicídios e de desempregos, 

verificados nos últimos anos. Por outro lado, podem-se verificar o impacto das novas formas 

de se relacionar com a natureza e com a sociedade proporcionada pelas novas tecnologias que 

estão subvertendo antigas formas de gerar, de nascer, de crescer, de amar ou de morrer. Louro 

nos lembra de alguns episódios que têm ocorridos na vida cotidiana:  

 

Jornais e revistas informam, agora, que um jovem casal decidiu congelar o 

embrião que havia gerado, no intuito de adiar o nascimento de seu filho para 

um momento em que disponha de melhores condições para criá-lo; contam 

que mulheres estão dispostas a abrigar o sêmen congelado de um artista 

famoso já morto; revelam a batalha judicial de indivíduos que, submetidos a 

um conjunto complexo de intervenções médicas e psicológicas, reclamam 

uma identidade civil feminina para completar o processo de transexualidade 

que empreenderam. Conectados pela Internet, sujeitos estabelecem relações 

amorosas que desprezam dimensões de espaço, tempo, gênero, de 

sexualidade e estabelecem jogos de identidades múltiplas nos quais o 

anonimato e as trocas de identidade são freqüentemente utilizadas. 

Embaladas pela ameaça da AIDS e pelas possibilidades cibernéticas, práticas 

sexuais virtuais substituem ou complementam as práticas face-a-face 

(LOURO, 1999, p. 10). 

 

 De qualquer forma, a categoria interpretabilidade, cunhada por Geertz (1989), para 

designar a capacidade de os discursos religiosos se inscreverem no campo de significação dos 
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indivíduos, permite não somente a suposta compreensão do estranho, mas também a aceitação 

do sofrimento
32

. 

 

Como problema religioso, o problema do sofrimento é, paradoxalmente, não 

como evitar o sofrimento, mas como sofrer, como fazer da dor física, da 

perda pessoal, da derrota frente ao mundo ou impotente contemplação da 

agonia alheia, algo tolerável, suportável – sofrível, se assim podemos dizer 

(GEERTZ, 1989, p. 119). 

  

Chauí (1980) afirma que a Religião fornece orientação para a conduta da vida, 

sentimento de comunidade e saber sobre o mundo; este fato faz com que, onde existe o 

conformismo, está também à resistência. A autora sugere aos pesquisadores que se 

desvencilhem dos essencialismos presentes em várias abordagens acadêmicas, as quais 

definem as religiões apenas como consequência dos interesses das classes dominantes e 

opressoras das classes populares. Em outras palavras, torna-se necessário que se compreenda 

como os próprios sujeitos interpretam suas vidas. 

 

Quem conhece a situação de desemprego, filas de espera do INPS, 

exploração dos salários através do FGTS (...) e do FINSOCIAL, há de convir 

que não é por mera alienação, mas com pleno conhecimento de causa que se 

pede a Deus ou a intermediários celestes e infernais auxílio para a 

sobrevivência (CHAUÍ, 1986, p 82). 
 

  Isso explica, em parte, porque a religiosidade é uma questão forte entre os sujeitos da 

Educação de Jovens e Adultos. Peter Berger (1985) afirma que, assim como as ferramentas e 

a linguagem, as religiões se inscrevem no aparelho do pensamento simbólico das pessoas, 

respondendo a vocação dupla e solidária: fazer com que a vida possua sentido, dando 

plenitude às coisas das quais o fiel parece ser privado, bem como arrancar cada ser humano de 

seu isolamento, enraizando-o numa comunidade que o conforte e o ultrapasse.  

                                                           
32

  Em uma de suas canções, o compositor Renato Teixeira apresenta a história de um caipira (termo 

pejorativo que designa pessoas oriundas do campo) que busca, em Aparecida do Norte, paz para sua turbulenta 

vida. Filho de camponeses, o romeiro assistiu ao fracasso dos irmãos, viveu a dor de sua separação conjugal e 

enfrentou o estrangulamento de suas finanças. Na perspectiva de GEERTZ (1989), pior do que as perdas 

pessoais vividas pelo camponês, foi a falta de interpretabilidade dos fatos. Eis aqui o sentido da romaria: dá 

sentido ao caos social vivido pelo camponês. Vejamos a letra da música: É de sonho e de pó/ o destino de um só/ 

feito eu perdido em pensamento por sobre meu cavalo/ é de laço e de nó e gibeira/ o destino cumprido a sol/ o 

meu pai foi pião/ minha mãe solidão/meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura/descasei, joguei, 

desisti/ se há sorte, eu não sei, nunca vi/ Me disseram, porém, que eu viesse aqui/ prá pedir em romaria e prece 

paz pros meus desaventos/como não sei rezar, só queria olhar, o teu olhar/ Sou caipira de Pirapora, Nossa 

Senhora de Aparecida / Ilumine minha mina escura e funda/ oh trem da minha vida! 
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  A inscrição da religião no aparelho simbólico dos seres humanos permite o 

ordenamento e a classificação do mundo social. 

 

Devemos entender que o conhecimento é (...) capacidade de ordenar, 

classificar, distinguir e atribuir um sentido às coisas. É dessa forma que 

dizemos que a Religião também é uma esfera produtora de conhecimento, 

e se este saber pode ser falso para o cientista, em muitos casos é eficaz para 

os grupos sociais. Através de suas representações, a Religião transmite ao 

indivíduo, meios para expressão e explicação dos infortúnios e, com isto, 

possibilita a domesticação da angústia (MODESTO, 1995, p. 81, grifo 

nosso). 

 

  A categoria interpretabilidade é, nesse sentido, um conceito teórico fecundo, pois nos 

permite, por um lado, compreender como os sujeitos interpretam suas vidas; por outro lado, 

ajuda-nos a apreender a religião como algo análogo a um mapa. 

 

Mapas têm significações totalmente diferentes para estudantes de geografia e 

para aqueles que se encontram perdidos em meio a uma viagem. Para o 

geógrafo, mapas representam simbolicamente o espaço. Ele pode desenhá-

los, sem que isto signifique nenhum plano de viagem. Para o homem que se 

perdeu, que partiu em direção a um destino e não sabe que direção tomar, o 

mapa assume uma função vital. Dele depende a escolha de uma direção, que 

poderá conduzir à vida ou à morte. Para o geógrafo o mapa é uma questão 

acadêmica. Para o perdido, assim, o mapa exerce a função de caminho 

(ALVES, 1982, p. 135). 

 

 A categoria interpretabilidade, compreendida como mapa que direciona alguém 

receoso em se perder nos “tortuosos caminhos da vida”, permite-nos, assim, compreender as 

dicotomias presentes nos discursos religiosos: certo-errado, salvação-perdição, crente-

desviado, bom-mal, belo-feio, etc. Além do conceito de interpretabilidade, as categorias 

cultura popular e religiosidade popular precisam ser mais bem trabalhadas.  

 Partindo da categoria acima citada, ocuparemo-nos a seguir da Religiosidade Popular. 

Do ponto de vista teórico-conceitual, ela padece dos mesmos limites do conceito de Cultura 

Popular. Em primeiro lugar, porque não se trata de uma religiosidade com território 

rigidamente demarcado, com fronteiras bem definidas. Tendo como referência apenas a 

presença de símbolos, ritos e mitos de um dado culto, não se pode dizer que aqui se encontra 

uma prática religiosa popular e ali uma prática religiosa das classes socialmente abastadas. 

Tal como acontece com a questão da Cultura Popular, há uma circularidade de símbolos e 

metáforas no campo religioso. Em segundo lugar, porque não se pode reduzir a Religiosidade 
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Popular apenas à separação entre doutrinação institucional e devoção popular. Isso é patente 

quando se define como catolicismo popular a cisão entre doutrina romana e práticas religiosas 

de leigos. Em muitos municípios rurais no interior do Brasil, podem-se verificar a presença de 

latifundiários, coronéis, prefeitos e comerciantes, pertencentes às mesmas irmandades e 

patrocinando as mesmas festas que trabalhadores rurais sem terras, negros, colonos e sitiantes.  

 O que é, então, Religiosidade Popular? Para Campos (1998) é nome que se dá ao 

conjunto de representações coletivas sedimentadas que foram transmitidas de uma geração 

para outra. Para ele, o encontro de várias culturas religiosas formou um substrato comum a 

todas as religiosidades brasileira, gerando uma espécie de húmus de que se alimentam os 

grupos religiosos existentes. 

 

Não há rupturas totais nas sociedades humanas, mas sim, continuidades 

retrabalhadas, sínteses, recopiladas sucessivamente, sempre a partir de 

materiais antigos, mas em respostas a desafios históricos e concretos 

operantes sobre um grupo social em momentos específicos (CAMPOS, 

1998, p. 19). 

 

 O que equivale a dizer que os objetos, os atos, os acontecimentos que servem de 

vínculos a alguma concepção religiosa possuem ligações não apenas com o catolicismo 

romano, mas também com outros grupos religiosos que participaram da construção da história 

brasileira. Nessa perspectiva, religiosidade popular se refere às práticas religiosas que se 

reproduzem no território brasileiro. 

 Brandão (2007) apresenta a Religiosidade Popular como artefato cultural que 

aproveita de materiais preexistentes na sociedade. Seus elementos simbólicos multiformes, 

heterogêneos são feitos de fragmentos. Para ele, em um universo simbólico de um dado grupo 

religioso pode haver elementos de outros grupos religiosos rivais. Nesse aspecto, essa 

caracterização se aproxima da definição de Campos (1998), descrito anteriormente. No 

entanto, há um elemento que este não leva em consideração: a posição do sujeito na divisão 

social do trabalho. Para Brandão (2007) um estudo sobre Religiosidade Popular precisa 

enfatizar as formas pelas quais os sujeitos que estão em situação de desvantagens frente às 

relações sociais de poder enfrentam as dificuldades da vida. Em razão disso, esse autor sugere 

que o estudo sobre a Religiosidade Popular não se concentre em um dado culto específico, 

mas que se busque compreender como opera a prática política de reprodução de trocas e 

símbolos de poder no interior do mundo da religião e acerca de outros mundos sociais, através 

dele. 
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Talvez a melhor maneira de se estudar a religião seja não descrever nenhuma 

delas, ou descrevê-las todas ao mesmo tempo, o que é mais ou menos a 

mesma coisa. Afinal, após tantos estudos sobre o assunto, é lícito desconfiar 

que a menor unidade social do sagrado pode não ser uma igreja ou uma 

confissão; mas, antes, o campo definido pelas trocas políticas entre religiões 

e unidades religiosas (BRANDÃO, 2007, p.19). 

  

 Uma forma de se compreender a Religiosidade Popular é considerá-la como artefato 

cultural, possuidora de materialidade, dependente de rituais, práticas e dispositivos como 

arranjos espaciais. Afinal de contas, ela não se perpetua de maneira idealista, abstraídos de 

certas condições sociais de produção, mas por meio de trocas simbólicas. Outra forma é 

pensá-la de forma posicional e relacional. Nessa perspectiva, a Religiosidade Popular diz 

respeito, acima de tudo, às práticas religiosas de grupos que se encontram em situações de 

desvantagem nas relações sociais, afirmando ou contestando o status quo.  

 Do ponto de vista diacrônico, essas perspectivas podem ser notadas no processo de 

colonização quando o Catolicismo foi imposto ao território brasileiro como única religião. No 

entanto, isso não foi, na prática, possível, pois teve que interagir com elementos simbólicos da 

cultura africana e dos grupos aborígenes.   

 

Pode-se encontrar aqui uma das mais inteligentes estratégias de penetração e 

propagação das igrejas neopentecostais: o recurso ao universo simbólico 

religioso do brasileiro comum, para afirmá-lo, negando. Explicamos: a 

maioria das pessoas que compõem as multidões que frequentam essas igrejas 

são pessoas simples, que sempre professaram profunda religiosidade 

popular. São os descendentes dos negros, índios, mulatos, etc. Ora, o 

universo religioso, tanto do índio como do negro e mulato é povoado de 

entidades religiosas animistas, os deuses da floresta, dos rios, das 

montanhas, do mar. Na umbanda, por exemplo, cada um desses deuses têm 

nome. O que fazem os pregadores? Afirmam as existências dessas entidades, 

pelo fato de as colocarem como responsáveis pelos males todos, e ao mesmo 

tempo as negam, dizendo que são demônios, que devem ser exorcizados e 

renegados. Nada poderia atrair a essas pessoas, pois todas elas, de uma 

maneira ou outra, acreditam nesses deuses. E por isso mesmo acham que o 

pregador está certo, pois lida com esses espíritos. Ele realiza o milagre, pois 

conhece os espíritos, sabe até seu nome e o mal que causam, assim liberta as 

pessoas desses demônios, causadores dos males (GUARESHI, 1997, p.). 

 

 As entidades a que se refere o autor e que foram eleitas na atualidade pelos 

neopentecostais como inimigas têm sua origem na instituição do Tráfego Negreiro. Elas não 

são a reprodução fiel da religiosidade vivida na África. Conforme destacou Magnani (1991, p. 

14), os laços étnicos e familiares foram, com a escravidão, dissolvidos; o que acabou 
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uniformizando os negros que chegaram ao Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-

açúcar. Assim, sendo identificadas apenas pelo porto de embarque nas costas africanas, as 

antigas rivalidades tribais acabaram desaparecendo no Novo Mundo. Em outras palavras, as 

diversas “nações” africanas não reproduziram no Brasil as fronteiras sociais e culturais de 

origem. Pelo contrário, as condições impostas pela nova realidade social vivida pelos 

africanos cativos exigiam que as práticas religiosas fossem redefinidas. Num processo de 

sincretismo, os grupos afros conseguiram juntar elementos de diferentes tradições religiosas, 

formando uma religiosidade bastante peculiar. Nesse processo, a Igreja Católica exerceu um 

papel crucial. Com o objetivo de substituir as práticas “fetichistas” dos escravos pelos cultos 

católicos, ela instituiu as confrarias e irmandades dos “homens pretos”. O que não se 

esperava, no entanto, era que os negros passassem a invocar os seus deuses, utilizando 

imagens de santos cristãos. 

 

Essa utilização dos santos católicos como máscaras para o culto dos orixás 

tinha como base as características atribuídas aos santos, produzindo, assim, 

uma série de correspondências: Santa Bárbara, por exemplo, invocada como 

proteção contra tempestades, é associada com Iansã, orixá dos ventos e raios; 

São Jorge, montado num cavalo e subjugando o dragão com sua lança, servia 

para representar Ogum, orixá guerreiro e senhor do ferro; Nanã, considerada 

a mãe de Santa Ana, mãe da Virgem Maria, e assim por diante (MAGNANI, 

1991. p. 15). 

  

 Se, por um lado, essa prática conseguiu preservar, até certo ponto, alguns símbolos 

religiosos africanos, por outro lado, os seus rituais tiveram que ser redefinidos. O grupo banto 

possuía uma religiosidade centrada nos cultos aos seus ancestrais, mas, devido a limites 

geográficos e familiares, impostos pelo Tráfico Negreiro, a reprodução integral desse culto 

estava impedida: a dispersão das linhagens de parentesco e a distância dos rios, florestas e 

montanhas da África onde eram realizados esses rituais fizeram com que Ogum, por exemplo, 

deixasse de ser objeto de culto enquanto ancestral de uma linhagem, para ser venerado em sua 

qualidade de orixá guerreiro, senhor do ferro e patrono das atividades ligadas a esse metal.  

Assim, nas cerimônias de congos e angolas, não são mais os antepassados familiares que 

passaram a receber as homenagens, mas antepassados da raça negra escravizada (Pai João, 

Maria Conga, Pai Joaquim de Angola), ao lado de espíritos de indígenas: os cablocos. Os 

nagôs (guetos e ijexá) foram os que melhor conseguiram conservar a sua religiosidade. Como 

os seus deuses representavam, via de regra, forças da natureza (tempestades, ventos, raios, 
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etc.), esses grupos conseguiram, até certo ponto, impor suas crenças e suas práticas religiosas 

a outras nações.  

 Cabe destacar que a religiosidade dos grupos africanos, embora tenha sido 

descaracterizada pelos colonizadores desde os primeiros contatos nas costas da África, acabou 

exercendo grande influência na população colonial. As crenças dos africanos, de maneira 

geral, não apenas ameaçavam os valores católicos, compreendidos pelo grupo hegemônico da 

época como a única forma legitima de se relacionar com o sagrado. Os rituais dos colonizados 

também seduziram os colonizadores, despertando novos desejos de relacionamento com 

outras entidades espirituais, até então desconhecidas. Situação ambivalente onde a quebra da 

“normalidade” religiosa pelos grupos africanos causava, por um lado, perplexidade e espanto 

aos colonizadores.  Por outro lado, um estranho desejo de se compreender as práticas rituais 

dos africanos. Sedução e perigo são as duas palavras que melhor sintetizam os efeitos da 

alteridade provocada pelas manifestações culturais sobre os católicos colonizadores. Isso 

explica a busca recorrente da população colonial de trabalhos de mandinga, realizados por 

determinados escravos. Vainfas & Souza (2000, p. 23) afirmam que não foram raros os 

momentos em que as rezadeiras e as benzedeiras, com o objetivo de curar certas 

enfermidades, fizeram simpatias para que alguns colonos fossem curados de suas 

enfermidades. O fato de a Igreja proibir essas práticas não impediu, no entanto, determinadas 

pessoas de procurar as soluções de seus problemas terrenos nas religiosidades de matrizes 

africanas. 

 

 

2.3 Os sujeitos e suas identidades culturais 

 

 

Nesta seção, destacamos o conceito de sujeito e de identidade na perspectiva dos 

Estudos Culturais. Trata-se de duas categorias correlatas bastante polêmicas que foram 

redefinidas pelos teóricos nas últimas décadas. Sua relevância para o presente estudo se dá em 

função do peso que se atribui aos conflitos e negociações nas três dimensões analisadas no 

presente estudo (política de atendimento do Projeto EJA-BH, política cultural dos espaços 

religiosos e a condição do trabalho docente nesses espaços). 

 Abordamos inicialmente a genealogia do conceito de sujeito nas ciências sociais, 

destacando seu caráter dinâmico. 
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A definição do que venha a ser sujeito no campo teórico não é consensual. Para 

alguns, trata-se de uma categoria que se refere à capacidade de o indivíduo se tornar centro da 

ação social. Nesse caso, a pessoa, por ser dotada de razão, é livre e autônoma para agir 

socialmente. Para outros, trata-se de um conceito que se aplica em situações em que existe o 

desejo de alguém ser um indivíduo e de se criar uma história pessoal. Nessa perspectiva, o 

sujeito aparece quando o indivíduo se insurge contra a comunidade e ao mercado. Para os 

pós-estruturalistas, essa categoria é uma invenção do ocidente, pois não há sujeito fora da 

história e da linguagem, fora da cultura e das relações de poder. Outra forma de se pensar o 

sujeito social é situá-lo no campo da diversidade e diferença, bem como no contexto das 

relações sociais de poder. Dessa forma, o sujeito não é visto de forma abstrata, idealizada pelo 

pesquisador, mas imerso em um contexto sociocultural.  

Hall (1997), adotando a perspectiva dos Estudos Culturais, aborda a genealogia da 

categoria sujeito. A origem desse termo remonta ao período renascentista, especificamente 

aos pressupostos cartesianos e reformistas. Tanto em um caso quanto em outro, o objetivo era 

salientar o surgimento de um novo tipo de ser humano, não subordinado às determinações da 

comunidade local, nem às determinações religiosas: o sujeito cartesiano é, do ponto de vista 

ontológico, centrado – sua ação social coincide com sua consciência. Além disso, seu caráter 

crítico e reflexivo assegura seu lado livre e autônomo frente às instituições modernas; por sua 

vez, o sujeito reformista pratica o livre-exame – em vez de depender das interpretações do 

clero em relação aos textos sagrados, ele reflete e autonomamente se posiciona sobre as 

questões religiosas. 

 Cabe destacar aqui que a formação do sujeito cartesiano está diretamente ligada à 

expansão da instituição escolar
33

. Os estabelecimentos educativos são apresentados como 

locais onde se pode cultivar a razão, instrumento fundamentalmente importante no 

desenvolvimento de pessoas conscientes, reflexivas, cidadãs e livres da manipulação das 

instituições modernas. O pensamento reformista também destacava a relevância do sistema 

escolar. Para se aproximar de Deus, os seres humanos precisam conhecer e praticar seus 

                                                           
33

  O projeto iluminista atribuiu ao processo de escolarização a nobre função de formar sujeitos autônomos, 

críticos e participativos. Embora a teoria crítica tivesse como objetivo desconstruir os fundamentos da educação 

liberal conservou a ambição de formar sujeitos livres e emancipados. Sobre a relação entre teoria crítica e o 

projeto iluminista, SILVA (1996, p.252), faz as seguintes considerações: “A educação liberal e capitalista era 

condenada não por seus ideais, mas pela falta de sua realização. (...) No fundo estava a possibilidade de uma 

educação e de uma escola não contaminada pelas distorções de uma sociedade capitalista e mercantil e de um 

estado interessado, mas na qual os ideais de um sujeito autônomo e racional, de emancipação, progresso e triunfo 

da razão poderiam, finalmente, ser cumpridos”. 
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mandamentos, os quais se encontravam na Bíblia, única fonte da verdade do cristão. Para 

tanto, era necessário dominar a leitura
34

. Por isso, Lutero chegou a sugerir aos governantes 

que gastassem menos com guerra e mais com escolas públicas
35

.  

 Antes do período renascentista, não se concebia o indivíduo como sujeito capaz de 

conduzir sua própria vida. A história de Ulisses, personagem grego criado supostamente por 

Homero, ilustra as limitações do indivíduo na antiguidade clássica. Em uma dada passagem 

do texto, o herói decidiu não ir para os campos de batalha para ficar em Ítaca. Tal decisão não 

está associada à covardia, mas um ato de amor à esposa. Fingindo-se de louco, fora 

dispensado da Guerra de Tróia. No entanto, seu plano fracassou. Para salvar seu filho que fora 

lançado em frente das rodas de uma charrua, ele foi obrigado a revelar a plenitude de suas 

faculdades mentais. Essa passagem destaca a força da comunidade sobre o indivíduo. “No 

mundo mítico-religioso e social grego, nada somos sem os deuses e sem a integração na vida 

da cidade” (VERÍSSIMO, 2008, p.137). Na Idade Média, a situação não se alterou. Pelo 

contrário, aí o ser humano estava sob o constante olhar dos que moravam na vila ou na corte. 

Além disso, a Igreja Católica buscava monitorar a relação dos indivíduos com o sagrado. 

Nesse período, a possibilidade de um ser humano firmar sua individualidade era bastante 

reduzida. 

 As grandes transformações por que passou a Europa no século XV possibilitaram 

pensar o indivíduo de um modo totalmente diferente. A formação dos Estados Nacionais, as 

                                                           
34

  O Reforma Protestante destacou a possibilidade de construção de uma pessoa livre e autônoma no 

campo religioso, com acesso ao sagrado, sem mediação do clero. Os reformadores afirmavam que, por meio da 

leitura da Bíblia, os seres humanos podiam conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. Esse procedimento foi 

designado por Lutero como Livre-exame. No entanto, como destaca OLIVEIRA (2006), subjacentes ao ato de 

ler as Escrituras Sagradas, existiam certos princípios, apreendidos tacitamente nas interações sociais, que 

autorizam certos tipos de leituras da Bíblia e desautorizam outras formas de interpretação dos textos sagrados. 

Os princípios institucionais, ativados pelo leitor durante o processo de leitura, serviam como índices, 

possibilitando uma maneira especialíssima de compreensão dos textos sagrados. Como se sabe, a concepção 

religiosa protestante desconsiderou, pelo menos no período da Reforma Religiosa, as mediações dos autores 

empíricos que escreveram os textos bíblicos. Além disso, o tempo e o espaço geográficos em que viveram os 

redatores dos textos sagrados não foram levados em conta, e com isso, foram abolidas as condicionantes 

históricas. Qualquer leitura contextualizada da Bíblia era, no tempo de Lutero, considerada como equívoco. 
35

  O pensamento de Lutero não está descolado do movimento renascentista e humanista europeu que 

marcou o século XVI. Como destacou JARDILINO (2009), esse reformador alemão defendia a expansão da 

escola pública, sob o argumento de que a escolarização, além de assegurar aos seres humanos acesso direto aos 

textos sagrados, garantia a formação de cidadãos ajuizados, honestos e bem educados. Eis um trecho de uma 

carta do reformador, destinada aos governadores de sua época: (...) “o progresso de uma cidade não depende 

apenas do acúmulo de grandes tesouros, da construção de muros de fortificação, de casas bonitas, de muitos 

canhões e da fabricação de muitas armaduras (...). O melhor e mais rico progresso para cidade é quando possuem 

muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados, honestos e bem educados”. (LUTERO, apud, 

JARDILINO, 2009, p.45). 
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grandes navegações e a descoberta do novo mundo, a Reforma Protestante e Humanismo 

Renascentista criaram condições para se viver e se relacionar com a sociedade nunca vistas 

até então.  

Nesse contexto, o pensamento de René Descartes (1596-1650) ganha força nos meios 

acadêmicos. Para esse filósofo, o homem ocupa um lugar central no universo. Ele pensa, 

reflete e age sobre a natureza e sobre a sociedade, produzindo conhecimentos e técnicas que 

asseguram o progresso e o desenvolvimento humano contínuo. Deus aparece na obra de 

Descartes de forma diferente do período medieval. Ele é o Primeiro Movimentador de toda a 

criação; isso ocorre de modo análogo ao relojoeiro.  O funcionamento do relógio ocorre 

mecanicamente, sem a interferência de seu criador. Assim, é o universo. Criado por Deus, a 

natureza possui leis próprias, que podem ser conhecidas, por meio de estudo e pesquisa. Para 

se ter acesso a compreensão da natureza e da sociedade, Descartes sugere, como 

procedimento metodológico, a dúvida metódica, fundamento da Ciência Moderna.  

 

Descartes postulou duas substâncias distintas – a substância espacial 

(matéria) e a substância pensante (mente). Ele refocalizou, assim, aquele 

grande dualismo entre “mente” e a “matéria” que tem afligido a Filosofia 

desde então. As coisas devem ser explicadas, ele acreditava, por uma 

redução aos seus elementos essenciais – à quantidade mínima de elementos 

e, em última análise, aos seus elementos irredutíveis. No centro da “mente”, 

ele colocou o sujeito individual, constituído por sua capacidade para 

raciocinar e pensar. “Cogito, ergo sum” era a palavra de ordem de Descartes: 

Penso (ênfase do autor), logo existo. Desde então, esta concepção do sujeito 

racional, pensante e consciente, situado no centro do conhecimento, tem sido 

conhecido como o “sujeito cartesiano” (HALL, 1997 p.29). 

 

 O autor destaca que no movimento geral contra o feudalismo, houve uma nova ênfase 

na existência pessoal do ser humano com a sociedade e na relação direta e individual com 

Deus. Com efeito, no quadro epistemológico traçado pelo pensamento moderno, o sujeito 

aparece, de forma soberana, no controle de suas ações. Como destaca SILVA (2001, p.113), 

ele é guiado unicamente por suas próprias ações. O sujeito moderno é um agente livre e 

autônomo.  

Em duas canções brasileiras, pode-se verificar o peso da concepção de sujeito 

defendido por Descartes: a primeira diz respeito à letra de uma das músicas de Raul Seixas 

que celebra a força incomensurável do indivíduo frente à sociedade. Na letra da música 

“Tente outra vez”, há um trecho que diz “basta ser sincero e desejar profundo que você é 

capaz de sacudir o mundo”, denotando o caráter otimista do pensamento moderno a respeito 
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do indivíduo. Aqui não se leva em conta as circunstâncias em que se desenrola a história da 

humanidade. As mudanças sociais estão subordinadas ao desejo da pessoa. Outra música que 

ilustra bem o caráter idealista que marca o sujeito cartesiano é a canção de Geraldo Vandré 

Prá não dizer que eu não falei das flores. O refrão diz “Vem, vamos embora que esperar não 

é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Trata-se de um poema que aposta na 

subjetividade dos indivíduos, desprezando as condições objetivas que interferem no processo 

histórico. 

 Do ponto de vista teórico, as abordagens estruturalistas questionam a suposta 

liberdade e autonomia dos sujeitos. MARX (2006, publicado originalmente 1869) indaga o 

peso da concepção de que o indivíduo é sujeito da história.  

 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre 

vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas 

com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A 

tradição de todas as gerações mortas oprime o cérebro dos vivos como 

pesadelo. E justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si 

e às coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos 

de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os 

espíritos do passado, tomando-lhes emprestados os nomes, os gritos de 

guerra e as roupagens, a fim de apresentar, nessa linguagem emprestada, a 

nova cena da história universal (MARX, 2006, p.15). 

 

 Nesse trecho, Marx aborda a força da tradição nos momentos de crise. As ações dos 

seres humanos não são vistas como autônomas e livres como destacava Descartes. Pelo 

contrário, certas decisões humanas em momentos revolucionários estão apoiadas no passado, 

na luta de outras pessoas contra a opressão. No manifesto comunista, ele já havia colocado em 

questão a soberania do proletariado em relação ao modo de produção capitalista. “O 

proletariado é um trabalhador livre para vender sua força de trabalho, mas não livre em 

relação aos proprietários dos meios de produção” (MARX, 2005, publicado originalmente 

1848). Aqui o autor coloca em relevo o fato de existir estruturas sociais que limitam as ações 

dos indivíduos.  

 O sujeito cartesiano foi colocado em xeque também pela Psicanálise. Nessa 

perspectiva teórica, não existe espaço para uma concepção analítica que concebe o sujeito 

como um ser centrado, unificado, consciente, unificado, homogêneo, racional e reflexivo.  

 

A Psicanálise, com Freud e, depois com Lacan, vai atacar a soberania do 

sujeito cartesiano ao afirmar que ele não é quem pensa que é, que ele não faz 
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o que pensa que faz. Com a Psicanálise, o sujeito cartesiano sofre um 

primeiro descentramento; ele é deslocado do consciente para o inconsciente, 

de um núcleo essencial para um processo formativo, do pré-linguístico e do 

pré-social para o linguístico e o social. SILVA (2000, p.15). 

 

 O ataque ao sujeito moderno, concebido pelo pensamento cartesiano, não encerra aí. 

Teóricos como Castells, (2008) e Touraine (2002) não concebem a noção de indivíduo e 

sujeito como sinônimo. Um indivíduo se torna sujeito quando assume uma identidade de 

projeto. Isso implica que o indivíduo atribua significados às suas experiências, bem como 

busque construir uma história pessoal que não esteja subordinado à comunidade e ao 

mercado.  

 

Sujeitos não são indivíduos, mesmo considerando que são construídos a 

partir de indivíduos. São o ator social coletivo pelo qual indivíduos atingem 

o significado holístico em sua experiência. Nesse caso, a construção da 

identidade consiste em um projeto de uma vida diferente, talvez com base 

em uma identidade oprimida, porém expandindo-se no sentido da 

transformação da sociedade como prolongamento desse projeto de 

identidade, como na sociedade pós-patriarcal, que resulta da liberação das 

mulheres, dos homens e das crianças por meio da realização da identidade 

das mulheres. Ou, ainda, de uma perspectiva bastante distinta, a 

reconheciliação de todos os seres humanos como fiéis, irmãos, irmãs, de 

acordo com as leis de Deus, seja Alá ou Jesus, como conseqüências da 

conversão das sociedades de infiéis, materialistas e contrárias aos valores da 

família, antes incapazes de satisfazer as necessidades humanas e os desígnios 

de Deus (CASTELLS, 2008, p.26). 

  

Os sujeitos são, nessa perspectiva, constituições de indivíduos que se engajaram, como 

ator social coletivo, em identidade de projeto. Essa visão é distinta do pensamento cartesiano 

que, além de conceber os termos indivíduos e sujeitos como sinônimos, atribui às ações 

humanas um caráter consciente e reflexivo. Os sujeitos são sempre livres para agir conforme 

suas convicções. 

 O sujeito cartesiano é duramente questionado pelo pensamento pós-estruturalista. A 

crítica se apóia no seguinte pressuposto: o sujeito ao qual se refere Descartes retrata um grupo 

particular de indivíduos: homem branco, de ascendência européia cristã. Seu caráter centrado, 

racional e reflexivo é colocado sob suspeita quando se estuda o processo de colonização. Aí o 

mesmo se vê envolvido de forma diferente das descrições do pensamento cartesiano que 

separa mente e o corpo. A colonização envolveu complexas tramas entre desejo, poder, raça, 

gênero e sexualidade. O sistema de distinção, elaborados pela filosofia cartesiana, ocultava 
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essa multidimensionalidade dos indivíduos. A existência humana estava atrelada ao caráter 

reflexivo da ação humana (penso, logo existo). 

 Assim, o pensamento ocidental criou o sujeito moderno. Ele não passa de uma 

invenção intimamente relacionada entre a vontade de saber e a vontade de poder. Não há 

sujeito ou subjetividade fora da história e da linguagem, fora da cultura e das relações de 

poder. 

 

Para os pós-estruturalistas, esse sujeito não passa de uma invenção cultural, 

social e histórica, não possuindo nenhuma propriedade essencial e originária. 

O pós-estruturalista radicaliza o caráter inventado do sujeito. No 

estruturalismo marxista, o sujeito era produto da ideologia, mas se podia, de 

alguma forma, vislumbrar a emergência de um outro sujeito, uma vez 

removidos os obstáculos, sobretudo a estrutura capitalista, que estavam na 

origem espúria desse sujeito. Em troca, para o pós-estruturalista – podemos 

tomar Foucault como exemplo – não existe sujeito a não ser como o simples 

e puro processo de produção social. (SILVA, 2001, p.120). 

 

Em outras palavras, o sujeito moderno é uma abstração dos grupos que ocupam 

posição privilegiada nas instituições modernas. Uma das consequências do pensamento 

cartesiano no campo educacional é a supressão da voz do educando.  Isso pode ser notado 

em pesquisas e em reformas educacionais que não aparecem os desejos, os significados, as 

expectativas e os projetos dos educandos. No entanto, existem trabalhos que apontam em 

outra direção, pois focalizam o sujeito em sua diversidade e diferença cultural.  

Para Dayrell (1995), os indivíduos são sujeitos socioculturais, portadores de escalas 

de valores, conceitos. A redução do sujeito sociocultural a condição de aluno leva a 

homogeneização dos educandos. Assim, ora é visto na ótica da cognição (bom, esforçado, 

preguiçoso), ora é visto na ótica comportamental (disciplinado, rebelde). Tal postura 

homogeneizante impede que se conheçam, de fato, o aprendiz em sua concretude, forjado 

em contextos sociais, econômicos e culturais específicos que possibilita conceitos, escalas 

de valores, significados, expectativas e projetos específicos. 

 A necessidade de se conhecer o sujeito sociocultural aparece quando se amplia o 

processo de escolarização aos segmentos que foram dela excluídos até pouco tempo. De 

certa forma, a chamada democratização do ensino colocou em questão a relação entre 

diversidade e a diferença cultural. 
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A diversidade é um componente ao desenvolvimento biológico e cultural da 

humanidade. Ela se faz presente na produção de práticas, saberes, 

linguagens, técnicas artísticas, científicas, representações do mundo, 

experiências de sociabilidade e de aprendizagem. Todavia, há uma tensão 

nesse processo. Por mais que a diversidade seja elemento constitutivo do 

processo de humanização, há uma tendência nas culturas, de um modo geral, 

ressaltar como positivos e melhores os valores que lhe são próprios, gerando 

um certo estranhamento e, até mesmo, uma rejeição em relação ao diferente 

(GOMES, 2007, p.18).  

 

Para se conhecer os sujeitos socioculturais se faz necessário compreender outro 

conceito fundamental nas ciências sociais, bastante tematizado nas últimas décadas pelos 

Estudos Culturais: referimo-nos à categoria identidade. 

Embora represente aquilo que o sujeito é, a identidade faz sentido somente quando se 

tem em mente sua relação com alteridade, ou seja, aquilo que o sujeito não é. Do ponto de 

vista simbólico, os nomes, os idiomas e a cultura são elementos que fornecem a distinção 

entre o eu e o outro, entre nós e eles. Nesse sentido, a identidade está ligada à necessidade de 

ser conhecido, de maneira específica pelos outros. No entanto, para que exista uma dada 

identidade é preciso que haja diversidade e diferença cultural. Esta é que fornece as condições 

para existência da primeira. A identidade é, dessa forma, um lugar que se assume, uma 

costura de posição e contexto, e não uma essência ou substância
36

. 

 

É fácil compreender que a identidade e diferença estão em uma relação de 

estrita dependência. A forma afirmativa como expressamos a identidade 

tende a esconder essa relação. Quando digo “sou brasileiro” parece que estou 

fazendo referência a uma identidade que esgota em si mesma. “Sou 

brasileiro” – ponto. Entretanto, eu só preciso fazer essa afirmação porque 

existem outros seres humanos que não são brasileiros. Em um mundo 

imaginário totalmente homogêneo, no qual todas as pessoas partilhassem a 

mesma identidade, as afirmações de identidade não fariam sentido. De certa 

forma, é exatamente o que ocorre com a nossa identidade de “humanos”. É 

apenas em circunstâncias muito raras e especiais que precisamos afirmar 

“somos humanos” (SILVA, 2007, p.75) 

 

                                                           
36

  As instituições religiosas tentam demarcar permanentemente a diferença entre “nós” e “eles”. No 

capítulo cinco, quando analisaremos a interferência da Igreja Betel sobre o espaço onde funcionam duas turmas 

de EJA, vamos apresentar o pastor Célio, um líder religioso vinculado ao protestantismo histórico, que busca 

controlar os limites simbólicos do espaço, regulando as atividades dos professores que atuam nesse local. 

Alegando que certas músicas e filmes, por causar escândalos na vizinhança e nos membros da congregação não 

podem ser trabalhados em sala, esse pastor assume um papel de “supervisor”. Como guarda fronteira, ele define 

o que pode ou não ser trabalhado em sala. O que demonstra que os professores precisam se sujeitar às relações 

de poder que configuram esse território religioso. 
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Qualquer identidade está, de acordo com o autor, relacionada a uma extensa cadeia de 

negações oculta. Ao dizer que é brasileiro, o sujeito está, ao mesmo tempo, negando seu 

pertencimento às outras nacionalidades. É o mesmo que dizer que não é jamaicano, indiano, 

cubano, estadunidense, etc. A respeito da diferença, a situação é a mesma. Uma forma de não 

ser confundido com o outro é demarcando a nacionalidade, a geração, o gênero, a raça, a 

região, a religião. Ao estabelecer essas fronteiras, o sujeito separa quem ele é de quem ele não 

é. Por causa disso, o autor afirma que a identidade depende da diferença e a diferença depende 

da identidade. São, pois, pares inseparáveis.  

 

Em geral, consideramos a diferença como um produto derivado da 

identidade. Nessa perspectiva, a identidade é o ponto original relativamente 

ao qual se define a diferença. Isto reflete a tendência a tomar aquilo que 

somos como sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que 

não somos. Por sua vez, na perspectiva que venho tentando desenvolver, 

identidade e diferença são vistas como mutuamente determinadas. Numa 

visão mais radical, entretanto, seria possível dizer que, contrariamente à 

primeira perspectiva, é a diferença que vem em primeiro lugar (...). Na 

origem estaria a diferença – compreendida, agora, como ato ou processo de 

diferenciação (SILVA, 2009, p.76). 

 

 

A identidade e a diferença são, nessa perspectiva, compreendidas como atos de criação 

linguística; o que implica no reconhecimento de que a diversidade cultural não é resultante de 

natureza, definida pela genética, nem “fatos reificados da vida” que fazem parte do mundo 

cada vez mais globalizado. Tanto a identidade quanto a diferença precisam ser ativamente 

produzidas por grupos sociais. Elas são, portanto, construções culturais e sociais e não 

criaturas de um mundo natural ou transcendental. Como qualquer construção cultural, a 

manutenção da identidade e da diferença é precária
37

. 

 

A identidade é, pois, um processo de articulação, uma suturação, uma 

sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre “demasiado” ou 

“muito pouco” – uma sobredeterminação ou uma falta, mas nunca um ajuste 

completo, uma totalidade. Como todas as práticas de significação, ela está 

sujeita da différance, ela envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a 

marcação de fronteiras simbólicas, a produção de “efeitos de fronteiras”. 

Para consolidar o processo, ela requer aquilo que é deixado de fora – o 

exterior que a constitui (HALL. 2OO7, p.106). 

 

                                                           
37

  Uma das dificuldades de se lidar com identidades religiosas se deve ao fato de as instituições religiosas 

se apresentarem como detentoras de verdades universais de origem transcendental. 
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Os Estudos Culturais defendem que a identidade não pode ser vista, do ponto de vista 

ontológico, como uma essência ou como algo natural e cristalizado que o indivíduo possui. 

Em vez disso, ela precisa ser vista como fruto de relações sociais de poder, marcado por 

processo de diferenciação e de normalização. Silva (1999, p.81) sublinha que as relações 

sociais de poder se manifestam, de forma sutil, de três formas, em pelo menos três situações 

sociais, a saber: a) pela demarcação de fronteira simbólica – processo que fixa os limites 

culturais entre “nós e eles”, apagando o caráter histórico (variável e mutável) e o caráter 

social (construído) das relações entre grupos; b) pela elaboração de um consistente sistema de 

classificação, ordenação e hierarquização dos grupos sociais, definindo quem são os bons e os 

maus, os puros e os impuros, os desenvolvidos e os primitivos, os racionais e os irracionais; c) 

pela normalização das práticas sociais, que sentenciam quem são os normais e quem são os 

anormais na sociedade. 

 A demarcação de fronteiras simbólicas, fixando os limites entre “nós” e “eles”, é um 

poderoso artefato cultural que se inscreve no sistema de classificação dos grupos sociais, 

ordenando a vida social dos indivíduos. Por meio desse processo, a diferenciação e as 

hierarquias são estabelecidas.  

 

A identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às formas pelas 

quais a sociedade produz e utiliza classificações. As classificações são 

sempre feitas a partir do ponto de vista da identidade. Isto é, as classes nas 

quais o mundo social é dividido não são simples agrupamentos simétricos. 

Dividir e classificar significa, neste caso, também hierarquizar. Deter o 

privilégio de classificar significa também deter o privilégio de atribuir 

diferentes valores aos grupos assim classificados (SILVA, 2009, p.82). 

 

O autor sustenta que a forma mais importante de classificação é aquela que se 

estrutura em torno de oposições binárias. Trata-se de dicotomias que não expressam, de modo 

algum, divisões simétricas entre os termos. Sempre o primeiro é dotado de positividade, 

enquanto o segundo de negatividade. 

 

“Nós” e “eles”, por exemplo, constitui uma típica oposição binária: não é 

preciso dizer qual termo é, aqui, privilegiado. As relações de identidade e 

diferença ordenam-se, todas, em torno de oposições binárias: 

masculino/feminino, branco/negro, heterossexual/homossexual. Questionar a 

identidade e a diferença como relações de poder significa problematizar os 

binarismos em torno dos quais elas se organizam (SILVA, p.2009, p.83). 
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Sobre a normalização, podemos dizer que se trata de processo que busca ocultar o 

caráter construído de uma dada identidade social. Ela é tomada como algo dado, como um 

fato da vida social que não deve ser questionado. Enredado nos princípios etnocêntricos, a 

identidade normal é, do ponto de vista axiológico, pensada como meta a ser alcançado, como 

parâmetro a ser seguido, como modelo de conduta a ser atingido. SILVA (2000) afirma que: 

 
Normalizar é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 

no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger – 

arbitrariamente – uma identidade específica como parâmetro em relação ao 

qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar 

significa atribuir a essa identidade todas as características positivas 

possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas 

de forma negativa. A identidade normal é “natural”, desejável, única. A 

força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma 

identidade, mas simplesmente como a identidade. Paradoxalmente, são as 

outras identidades que são marcadas como tais. Numa sociedade em que 

impera a supremacia branca, por exemplo, “ser branco” não é considerado 

uma identidade étnica ou racial. Num mundo governado pela hegemonia 

cultural estadunidense, “étnica” é a música ou a comida dos outros países. É 

a sexualidade homossexual que é sexualizada, não a heterossexual. A força 

homogeneizadora da identidade normal é diretamente proporcional à sua 

invisibilidade (SILVA, 2009, p.83, grifo meu). 

 

O aspecto relacional da identidade nos leva a indagar sobre o Outro, sobre o processo 

de significação construído socialmente; sobre relações de poder. Afinal de contas, são as 

relações de poder que autorizam determinadas pessoas a conferir ou não autenticidade às 

identidades sociais, dando visibilidade a alguns grupos e invisibilizando outros.  

Sobre essa situação, Gitlin (apud TORRES) faz o seguinte comentário: 

 

Quem confere a autenticidade a uma identidade autêntica? Quem está 

autorizado a emitir carteira de filiação? Os limites mudam no tempo e no 

espaço. A semelhança depende da cultura e dos objetivos da classificação. 

Para um transeunte ou um recenseador, eu sou um branco. Para um anti-

semita, sou simplesmente um judeu. Para um judeu alemão, posso ser um 

judeu do Leste; para um sefardim, um judeu ashkenazi; para um judeu 

israelense, um americano; para um judeu religioso, um secular; para um 

seonista da direita, um apóstata, ou nem sequer um judeu. (GITLIN, apud 

TORRES, 2001, p. 119) 

 

Tudo que foi dito até aqui sobre identidade pode ser aplicado às categorias sagrado e 

profano. Woodward (2007) afirma que não existe nada que seja essencialmente sagrado ou 

profano. A diferença entre um e outro está relacionado à sua finalidade social. Enquanto o 

primeiro diz respeito às atividades de cunho religioso, o segundo está associado às práticas 
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seculares. O autor destaca que um determinado elemento – uma data, um espaço social ou um 

objeto qualquer – é definido como sagrado ou profano quando se inscreve em um 

determinado sistema de classificação socialmente construído por determinados grupos. Um 

exemplo é o pão e o vinho. Usados como alimentos, em encontros festivos, eles são, por meio 

de rituais, transformados, em um contexto religioso, em objetos sagrados.  

O autor sublinha a relação entre sagrado e profano e a constituição identitária dos 

sujeitos sociais. 

 

O sagrado, aquilo que é “colocado à parte”, é definido e marcado como 

diferente em relação ao profano. Na verdade, o sagrado está em oposição ao 

profano, excluindo-o inteiramente. As formas pelas quais a cultura 

estabelece fronteiras e distingue a diferença são cruciais para compreender 

as identidades. A diferença é aquilo que separa uma identidade da outra, 

estabelecendo distinções, frequentemente na forma de oposições, separando 

o “nós” e “eles” (WOODWARD, 2009, p.41). 

 

Assim como a identidade não pode ser pensada sem a diferença, o sagrado não pode 

ser compreendido sem o profano. Este fornece as condições de existência daquele. Cury, ao 

estudar a instituição do Estado laico brasileiro, esclarece a relação intrínseca entre esses 

termos. “No cristianismo primitivo, a palavra século significa “mundo” ou vida profana como 

algo oposto à vida religiosa. E profano, por sua vez, é o que está fora (pro) do espaço sagrado 

do templo (fonum), lugar de manifestação divina” (CURY, 2001, p.225). 

A consagração de objetos e práticas sociais estão intimamente relacionadas às relações 

sociais de poder. Bourdieu (1989) nos chama a atenção para o fato de que não é qualquer um, 

em qualquer momento e em qualquer lugar que está em condições de transformar o profano 

em sagrado, mas apenas os líderes religiosos, aos quais foram conferidas pelas instituições 

religiosas autoridade para celebrar atividades religiosas. Nessa perspectiva, há uma clara 

separação entre atividades escolares em espaço público e atividades de cunho religioso. Além 

disso, existe uma relação entre práticas religiosas e relações sociais de poder. Quem está 

autorizado a conferir, em determinado tempo e espaço, sacralidade a certas práticas e objetos? 

 Na parte que se segue, apresentamos o itinerário da pesquisa, destacando os 

instrumentos de coleta de dados (análise documental, questionário, entrevistas narrativas e 

Observação Participante). 
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2.4 Dos pressupostos epistemológicos à metodologia de pesquisa 

 

 

Como destacamos na introdução, o presente estudo descreve e analisa a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) em espaços religiosos, enfatizando escolhas, negociações e conflitos, 

nas três dimensões da proposta do EJA-BH. Trata-se de uma investigação que toma como 

objeto tanto a proposta de escolarização desenvolvida pela Secretaria Municipal de Belo 

Horizonte (SMED) em locais concebidos, a priori, para realizações de atividades de cunho 

religioso quanto suas implicações na experiência e na condição do trabalho docente. O escopo 

principal desta investigação busca compreender os limites, as possibilidades e as contradições 

desses espaços educativos, bem como examinar como os profissionais da educação traduzem 

os sentidos e os significados suscitados por essas experiências educativas. Acreditamos que 

não se pode falar em condição ou experiência docente se não tratarmos da política de 

atendimento da Educação de Jovens e Adultos na cidade de Belo Horizonte, já que ambas 

estão entrelaçadas. Em razão disso, focalizamos a trajetória dessa modalidade educativa na 

RME, dando ênfase as negociações, conflitos e tensões tanto no âmbito da formulação da 

política de EJA quanto na implantação dessa modalidade educativa em espaços não escolares, 

espacialmente em ambientes religiosos. 

A definição do objeto de pesquisa foi, como destacado na primeira parte do capítulo 

introdutório, fruto de uma pesquisa exploratória realizada na Rede Municipal de Belo 

Horizonte, desenvolvida por nós no segundo semestre de 2008. Na oportunidade, verificamos 

três pontos: a) precariedade de muitas turmas de EJA fora do espaço escolar; b) número 

expressivo de turmas em espaços religiosos – das 156 turmas existente, 46 funcionavam em 

algum espaço religioso; c) negociações e conflitos entre educadores e espaço religioso.  

A pesquisa que ora apresentamos se encaixa, dessa forma, nos princípios da pesquisa 

qualitativa, pois toca em pontos que não podem ser quantificados. 

  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p.21-22). 
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A presente pesquisa retoma o debate sobre a questão da laicidade, tendo como base as 

propostas de EJA que são formuladas em convênio entre poder público municipal e 

organizações religiosas, hoje representadas por católicos, evangélicos pentecostais, espíritas e 

candomblecistas.  

Além do questionário (que será tratado mais adiante) e do diário de campo, 

procuramos nos valer dos princípios da Observação Participante e das entrevistas 

semiestruturadas. A Observação Participante, como salienta Willis (1991), é uma técnica de 

pesquisa sensível a significados e valores, assim como é capaz de representar e interpretar as 

articulações, práticas e formas simbólicas da produção cultural. Isso porque o pesquisador 

passa, por um período relativamente considerável, a conviver e partilhar de valores do grupo 

pesquisado. Como consequência, torna-se possível, como destacou Bogdan & Billen (1994), 

realizar uma descrição do contexto em que se está pesquisando. Esse tipo de técnica de coleta 

de dados supõe uma disposição em problematizar as categorias usadas não somente pelo 

grupo que está sendo investigado, mas também do próprio pesquisador. O estranhamento 

permite que se desnaturalize o senso prático. Em vez de buscar a essência dos fenômenos, 

esse procedimento metodológico sugere que se busque sentido nas ações sociais 

aparentemente caóticas. O que implica em pensar os dados coletados de maneira relacional. 

Isto é, situá-los uns em relação aos outros e na estrutura à qual pertencem.  

Flick (2007, p.148) destaca que a observação é uma habilidade diária, 

metodologicamente sistematizada e aplicada na pesquisa qualitativa. Reúne não apenas as 

percepções visuais, mas também aquelas baseadas na audição, no tato e no olfato. Esse autor 

classifica a observação em cinco categorias: a) observação secreta (aquela que os sujeitos não 

sabem que pontos estão sendo investigados) versus observação pública (aquela que os pontos 

da investigação são reveladas aos observados); b) Observação Participante (aquela em que o 

observador é um componente ativo do campo observado) versus observação não participante 

(aquela que o pesquisador não participa diretamente das questões que emergem do campo) c) 

observação sistemática (aplicação de um esquema mais ou menos padronizado de observação) 

versus observação não sistemática (observação flexível, respondendo aos próprios processos); 

d) observação em situações naturais (observação no campo de interesse) versus observação 

em situações artificiais (observação deslocada para um local especial, como um laboratório 

por exemplo); e) auto-observação (atenção destinada à auto-observação reflexiva do 

pesquisador para embasar a interpretação do que é observado) versus observar os outros. 
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Em nosso trabalho, a observação foi pública. Os educandos e a professora foram 

informados acerca do fato de que realizávamos uma pesquisa sobre a Educação de Jovens e 

Adultos em espaços religiosos. Trata-se de uma observação participante porque em muitas 

ocasiões fomos solicitados que opinasse sobre algum ponto que estava sendo debatido em sala 

de aula. No entanto, procuramos desenvolver uma observação não sistemática. Embora 

tivéssemos definidos alguns pontos para serem observados em todos os espaços religiosos, 

optamos por desenvolver uma observação flexível, respondendo aos processos próprios de 

cada local e de cada situação. A despeito da diversidade das experiências, procuramos traçar 

critérios para observação e entrevista. Assim, nas observações diretas, buscamos, por um lado, 

verificar tamanho do espaço e as condições do mobiliário (quadro negro, mesa cadeira, 

biblioteca, espaço de socialização); por outro lado, tentamos compreender como se 

desenvolvem as atividades educativas. Além disso, procuramos identificar os símbolos 

religiosos e outros elementos que possam intervir na prática educativa. 

As entrevistas semi-estruturadas foram adotadas, como forma de ampliar nossas 

observações, por atenderem aos objetivos de nossa pesquisa. Procuramos ouvir os sujeitos da 

pesquisa a partir de algumas questões referentes à política de atendimento da educação de 

jovens e adultos em Belo Horizonte, à experiência e à condição docente em espaços 

religiosos. Deixamos, nessa perspectiva, que os sujeitos descrevessem livremente suas 

histórias e suas práticas. 

Como se sabe, as entrevistas semiestruturadas instigam à reconstituição da 

experiência, ao encontro com o outro, bem como permitem que se construam novas 

interpretações e possibilidades futuras. 

 

(...) É através das narrativas que os grupos podem afirmar identidades que 

sejam diferentes daqueles fixados pelas narrativas hegemônicas (...). Dessa 

forma, as narrativas não apenas nos ajudam a dar sentido ao mundo, a torná-

lo inteligível, elas contribuem para constituí-lo e a nós. É através de histórias 

sobre o passado – narrativas – que podemos imaginar outro futuro (SILVA, 

1996, p.176). 

 

As questões geradoras que nortearam nossas entrevistas foram agrupadas em três eixos 

temáticos: a) a religiosidade da educadora e sua relação com a prática educativa; b) a 

experiência educativa no espaço religioso – a relação com os educandos, com o conhecimento 

e com o espaço; c) os limites e as possibilidades educativas nesses espaços.  
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Organizamos nosso itinerário metodológico, entrelaçado em três pontos: no primeiro, 

procuramos focalizar a relação da gestão municipal (análise documental e entrevista com ex-

coordenador do Projeto EJA-BH); no segundo, construímos critérios de escolha de 

professores para entrevistas e observação da prática docente em espaços religiosos; em 

terceiro, buscamos compreender a proposta educativa e a cultura religiosa do espaço onde o 

educador realizava sua prática docente. Para tanto, procuramos coletar depoimentos dos 

líderes religiosos de cada estabelecimento.  

Nesse sentido, empreendemos, em primeiro lugar, uma análise dos documentos 

oficiais da SMED que tratam da Educação de Jovens e Adultos na cidade de Belo Horizonte. 

Procuramos indagar sobre quando, como e em qual contexto e finalidade tal documento foi 

elaborado; em segundo lugar, entrevistamos um ex-coordenador do NEJA que participou da 

criação e da elaboração da concepção do Projeto EJA-BH, com objetivo de documentar o não 

documentado. Trata-se de Paulo de Tarso, 41 anos, formado em Matemática, Mestre em 

Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. A escolha desse sujeito ocorre por três 

razões, a saber: a) pela militância no campo da EJA (por mais de sete anos coordenou o 

Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos); b) por sua inserção na política de 

atendimento da EJA na Secretaria Municipal de Educação (além de ter participado do 

movimento de regulamentação dessa modalidade educativa em 2002, coordenou o núcleo de 

EJA da Secretaria Municipal de Educação entre 2005 e 2007); c) pela capacidade de narrar 

suas vivências enraizadas na experiência de EJA na cidade de Belo Horizonte.  

Essa entrevista se dividiu em quatro partes. Na primeira parte, o gestor focalizou o 

processo de regulamentação da Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal de Belo 

Horizonte, que culminou com a aprovação do Parecer 093/2002; na segunda parte, ele narrou 

as implicações da falta de recursos públicos para política de atendimento da EJA na 

RME/BH; na terceira parte,  colocou em relevo a constituição da política de atendimento aos 

jovens e adultos em espaços não escolares na cidade de Belo Horizonte; na quarta parte, 

enfatizou o contato entre os gestores e as instituições parceiras, sublinhando os conflitos e as 

tensões entre espaços religiosos, educadores e Secretaria Municipal de Educação. Tendo 

como base essas questões geradoras, conversamos durante uma hora e trinta minutos com 

Paulo de Tarso. Esse material é explorado no capítulo três, quando examinaremos a política 

de atendimento da Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal de Ensino de Belo 

Horizonte. 
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Os critérios de escolhas dos sujeitos e dos espaços religiosos a serem observados 

foram também deliberados. Procuramos, em primeiro lugar, espaços marcados pela alteridade 

religiosa, ou seja, locais onde a religiosidade do profissional docente não coincidia com a 

religiosidade do espaço no qual exercia sua atividade docente.  

O primeiro procedimento adotado nesse processo de seleção foi a aplicação de um 

questionário. O objetivo inicial era caracterizar o perfil sociocultural dos professores que 

atuam em espaços religiosos. Dessa forma, aplicamos, em maio de 2009, um questionário 

simples, conforme pode ser observado em anexo, contendo questões como nome, sexo, idade, 

qualificação profissional, experiência docente, opção religiosa, espaço religioso onde trabalha, 

número de estudante em sala de aula, nome da instituição religiosa que está vinculada e 

situações em que o pertencimento dos/as estudantes ou dos líderes religiosos interferiram no 

planejamento e na organização do trabalho docente.  

Pensávamos que não teríamos dificuldades em aplicar esse instrumento porque, nas 

sextas-feiras, os professores que atuavam em turmas de EJA em espaços fora da escola, 

encontravam-se na SMED para planejarem suas atividades docentes. Em segundo lugar, 

porque contávamos com o apoio da coordenadora do Núcleo de EJA que demonstrava 

interesse em nosso trabalho. No entanto, havia um ponto que não tínhamos ainda considerado 

até então: a recusa de algumas pessoas em responder o questionário. Isso só foi notado no dia 

da execução da atividade. Dos 46 professores, somente 32 nos devolveram o instrumento 

respondido. Apesar de retornar nesse espaço em outras ocasiões, não conseguimos que todos 

educadores respondessem ao questionário. Assim, os dados gerais que se seguem não 

abrangem o universo total dos/as educadores/as que atuavam em espaços não escolares 

naquele ano. Aqui vamos destacar o perfil de 76,2% desses/as trabalhadores da educação. 

Dos 32 questionários respondidos, 28 pessoas são do sexo feminino; somente quatro 

pessoas são do sexo masculino. Os espaços religiosos ficaram assim distribuídos: duas turmas 

em Centros Espíritas, 14 turmas em espaços evangélicos, 16 turmas em espaço católico. Cabe 

destacar que naquele momento não havia nenhuma turma em espaço ligado à religiosidade de 

matriz africana.  

Há aqui dois pontos que merecem ser destacados. O primeiro diz respeito à 

feminização da profissão docente nos espaços religiosos. Dos/as professores/as que 

responderam ao questionário, 87,5% são mulheres, enquanto 12,5% são homens. O segundo 

ponto diz respeito ao caráter desproporcional da distribuição das turmas de EJA nos espaços 
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religiosos: 50% das turmas estão localizadas em espaços católicos e 43% em espaços 

evangélicos e somente 6,25% em espaços espíritas. Talvez essa desproporção esteja 

relacionada a religiosidade dos brasileiros de modo geral. Veja a seguir o quadro com as 

religiosidades dos brasileiros  

 

TABELA 1 

População Religiosa do Brasil, segundo a religião declarada 

 
População do Brasil 169.799.170 

Católicos 124.976.912 

Evangélicos Pentecostais  26.166.930 

Espíritas (Kardecista) 2.337.434 

Evangélicos Protestantes 1.572.532 

Umbandistas 571.329 

Outros 13.674.015 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

O Censo demográfico de 2010 confirma a hegemonia católica. 64,6% da população se 

declararam pertencer a esse segmento religioso, ou seja, cerca de 123 milhões de brasileiros. 

Observe que no Censo de 2000, esse segmento religioso abrangia 73,8%. Assim, verificamos 

uma queda de 9,2% dos adeptos do catolicismo no Brasil. Os pentecostais cresceram de 16 

para 22,2%, indicando a pluralização do campo religioso no Brasil. 

É curioso notar, no entanto, que quando se indaga pela religiosidade dos/as 

educadores/as que atuam em turmas de EJA em espaços religiosos, isso não se verifica. O 

Kardecismo é que a religião hegemônica. 

TABELA 2 

Religião dos educadores que atuam em turmas de EJA em espaços religiosos 

 

 

Católico 

Evangélico 

pentecostal 

Espírita 

kardecista 

Religiosidade 

de Matriz 

africana 

Ateu Sem religião Outras 

08 02 12 02 02 02 04 

Fonte: questionário aplicado aos educadores que atuam em espaços religiosos na Rede Municipal de Belo 

Horizonte. 
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 Existe, assim, uma grande discrepância entre o percentual de Kardecistas no Brasil e o 

percentual de professores/as Kardecistas que atuam em espaços religiosos: enquanto essa 

religiosidade abarca uma fração diminuta da população brasileira (2,67%), a quantidade de 

professores/as que auto-declaram como kardecistas em nosso questionário é significativa 

(37,5%). Sobre os evangélicos pentecostais, a situação é inversa. Enquanto na esfera nacional 

essa religiosidade encontra-se em franca expansão – entre 1991 e 2000 cresceu de 9% para 

15,6% (ANTONIAZZE, 2006, p. 9) e em 2010 (IBGE), 9,2% – ela aparece de forma 

acanhada nos questionário dos/as educadores/as. Somente duas pessoas se declararam como 

evangélicos pentecostais, ou seja, 6,25% dos/as educadores. Observe na tabela 2 que esse é o 

mesmo percentual de professores/as que definem como pertencente à religiosidade de matriz 

africana, ateu e sem religião. Os/as educadores/as Católicos abrangem 25% das pessoas que 

atuam em espaços religiosos. 

O mesmo censo demográfico nos dá pistas para compreender essa situação: De acordo 

com o IBGE (2010), os Espíritas kardecistas possuem, em média, 9.6 anos de escolaridade e 

os pentecostais possui, em média, 5,3 anos de escolarização. Enquanto aqueles ocupam o 

primeiro lugar em termos de escolarização, estes ocupam o último lugar, ficando atrás dos 

adeptos do Candomblé e Umbanda (7,2 anos de escolaridade) e dos Católicos (5.8 anos). De 

acordo o Instituto de Estudos Superior das Religiões (ISER), o crescimento pentecostal 

acontece, em uma maior proporção, entre a população de baixa renda e escolaridade, 

moradora das regiões periféricas dos centros urbanos 

De acordo com o questionário aplicado, todos/as educadores/as possuem graduação. 

No entanto, existem duas professoras que não possuem licenciaturas. As duas são formadas 

no curso Normal, nível Ensino Médio: uma graduou-se em Serviço Social e outra em 

Psicologia. Há vinte e duas pessoas pós graduadas, nível latu sensu, três pessoas com 

mestrado em Educação e somente sete educadores/as apenas graduados. 

 

TABELA 3 

Graduação dos/as educadores/as em espaços religiosos 

 
Pedagogia Matemática Biologia História Geografia Arte Serviço 

Social 

Psicologia 

18 03 02 03 03 01 01 01 

Fonte: questionário aplicado aos educadores que atuam em espaços religiosos na Rede Municipal de Belo 

Horizonte. 
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 A respeito da jornada semanal do grupo, temos a seguinte configuração: a) oito 

professores/as possuem uma jornada de trabalho semanal de 22 horas e 30 minutos por 

semana; b) 24 professores/as possuem uma carga horária semanal de 45 horas semanais.  

 Quando indagados sobre situações em que o pertencimento religioso dos estudantes ou 

dos líderes religiosos interferem no planejamento e na organização docente, dezesseis 

professores/as responderam que sim e dezesseis professores/as disseram que não. Quando 

perguntados sobre quais ingerências ou constrangimentos que sofreram, os professores e as 

professoras deram as seguintes respostas: no espaço Católico, há reza no intervalo, inibindo 

pessoas de outra religião; condicionamento da parceria com a instituição à participação da 

educadora na reunião mensal de coordenação das ações das pastorais; exigência de alguns/as 

alunos/as de iniciar as aulas com rezas; um determinado padre proibiu que fixassem na parede 

trabalhos dos/as estudantes, alegando que tal procedimento danificava o patrimônio da Igreja. 

Espaço Evangélico: polêmica entre visão científica e dogma religioso; um pastor insiste em 

avaliar a adequação de filmes e músicas; impedimento de se comemorar festa junina; no 

Cento Espírita, é criticado a prática do passe e a oração no início das aulas. 

 Em suma, dos 76,2% dos educadores/as da Rede Municipal de Belo Horizonte que, em 

2009, trabalhavam em espaços religiosos e responderam ao questionário aplicado, 87,5% são 

mulheres. Considerando o pertencimento religioso, 50% das turmas estão localizadas em 

espaços católicos; 43,75% em espaços evangélicos e somente 6,25% em Centros Espíritas. A 

despeito disso, a maioria dos educadores é kardecista (37,5%); 25% são católicos, 6,5% 

pentecostais, 6,5% adeptos de religiosidades de matrizes africanas; 6,5% declaram-se como 

ateus e 6,5% afirmam não possuir nenhuma religião; e 12,5% responderam que possuem 

outras crenças religiosas. 100% são graduados, sendo que duas professoras não fizeram curso 

de licenciatura. Elas são formadas em Serviço Social e Psicologia; a metade dos educadores 

são formados/as em Pedagogia; 12,5% fizeram o mestrado na área da Educação e 68,75% são 

especialistas. 75% dos/as educadores/as possuem uma carga horária semanal de quarenta e 

cinco horas e apenas 25% possuem uma carga horária semanal de 22 horas e 30 minutos. A 

metade das pessoas que respondeu ao questionário disse que a questão religiosa interfere na 

organização de seus trabalhos. 

A partir desse questionário, procuramos entrar em contato com alguns professores que 

tiveram algum tipo de conflito com espaço onde atuava. Não tardamos, contudo, para 

descobrir que nem todos educadores se dispunham a tratar da questão. Uns diziam que os 
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conflitos foram pontuais e já tinham sido resolvidos; outros preferiam dizer que estavam 

trabalhando em outro espaço e não queriam falar mais sobre o assunto. Somente os 

educadores que possuíam uma relação positiva com o espaço religioso demonstravam 

interesse em descrever sua experiência educativa. 

Havia, no entanto, uma situação curiosa: duas professoras que tinham lecionado no 

Centro Espírita Esperança, na Regional Noroeste de Belo Horizonte, quando souberam de 

nossa intenção em pesquisar a Educação de Jovens e Adultos em espaços religiosos, 

demonstraram muito interesse em conversar sobre o assunto. Uma era Rute, formada em 

pedagogia, 44 anos, mãe de três filhos, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esta 

professora tem uma jornada de 45 horas semanais na Rede Municipal de Belo Horizonte. Rute 

alega que, quando lecionou no Centro Espírita, foi perseguida pela colega de trabalho por ser 

evangélica e por não concordar com a doutrina Kardecista. Além disso, afirmava ter visto, por 

mais de uma vez, vultos circulando na sala de aula, quando lecionava. No momento em que 

descrevia o fato, ela dizia, apontando com o dedo indicador para o braço esquerdo: “eu até 

arrepio quando falo disso!” A outra professora era Ester, 44 anos, formada em Serviço 

Social. Segundo ela, o trabalho no Centro Espírita significou seu retorno a uma religiosidade 

que durante muito tempo tinha se afastado. Além de o ambiente ser favorável à prática 

educativa, o lugar lhe transmitia uma paz de espírito muito grande, algo que nunca sentira 

quando trabalhava em estabelecimentos escolares propriamente ditos. Dessa maneira, por 

possuir pontos de vistas antagônicos sobre o mesmo espaço, decidimos inicialmente integrá-

las à pesquisa, já que nosso foco era analisar a EJA em espaços religiosos, enfatizando 

escolhas, negociações e conflitos na experiência e na condição docente. 

No entanto, após entrevistar as duas professoras, em março de 2010, decidimos 

analisar a experiência docente da professora Rute. Durante duas horas e quinze minutos, ela 

nos descreveu sua experiência no Centro Espírita. Trata-se de um depoimento carregado de 

emoção, de desabafo e marcado por um tom de denúncia. Ela traduziu sua experiência 

educativa como um campo de batalha espiritual
38

, categoria amplamente difundida pelos 

                                                           
38

  Ricardo Mariano (2010, p.36) descreve as características do neopentecostalismo nos seguintes termos: 

“1) exacerbação da guerra espiritual contra o diabo e seu séquito de anjos decaídos; 2) pregação enfática da 

Teologia da Prosperidade; 3) liberalização dos estereótipos dos usos e costumes de santidade; 4) essas igrejas 

agem como empresas e, pelo menos algumas delas, possuem fins lucrativos. Resulta destas características a 

ruptura com  os tradicionais sectarismos e o ascetismo pentecostais. Esta ruptura com o sectarismo e o ascetismo 

puritano constitui a principal distinção do neopentecostalismo”. 
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grupos neopentecostais
39

. O espiritismo, para educadora, era considerado uma religião de 

enganos, nem sempre percebida pelos fieis por causa da prática de caridade. Em sua 

entrevista, afirma que seu comportamento era sempre colocado em xeque o tempo todo: desde 

o uso de uma blusa rosa estampada o nome Jesus, até sua maneira de lecionar. Acreditava que 

sua presença incomodava a prática espírita no local. Por isso, ela acredita que foi perseguida 

durante o período em que trabalhou como professora no Centro Espírita Esperança. 

Ao selecionar o Centro Espírita Esperança como lócus de observação e análise, 

entramos em contato com o diretor dessa casa espiritual, Sr. Geraldo, de 70 anos. De acordo 

com o depoimento que ele nos concedeu, nesse Centro procura-se seguir os princípios cristãos 

da caridade. O peso da figura de Chico Xavier e de Alan Kardec pode ser notado nos quadros 

de aviso da instituição.  

A seleção da professora que atua no espaço evangélico também não foi fácil. A 

princípio, definimos que a turma da professora Alcione (divorciada, 46 anos de idade), 

localizada na Igreja Batista Betel
40

 seria observado. Segundo relato de seu questionário, o 

pastor não admitia que se utilizassem, sem o seu prévio consentimento, atividades 

pedagógicas que envolvessem músicas e filmes “Nada é exibido sem antes passar pelo crivo 

dele”, sublinhou a professora em seu questionário.  Outro ponto que nos chamou à atenção na 

resposta do questionário da educadora foi o fato de assumir que um dos elementos que move 

sua prática docente em um espaço Batista era sua religiosidade kardecista. “Os alunos de 

minha sala são carentes de tudo. Aqui posso viver o princípio do espiritismo que diz que sem 

caridade não há salvação”. Formada em Pedagogia, ela possui uma carga de trabalho de 45 

horas na Rede Municipal de Belo Horizonte. Durante o primeiro semestre de 2010, 

observamos o espaço, a prática educativa e entrevistamos a professora e o pastor local. Parte 

dos depoimentos de ambos serão apresentados no capítulo cinco quando iremos caracterizar a 

educação de jovens e adultos em espaços evangélicos. Em virtude das repostas dadas pela 

                                                           
39

  Pode-se afirmar, em linhas gerais, que a batalha espiritual diz respeito às disputas entre forças invisíveis 

que atuam no plano espiritual. Elas lutam pelo controle das vidas que se encontram no plano material. 

Constituídas por forças diametralmente opostas, as forças do bem, lideradas por Jesus e seus anjos, já têm a 

vitória assegurada, enquanto as forças das trevas, comandada pelo diabo e seus anjos, já estão derrotados. Cabe a 

cada ser humano, dotado de livre-arbítrio, escolher de que lado ficará nesse combate. Para que os seres humanos 

se aliem às forças do bem, é preciso que se conheçam as artimanhas do “maligno”. Para as igrejas 

neopentecostais, as religiões de matrizes africanas fornecem, com seus símbolos, ritos e mitos, os elementos 

simbólicos para materialização das “forças das trevas”. No capítulo seis, aprofundaremos melhor esse conceito. 
40

  Trata-se de uma instituição religiosa tradicional ligada ao protestantismo histórico.  Vinculada à 

Convenção Batista Brasileira, este estabelecimento se diferencia da vertente pentecostal ou renovada, ligada à 

Convenção Batista Nacional. No capítulo quatro, faremos uma distinção mais acurada entre uma e outra 

vertente. 
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professora, entramos em contato com o Pastor Célio, 42 anos, que nos contou da forma de 

governo eclesiástico batista, de sua relação com a comunidade e com a congregação. Seu 

depoimento nos permitiu inferir sobre o peso da identidade social Batista e da apropriação do 

espaço como um território religioso. 

Decidimos, no entanto, analisar a experiência e a condição docente da professora 

Clara, 44 anos, divorciada, mãe de três filhos. Licenciada em pedagogia, ela leciona, no turno 

da manhã, para crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, entrevistamos 

Francisco, 44 anos licenciado em Biologia dada sua inserção no mesmo espaço religioso de 

Clara. Durante o segundo semestre de 2010, fomos informados pela coordenadora do Núcleo 

de EJA da SMED que havia outro espaço evangélico, localizada na Igreja Batista 

Labaredas de Fogo
41

, que era bastante interessante. Ali havia duas turmas de EJA que 

funcionam no horário das 18h30 às 21h30. Uma turma, atendendo alunos em processo de 

alfabetização e outra, com alunos que já dominam o código da leitura e da escrita. O 

engajamento do pastor da igreja com as turmas de EJA era patente. Não somente o líder 

religioso tinha estudado nesse espaço, mas também sua esposa. Fez vultosos investimentos na 

parte física do espaço, a fim de melhorar as condições de funcionamento das turmas. 

No momento em que realizamos a pesquisa de campo, sua filha, uma adolescente de 

16 anos, estava matriculada na turma. Algo estranho, já que os alunos dessa turma têm idade 

acima dos trinta anos. A professora nos contou que o pastor decidiu transferir sua filha para 

turma de EJA em razão do “comportamento inadequado da jovem na escola”. Além de se 

enturmar com colegas que professam outras crenças religiosas, a garota começou a namorar 

rapazes, cujas condutas desagradavam ao pai. Na turma, cujo funcionamento estava nos 

fundos da igreja, era possível controlar o comportamento dela. De acordo com a professora, a 

moça tinha um desempenho escolar acima da média. Com um comportamento reservado, 

interagindo pouco com os colegas (pessoas de outra geração), ela chegou nessa turma após ter 

cursado a sétima série. 

 A professora Clara nos informou que suas aulas, nas quartas-feiras à noite, eram 

redefinidas em virtude do grande barulho advindo do culto que acontece a pouco mais de 

cinquenta metros
42

. Além disso, havia algumas temáticas, ligadas à sexualidade e às 

                                                           
41

  Trata-se de uma instituição religiosa ligado ao pentecostalismo. No capítulo três, caracterizaremos 

melhor esse tipo de religiosidade evangélica. 
42

  Havia dois educadores nesse espaço: um homem, professor Francisco, atuando com alunos em uma fase 

pós alfabetização e uma mulher, professora Clara, lecionando em uma turma de alfabetização. Tal como no outro 
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religiosidades de matrizes africanas que eram evitadas, a fim de não causar constrangimentos 

nos educandos. Ela teve que negociar consigo mesma o tipo de roupa que poderia usar 

durante a prática docente, o tipo de texto e imagens que poderiam fazer parte das aulas. Ela 

aponta duas dificuldades de trabalho: não poder organizar a Festa Junina com a turma e a 

frustração de não poder usar camisa com estampas de Nossa Senhora quando se sente 

deprimida ou alegre. No final do ano de 2010, ela nos concedeu uma entrevista de uma hora e 

vinte minutos, abordando tanto sua experiência educativa quanto sua condição de trabalho 

nesse espaço.  

Realizamos, nesse espaço, outra entrevista de uma hora e quinze minutos com o 

pastor Colpertino. Seu depoimento nos permitiu compreender a orientação teológica da 

igreja que lidera, bem como suas estratégias de expansão no campo religioso; pôde-se notar 

ainda sua forte ligação afetiva com a educadora. Conforme observamos, esse líder religioso se 

apresenta como uma espécie de coordenador pedagógico, mediando conflito entre educandos 

e educador. No capítulo cinco iremos explorar, em profundidade, seu depoimento, a fim de 

caracterizar o espaço religioso onde atua Clara. 

A escolha do espaço católico também foi marcada por indecisão. O questionário nos 

permitiu inicialmente chegar à professora Simone, 46 anos, divorciada. Formada em 

Matemática, com mestrado na área de Educação, ela possui uma carga horária de 40 horas 

semanais. Trabalhando em um espaço católico, localizado na Regional Centro Sul, ela se 

define como ateia. Destaca o peso da reza durante o intervalo, o papel articulador do padre 

que busca junto ao poder público melhoria para o espaço. Ao observar o espaço onde a 

professora atua, verificamos, no entanto, que se trata de um local com características 

escolares. Há um conjunto de funcionários, remunerados pela paróquia, trabalhando no 

atendimento do público de EJA, o qual predomina jovens com idade entre 15 e 24 anos.  

Por tudo isso, decidimos procurar por uma educadora que atuasse ou havia atuado em 

um espaço católico, com característica etária e geracional semelhantes aos demais espaços 

observados. No segundo semestre de 2010, entramos em contato com professora Ana, 

formada em Psicologia, com Mestrado em Educação. Divorciada, kardecista, ela possuía no 

                                                                                                                                                                                     
espaço evangélico observado, procuraremos focalizar, de forma mais detalhada, somente a experiência educativa 

da professora. Essa decisão não está relacionada com a questão de gênero, mas ao fato de que nos dois casos, 

somente as mulheres possuíam uma identidade religiosa. Enquanto ela se identifica como Católica praticante, 

envolvida profundamente com questões religiosas, ele se apresenta como católico não-praticante. Para ele, as 

questões religiosas que permeiam o espaço não incomodavam. No entanto, quando formos descrever o espaço, 

bem como a organização do trabalho pedagógico, descreveremos a relação entre o trabalho de Francisco e de 

Clara. 
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momento da entrevista, 47 anos. Durante o ano de 2008, ela lecionou em um espaço católico, 

situado na Regional Nordeste, o horário de aula da turma era no turno da manhã. Chamou-

nos a atenção inicialmente a exigência da paróquia: ela deveria participar, mensalmente, da 

reunião de articulação das diversas pastorais da igreja. Além de não abordar questões relativas 

à turma de EJA, o encontro não era remunerado, pois não fazia parte da carga horária de 

trabalho da professora. Em seu depoimento, a professora salienta outro fato curioso: a 

presença de um número significativo de alunos/as evangélicos/as na turma. Formada em um 

ambiente católico, espírita e umbandista, ela afirma não ter tido um convívio de perto com 

pessoas que têm esse tipo de identidade religiosa. O padre Jésus, embora defenda a 

permanência da turma de EJA no prédio do Centro Comunitário que coordena, questiona o 

fato de a Prefeitura não ajudar em custeios essenciais, como pagamento de energia elétrica, 

água e limpeza do espaço 

 A escolha da professora Dandara para compor nosso campo de observação empírica 

foi distinta das demais. Como destacamos anteriormente, definimos como principal critério a 

questão da alteridade, ou seja, professores que possuíssem formação religiosa diferente do 

espaço que atuava como educador e que tivesse tido algum tipo de conflito (explícito ou 

velado) com espaço religioso que atuava. No caso da referida professora, a situação foi 

diferente: ela é candomblecista praticante e militante do movimento negro. Divorciada, 44 

anos, formada em Artes, ela era, de acordo com a coordenadora nacional do CENARAB, a 

única educadora que, em 2010, reunia condições necessárias para lecionar nessa entidade. 

Trata-se de um espaço vinculado principalmente ao Candomblé, cujo objetivo é lutar contra a 

discriminação etnicorracial e a intolerância religiosa das religiosidades de matrizes africanas. 

Além de conhecer, professar e praticar uma crença religiosa de matrizes africanas, a 

educadora possui, do ponto de vista simbólico, um lugar que lhe confere junto aos estudantes 

autoridade pedagógica. Isso pode ser observado no depoimento de Macota Celinha, 

coordenadora desse espaço. 

 

Nossos alunos não aceitariam qualquer professor, mesmo sendo integrante 

de religiosidades de matrizes africanas. Muitos são em seus terreiros tratados 

como reis e rainhas; suas mãos são beijadas por pessoas que lhe pedem 

benção e proteção. No terreiro, a relação é bastante verticalizada. Na sala de 

aula, a relação é invertida. Aí quem organiza e sistematiza os saberes é o 

professor. Mais uma vez quem nos apresentou a solução foi a coordenadora 

do NEJA. Por conhecer muitos professores e ser do santo, ela sabia de uma 

candomblecista que reunia os atributos necessários para esse trabalho. Era 
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uma professora da Rede Municipal de Educação que era uma ekedi. As 

ekedis não incorporam. A função delas é cuidar da mãe de santo e ajudar o 

Orixá a voltar para o Orun. Elas são muito respeitadas pelas mães e pais de 

santo (Informação Verbal)
43

. 

 

Entre os meses de maio e agosto, acompanhamos, todas as quintas-feiras, as aulas da 

professora Dandara, no CENARAB. Em setembro, realizamos uma entrevista de uma hora e 

trinta e cinto minutos com Macota Celinha, coordenadora do CENARAB, a fim de 

compreender os objetivos institucionais desse espaço; em outubro, realizamos uma entrevista 

de uma hora e cinquenta e seis minutos com a professora Dandara. Dado a importância do 

trabalho de Munanga no CENARAB, professor de Cultura e História da África, realizamos 

uma entrevista com ele, abordando as intenções pedagógicas de sua disciplina.  No capítulo 

seis, analisaremos a experiência e a condição docente da professora Dandara no CENARAB. 

Os depoimentos da Macota Celinha e do professor Munanga são analisados no capítulo 

quatro, quando iremos caracterizar o papel do CENARAB no campo religioso. 

Depois que definimos os sujeitos e os espaços que iríamos observar, duas questões 

saltaram aos nossos olhos. A primeira diz respeito ao fato de todas serem do sexo feminino. 

Isso pode ser, explicado, em parte, em razão do grande número de mulheres atuando em 

espaços religiosos na RME/BH. Como destacamos anteriormente, dos/as professores/as que 

responderam ao questionário, aplicado em 2009, vinte oito eram mulheres, ou seja, 87,5%, 

enquanto quatro eram homens, isto é 12,5% da amostragem. A segunda questão diz respeito à 

faixa etária dos sujeitos selecionados: suas idades oscilam entre 44 e 47 anos. Uma hipótese 

explicativa para esse fato pode estar ligado aos critérios, não explícitos, de seleção do Núcleo 

de EJA da SMED. Como se sabe, para atuar como educador em turmas externas, o Núcleo 

lançava mão da análise de currículo e de entrevistas. É possível que, ao ser entrevistadas, a 

questão geracional tivesse algum peso, sobretudo, se considerarmos o perfil dos educandos 

desse projeto.   

 

São jovens e adultos, com predominância dos mais velhos, que vão à escola 

por vários motivos: não se reconhecem como sujeitos de direitos; têm 

dificuldade para sair da proximidade de sua moradia e com a organização 

rígida de horários nas escolas; não dispõem de recursos financeiros para o 

deslocamento; têm longa jornada de trabalho; e às vezes sofrem de doenças 

crônicas (problemas de visão, hipertensão, diabetes, entre outros). O público 

                                                           
43

  Entrevista concedida ao pesquisador por Macota Celinha, coordenadora Nacional do CENARAB no 

segundo semestre de 2010. 
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com essas características são atendidos pelo Programa Brasil Alfabetizado e 

pelo Projeto EJA/BH (SMED, 2005, p.46). 

 

É possível que integrantes do Núcleo de EJA tenham selecionado, de forma não 

consciente, uma parte expressiva de educadores que se aproximasse, do ponto de vista, etário-

geracional dos educandos do Projeto EJA-BH. De qualquer forma, trata-se de outra questão 

que não temos como abordar, seja porque ultrapassa o escopo de nossa pesquisa, seja porque 

demanda de tempos e esforços que no momento não dispomos.  

Outra característica de nossos sujeitos diz respeito ao seu estado civil. Excetuando a 

professora Rute, que é casada há mais de vinte anos, as demais são divorciadas.  

No próximo capítulo, procuramos traçar a trajetória da política de atendimento da 

Educação de Jovens e Adultos, com o objetivo de compreender as injunções políticas que 

possibilitaram a formação de turmas de EJA em espaços religiosos.  
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Capítulo 3 : EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM BELO 

HORIZONTE: TRAJETÓRIAS, ALIANÇAS E CONFLITOS 
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Deixem os velhinhos morrerem em paz! (Darci Ribeiro). 

 

O problema de um país é o analfabetismo das crianças 

e não de adultos. O adulto analfabeto já encontrou o 

seu lugar na sociedade. Pode não ser um bom lugar, 

mas é o seu lugar. Vai ser pedreiro, vigia de prédio, 

lixeiro ou seguir outras profissões que não exigem 

alfabetização (...). Vamos concentrar recursos em 

alfabetizar a população jovem. Fazendo isso agora, em 

dez anos o analfabetismo desaparece (José 

Goldemberg). 

 

Durante a década de 1990, houve uma desobrigação do 

governo federal em articular uma política nacional 

para a educação de jovens e adultos, transferindo, com 

isso, as responsabilidades do atendimento a esse 

público aos municípios (Leôncio Soares). 

 

A EJA sempre aparece vinculada a um outro projeto, 

um projeto de inclusão do povo como sujeito de 

direitos. Foi sempre um dos campos da educação mais 

politizados, o que foi possível por ser um campo aberto, 

não fechado e nem burocratizado, por ser um campo de 

possíveis intervenções de agentes diversos da 

sociedade, com propostas diversas da sociedade e do 

papel do povo (Miguel Arroyo). 

 

 

Este capítulo descreve e analisa a política de atendimento da educação de Jovens e 

Adultos na cidade de Belo Horizonte. O objetivo é apresentar o contexto em que emergiu a 

EJA em espaços não escolares como uma importante política pública. Procuramos demonstrar 

que a EJA na Rede Municipal de Belo Horizonte não é apenas resultado de decisões políticas 

locais, mas principalmente fruto de lutas e debates que ocorrem na esfera nacional e 

internacional. Embora boa parte dos sujeitos que atuam nessa modalidade educativa na 

RME/BH desconheça essa dimensão, seu trabalho é, em certo sentido, condicionado pelas 

disputas que ocorrem no campo. Por essa razão, enfatizamos inicialmente o caráter contestado 

da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Em seguida, focalizamos negociações e as 

tensões políticas geradas durante a implementação de política de atendimento na RME/BH. 

Sublinhamos que a falta de consenso no campo político e teórico sobre a pertinência 

da Educação de Jovens e Adultos é um ponto que não pode ser ignorado. Para alguns, o 

Estado deveria investir, exclusivamente, em crianças e adolescentes, entre 6 e 14 anos de 

idade, uma vez que o público de EJA possui, muitas vezes, uma ocupação e, em alguns casos, 

já está aposentado. Para outros, essa modalidade educativa é, em uma sociedade democrática, 

complexa e em transformação, uma ferramenta estratégica fundamental para promoção do 
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direito e da dignidade humana. Vista, dentre outros aspectos, como elemento importante na 

prevenção de doenças, no estímulo ao diálogo, no combate à cultura da violência, na 

construção da cultura da paz, na luta pela preservação ambiental e pelo desenvolvimento 

sustentável, a EJA não pode ser abandonada pelas políticas públicas. Tanto é que a disputa 

por concepção e por recursos fazem parte da trajetória da EJA na Rede Municipal de Ensino 

de Belo Horizonte.  

Buscamos demonstrar por que o estabelecimento de turmas de EJA em espaços não 

escolares (Projeto EJA-BH) é apenas um dos desdobramentos da luta pelo direito à educação 

de pessoas que não tiveram acesso à escolarização na infância e na adolescência. A despeito 

da precariedade de certos espaços não escolares, a implantação desse projeto não pode, no 

entanto, ser compreendida apenas como forma de contenção de gastos públicos na modalidade 

de EJA. Ela é, acima de tudo, fruto de trabalho de militantes da Educação de Jovens e Adultos 

que ousaram romper limites físicos e simbólicos para assegurar o direito à educação a um 

grupo expressivo de jovens e adultos que tiveram seu direito negado na infância e na 

adolescência. 

Este capítulo está dividido em quatro seções. Na primeira, focalizamos a luta pelo 

campo da EJA, destacando que ela não se encerra no debate sobre sua inclusão ou não no 

sistema educacional. Como se sabe, ela se constituiu no entrecruzamento de dois paradigmas: 

a educação compensatória e a educação emancipatória. Trata-se de duas formas distintas e 

antagônicas de se pensar o atendimento do público jovem e adulto no contexto escolar. De um 

lado, está crença na reparação do direito que foi negado na infância e na adolescência. Para os 

defensores da educação compensatória, a EJA é uma forma de “recuperar o tempo perdido”. 

Para tanto, é necessário ajustar o Ensino Fundamental às necessidades do público da EJA, seja 

encurtando os tempos de escolarização, seja aligeirando os conteúdos programáticos dessa 

modalidade educativa. Para os defensores da educação emancipatória, o foco educativo não 

está na reprodução da mesma matriz curricular do Ensino Fundamental destinado às crianças 

e adolescentes, mas na possibilidade de se gestar novas formas de saberes articulados às 

dimensões formadoras da vida adulta.  Ao colocar em perspectiva a EJA, podemos verificar 

seu caráter marginal nas políticas educacionais: em primeiro lugar, porque nunca contou com 

um volume de recurso expressivo para sua realização; em segundo lugar, porque os cursos de 

licenciaturas não tratam, de modo geral, essa modalidade como um campo educativo, 
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marcado por especificidades; em terceiro lugar, porque as pesquisas em educação que têm 

como objeto essa modalidade educativa são ainda bastante escassas.  

Na segunda seção deste capítulo, o foco incide sobre a trajetória de atendimento do 

público jovem e adulto na RME/BH entre os anos 1971 e 1994. Destacamos aqui o lento 

processo de atendimento ao direito à escolarização do público da EJA. Durante quinze anos, 

houve apenas uma escola ofertando matrícula no Curso Regular de Suplência. A expansão do 

atendimento ao estudante-trabalhador jovem e adulto acontece somente na primeira metade 

dos anos de 1990. Cabe destacar aqui que se tratava, no entanto, de cursos estruturados em 

princípios conservadores, tendo como referência a lei 5692/71, que instituiu os cursos de 

supletivos no Brasil como forma de “recuperar o tempo perdido”. Em outros termos, durante 

duas décadas, a proposta de atendimento do público jovem e adulto baseou-se na concepção 

de educação compensatória, estabelecida pela Ditadura Militar. 

Na terceira seção, sublinhamos o peso da Reforma Educacional, conhecida como 

Escola Plural, na alteração do atendimento da política de atendimento do público jovem e 

adulto na RME/BH. Embora tenha se dirigido inicialmente aos ciclos de formação da infância 

e da adolescência, essa reforma provocou um olhar mais atento às múltiplas dimensões de 

formação dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos.  Entre 1998 e 2002, período em que 

se inicia com a criação do Conselho Municipal de Educação e se encerra com a 

regulamentação da Educação de Jovens e Adultos, a EJA se tornou pauta de discussão e de 

disputas de concepção na Rede Municipal de Belo Horizonte. 

Na quarta seção deste capítulo, trataremos de um período em que, apesar do 

enfraquecimento político da Escola Plural (2003 a 2008), a militância da EJA se apropria da 

gestão municipal, expandindo o atendimento para locais onde essa modalidade de ensino 

ainda não tinha chegado. Destacamos aqui o peso das instituições religiosas nesse processo, as 

negociações entre SMED e lideranças religiosas e algumas tensões geradas entre proposta de 

educação escolarizada e espaço religioso. 

A Educação de Jovens e Adultos é vista nesse capítulo como uma arena em 

permanente disputa, um território contestado por diferentes forças políticas. Parafraseando 

SILVA (1999a, p. 134-135), podemos dizer que os Estudos Culturais permitem-nos conceber 

a EJA como campo de luta em torno da significação e da identidade. A EJA é um campo 

sujeito à disputa e à interpretação, no qual diferentes grupos tentam estabelecer sua 

hegemonia. Isto faz da Educação de Jovens e Adultos uma invenção social como outra 
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qualquer. Submetida às relações sociais de poder, a definição do que seja, de fato, a EJA, sua 

função social, seu currículo, sua organização temporal e espacial é sempre provisória, 

dependente de vetores de forças que apontem sua perspectiva social. A Educação de Jovens e 

Adultos é, dessa forma, uma construção social; isso equivale dizer que a EJA é um artefato 

cultural como outro qualquer. Isso é notadamente percebido na linguagem e no discurso que 

historicamente procura moldar as políticas de atendimentos dessa modalidade educativa. 

 

 

3.1 Educação de Jovens e Adultos em perspectiva: disputas por recursos materiais e 

simbólicos 

 

 

No Brasil, o número de pessoas que não tiveram acesso à escolarização na infância e 

na adolescência é bastante elevado. De acordo com o IBGE (2010), um quinto da população 

acima de cinquenta anos é alijada, pelo menos diretamente, dos bens simbólicos provenientes 

da cultura letrada. O mesmo censo demográfico constata que mais de quarenta milhões de 

brasileiros possuem menos de quatro anos de escolaridade; o analfabetismo atinge 14,1 

milhões de pessoas; 69 milhões não concluíram ainda o Ensino Fundamental. Esses dados nos 

apontam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como uma das grandes dívidas sociais do 

Estado brasileiro na atualidade
44

. 

Entretanto, o desafio de garantir a todos, independente da faixa etária, o direito à 

escolarização não é ainda um consenso nacional. Como nos descreveu Sérgio Hadadd (1998), 

existem grupos sociais e políticos que defendem que a EJA não deve ser vista como 

prioridade nas políticas educacionais, uma vez que o público dessa modalidade já possui uma 

ocupação e, em muitos casos, já está aposentado. De acordo com essa concepção, em vez de 

gastar dinheiro público com a EJA, o Estado deveria investir em crianças e adolescentes, entre 

06 e 14 anos de idade, pois estes, segundo a teoria do capital humano, poderão, no futuro, 

contribuir, de maneira mais efetiva, com o processo de desenvolvimento econômico e social 

                                                           
44

 Não é nosso objetivo analisar a trajetória da EJA no Brasil. Sobre essa questão, há uma vasta bibliografia 

BEISIEGEL (1974), HADDAD (2000), EUGÊNIO (2004), CARLI (2004), DI PIERRO; GALVÃO (2007).  
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do país
45

. Provavelmente, o discurso do Ministro da Educação José Goldemberg em agosto de 

1991 seja o que melhor ilustre esse ponto de vista. 

 

O problema de um país é o analfabetismo das crianças e não de adultos. O 

adulto analfabeto já encontrou o seu lugar na sociedade. Pode não ser um 

bom lugar, mas é o seu lugar. Vai ser pedreiro, vigia de prédio, lixeiro ou 

seguir outras profissões que não exigem alfabetização (...). Vamos 

concentrar recursos em alfabetizar a população jovem. Fazendo isso agora, 

em dez anos o analfabetismo desaparece (BELSIEGEL, 1997, p.32). 

 

 Não se pode deixar de mencionar o discurso de Darci Ribeiro sobre a temática. Após 

discorrer, em um congresso de professores, sobre o lugar ocupado pelo público adulto na 

sociedade, o Senador da República bradou: “Deixem os velhinhos morrerem em paz”! 

(HADDAD, 1998).  

Por outro lado, existem aqueles que defendem a Educação como um direito inerente 

aos seres humanos, independente da faixa etária. Em uma sociedade complexa e em 

transformação, o acesso aos saberes sistematizados torna-se necessário para o 

desenvolvimento pleno da cidadania. Nessa concepção, a Educação de Jovens e Adultos é 

vista não de maneira pragmática, como nos querem fazer crer as políticas de cunho neoliberal: 

a EJA não tem por intuito apenas garantir uma melhor ocupação profissional de seu público. 

Seu objetivo é mais abrangente. De acordo com Rosa Maria Torres (1992), ao promover a 

escolarização de adultos, a sociedade está, indiretamente, investindo em crianças e 

adolescentes – com maior escolaridade, os pais podem, entre outras ações, contribuir para a 

prevenção de doenças, estimular o diálogo, combater a cultura da violência e auxiliar os filhos 

em suas atividades escolares. 

 Segundo Di Pierro (2005), o campo da Educação de Jovens e Adultos é caracterizado, 

por um lado, pela tensão entre dois paradigmas de escolarização (a EJA como educação 

compensatória e a educação continuada ao longo da vida) e, por outro lado, pela percepção 

                                                           
45

 Os defensores da teoria do capital humano questionam a relevância da EJA para o desenvolvimento 

econômico do Brasil. Essa perspectiva se assenta sobre os princípios da visão neoclássica que diz que a educação 

tem um valor econômico. Em linhas gerais, esse paradigma afirma que trabalhadores com maiores níveis de 

escolaridade são mais produtivos, ou seja, indivíduos, com habilidades e conhecimentos escolares possuem 

maior produtividade, elevando a receita e riqueza do país. Nas palavras de Jacques Veloso: “a noção de capital 

humano surgiu quando foi postulado que a educação tem um valor econômico (...). Assim, gastos do governo 

com a educação pública são considerados como gasto de toda sociedade. É nesse contexto que as despesas com o 

sistema educacional podem ser vistos como um investimento social. Esses gastos com a educação pública são, 

portanto, um investimento no capital humano (VELOSO, 102). Nesse sentido, os recursos destinados à 

escolarização de adultos e idosos são vistos como desperdícios de dinheiro público. 
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cada vez maior da diversidade cultural do público a que se destina o fazer pedagógico dessa 

modalidade de ensino. 

 A autora identifica a origem da concepção de educação compensatória na EJA no final 

da década de 1940, quando foram implementadas as primeiras políticas públicas nacionais de 

educação escolar para adultos. Nessa época, o Governo passou a investir em Campanhas 

Nacionais de Alfabetização, sob a alegação de que o analfabetismo precisava ser erradicado, 

pois era responsável pela pobreza e pelo subdesenvolvimento. Nesse processo, não se exigia 

uma formação mínima para lecionar: qualquer pessoa que soubesse ler e escrever estava 

habilitada a alfabetizar. Na verdade, tratava-se de uma concepção de educação que buscava 

desempenhar uma função reparadora (assegurar uma formação mínima às pessoas que não se 

escolarizaram na infância e na adolescência). Além disso, considerava a Educação de Jovens e 

Adultos uma tarefa mais simples de ser realizada do que o ensino destinado ao público do 

Ensino Fundamental, uma vez que qualquer pessoa que fosse minimamente alfabetizada 

poderia lecionar.  

 

Se se aceitava que ensinar pessoas adultas era mais fácil, mais rápido e mais 

simples, logo qualquer pessoa podia desempenhar essa função. Se qualquer 

pessoa podia desempenhar essa função, não seria necessário formar, 

qualificar um profissional específico para tal. Se a função não requeria 

qualificação profissional, logo não seria necessária uma remuneração 

condizente com um docente preparado. Não foi por acaso que a campanha 

procurou recrutar um grande contingente de “voluntariado” (SOARES, 

1997, p.30). 

 

No entanto, o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado em 1958, 

questionou tanto o caráter de alfabetização em massa (as campanhas de alfabetização não 

levavam em consideração as especificidades dos sujeitos jovens e adultos) quanto a 

superficialidade dada à questão da aprendizagem
46

. A delegação de Pernambuco, da qual 

Paulo Freire fazia parte, propôs uma educação baseada no diálogo, que considerasse as 

especificidades das classes populares e que priorizasse a participação dos educandos no 

processo de transformação da realidade social (ARAÚJO, 2008).  

Na década de 1960, o caráter político das duas concepções foi explicitado. Para 

combater as diversas experiências de educação de adultos, integradas à luta pelo direito ao 
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  Para maiores detalhes sobre a experiência da Educação Popular no Brasil, cf. VIEIRA, Maria Clarisse. 

Memória, História e Experiência: trajetória de Educadores de Jovens e Adultos no Brasil. Belo Horizonte: 

Faculdade Educação de Universidade Federal de Minas Gerais. Tese de Doutorado, 2006. 
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trabalho digno, à moradia, à cultura, à preservação da memória, a Ditadura Militar organiza e 

implementa o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização). Como descreve Di Pierro 

(2001), trata-se de um movimento altamente centralizado pelo Governo Federal, baseado nos 

princípios da alfabetização em massa. Não se pretendia formar um leitor crítico, mas alguém 

que soubesse apenas decifrar mecanicamente códigos linguísticos e assinar o nome
47

.  

O ataque à educação de jovens e adultos não cessa aí. A Lei 5692/71 confere 

institucionalidade ao ensino supletivo, que tem por objetivo repor a escolaridade não realizada 

na infância e adolescência, ciclos da vida considerados mais adequados à aprendizagem (DI 

PIERRO, 2005). Em linhas gerais, esses cursos buscam acelerar os estudos dos alunos, 

aligeirando os conteúdos e encurtando os tempos escolares. Nesse processo, os professores 

procuram, via de regra, transmitir, por meio de aulas expositivas e de apostilas, uma sinopse 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Geralmente, a lógica de estruturação temporal do 

curso supletivo é semestral. Assim, pode-se dizer que a concepção que norteia os trabalhos 

pedagógicos nos cursos supletivos está ancorada nos princípios da educação compensatória. 

Desconsiderando as dimensões da vida adulta, marcada por novas formas de linguagem, 

saberes e processos de sociabilidade, esse cursos procuram reproduzir a mesma matriz 

curricular do Ensino Fundamental – construída para crianças e adolescentes. 

Embora a Constituição de 1988 reconhecesse e incorporasse reivindicações dos 

movimentos sociais em prol da educação pública, gratuita e de qualidade social para todos, 

independente da faixa etária
48

, os pressupostos político-pedagógicos da educação 

compensatória permaneceram vivos ao longo da década de 1990 em várias políticas públicas 

levadas a cabo pelo Estado brasileiro. Basta apenas observar o Programa de Alfabetização 

Solidária (PAS), em vigor durante o Governo de FHC, e o projeto Brasil Alfabetizado
49

, 

desenvolvido pelo Governo Lula em seu primeiro mandato.  

 O Brasil assistiu, nas últimas décadas, à expansão do ensino supletivo na rede 

particular de ensino. Algumas instituições em Belo Horizonte chegaram a oferecer diploma 

em trinta dias (Soares, 2001). Cabe destacar aqui que as estratégias de marketing desses 
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   O MOBRAL foi extinto em 1985 quando foi criado a Fundação Educar, órgão encarregado de fomentar 

políticas e ações de EJA em âmbito nacional. O Governo Collor, lembrado por confiscar a poupança, encerrou os 

trabalhados dessa fundação, em 1990, através da medida provisória 251. 
48

   Sobre o marco histórico da retomada da Educação de Jovens e Adultos na esfera política e nas políticas 

públicas educacionais, cf (CARLI, 2004). 
49

 Sobre o Brasil-Alfabetizado, veja o artigo de Leôncio Soares: Brasil Alfabetizado em foco – Alfabetização de 

adultos: um pouco de história. Um salto para o futuro – Programa 1, set 2003 disponível em 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/baf/tetxt1.htm 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/baf/tetxt1.htm
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cursos supletivos são ainda eficientes, não porque representem a proposta mais adequada de 

ensino para o público jovem e adulto, mas porque investem em uma área em que o Estado 

brasileiro atua de maneira insatisfatória. Além disso, elas contam com três situações objetivas 

favoráveis: a) as empresas estão, cada vez mais, exigindo certificação de conclusão de Ensino 

Fundamental e de Ensino Médio, como critério de recrutamento profissional; b) a nova Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) reduziu de 18 para 15 anos a idade mínima para a conclusão 

no ensino supletivo, referente ao Ensino Fundamental e de 21 para 18 anos a idade mínima 

para conclusão do Ensino Médio. Para Hadadd (1997), este fato tem gerado, até certo ponto, 

um processo de transferência de jovens com defasagem idade/série para o ensino supletivo; c) 

com a implementação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério), muitos municípios deixaram de atender ao 

público jovem e adulto para se dedicar ao Ensino Fundamental, destinado às crianças e 

adolescentes, uma vez que apenas as matrículas de alunos, cujas faixas etárias oscilassem 

entre 07 e 14 anos eram consideradas para fins de repasses de verba da União, ente federativo 

responsável pelo gerenciamento do fundo. Como destaca Soares (2004, p.26) "durante a 

década de 90 houve uma desobrigação do governo federal em articular uma política nacional 

para a educação de jovens e adultos, transferindo, com isso, as responsabilidades do 

atendimento a esse público aos municípios”. 

Entretanto, isso não quer dizer que houve uma retração dos movimentos que lutam 

pela ampliação do atendimento da EJA. Pelo contrário, com a preparação da V CONFINTEA 

(Conferência Internacional de Educação de Adultos), em Hamburgo Alemanha, surgiu, em 

1997, na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro fórum de EJA, constituído por movimentos 

sociais, organizações não-governamentais, sindicatos, professores e poder público. Na 

atualidade, os fóruns tornaram-se um movimento nacional, presente em todos os Estados da 

federação e no Distrito Federal. Além disso, existem vários fóruns espalhados pelos 

Estados
50

. Em geral, eles buscam estabelecer interlocução com os organismos 

governamentais, articular, socializar e intervir na formulação de políticas públicas de EJA.  

Cumpre sublinhar aqui que a V CONFINTEA tornou-se um marco. Isso porque as 

concepções compensatórias e assistencialistas foram contestadas. A Educação de Jovens e 

Adultos foi concebida como um processo centrado no desenvolvimento do homem e da 
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  Para maior aprofundamento sobre as discussões dos Fóruns de EJA em âmbito nacional, ver 

HTTP://www.forumeja.org.br. Acesso em 10/03/2009. 

http://www.forumeja.org.br/
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mulher e na formação de uma sociedade participativa, fundada no respeito integral aos 

direitos humanos
51

. 

Além disso, vários municípios redefiniram, na década de 1990, os cursos de EJA. A 

cidade de Belo Horizonte faz parte desse movimento. Além de regulamentar essa modalidade 

de ensino, buscou definir o perfil do público. De acordo com a Secretaria Municipal de 

Educação (1996, 1997,1998 e 2000), existem, pelo menos, quatro princípios que devem 

orientar a Educação de Jovem e Adulto: em primeiro lugar, ela não pode ser considerada uma 

educação compensatória. O fato de esses alunos não terem concluído o Ensino Fundamental 

na infância e na adolescência não pode justificar a supletivização do ensino, já que o 

encurtamento dos tempos escolares, com aligeiramento dos conteúdos, compromete a 

qualidade do trabalho pedagógico. Em segundo lugar, considerando a especificidade do 

público, a EJA não deve reproduzir outras modalidades de ensino – não somente o material 

didático deve possuir uma linguagem adequada ao mundo adulto, mas também o currículo 

deve ser redefinido, levando em consideração a realidade desses alunos. Em terceiro lugar, 

porque os tempos pedagógicos devem ser flexíveis: em virtude da inserção de parte dos 

educandos no mundo adulto, as escolas devem organizar o horário de entrada e saída de 

maneira diferente de outras modalidades de ensino; finalmente, os estabelecimentos 

educacionais precisam, durante a elaboração de sua proposta curricular, levar em 

consideração a diversidade sociocultural, presente na EJA. 

A EJA busca, em outras palavras, não apenas instrumentalizar os alunos para 

decifrarem signos linguísticos (alfabetização), mas também capacitá-los a fazer uso da 

linguagem escrita em diversos contextos sociais (letramento), pois o principal objetivo dessa 

modalidade de ensino é fortalecer os sujeitos e os grupos sociais em que estão inseridos. 

Nesse sentido, ao propiciar acesso aos bens culturais e simbólicos da sociedade, garantindo a 

construção do conhecimento como ferramenta para o desenvolvimento da autonomia do 

sujeito, a EJA procura assegurar não apenas certas competências cognitivas no campo da 

escrita, dos cálculos numéricos, das explicações sobre fenômenos da natureza, mas também a 

capacidade de os sujeitos intervirem na sociedade que os cerca. 
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  A VI CONFINTEIA foi realizada no Brasil, na cidade de Belém, no estado do Pará em dezembro de 

2009, sob o tema “Vivendo e aprendendo para o futuro viável: o poder da aprendizagem e da Educação de 

Adultos”. A despeito disso, essa Conferência não repercutiu na RME/BH como a anterior que ocorreu em 

Hamburgo na Alemanha. Como veremos mais adiante, a V CONFINTEIA teve como desdobramento a criação 

do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adulto, importante esfera de formação de militantes nesse campo no 

final da década de 1990. 
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Em síntese, o recorte etário e sociocultural da Educação de Jovens e Adultos explicita 

não somente a condição de não criança do estudante, mas também a especificidade do jovem 

e do adulto da EJA no campo educacional.  Esse fato lança novos desafios para o educador 

que lida com essa modalidade educacional: além de elaborar novos temas de estudos e novas 

abordagens pedagógicas, ele precisa possuir uma formação que lhe permita compreender 

como ocorre o processo de construção de conhecimento e aprendizagem entre o público 

jovem e adulto
52

. 

Como se pode notar, não basta apenas o poder público aumentar o número de vagas 

e/ou mudar a organização da escola, flexibilizando tempos e espaços escolares para atender à 

modalidade de EJA. Como destaca Haddad (2001) e Soares (2008), é preciso que se invista na 

formação continuada dos educadores. Isso porque a maioria dos cursos de licenciatura, como 

sublinhou Arroyo (2006, p.18), não leva em consideração as especificidades do público da 

EJA em relação ao ensino regular. A formação é concebida de forma generalista, desprezando 

as especificidades do público dessa modalidade educativa. O autor supõe que isso ocorra em 

função de não existir, no senso comum, diferenças substantivas entre trabalhar com crianças e 

adolescentes e trabalhar com jovens e adultos.  

O que é problemático, pois o número de educadores que trabalham com a EJA é cada 

vez maior. Segundo o ex-Secretário Nacional de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, Ricardo Henriques, existem mais de 175 mil professores que atuam nas redes 

municipais e estaduais como educadores da EJA.  

 

Desses, a grande maioria nunca recebeu uma formação específica para a 

função que exercem. Apesar da magnitude do desafio, a educação de jovens 

e adultos ainda possui pouca expressão nas universidades, seja no ensino – 

habilitações específicas em EJA – seja em pesquisa – representa uma 

porcentagem ínfima até mesmo na pesquisa desenvolvida no campo geral da 

                                                           
52

  Marta Kahl de Oliveira (1999, p.60), investigando trabalhos na área de psicologia que tratam 

especificamente dos processos de construção de conhecimento e aprendizagem, chega à conclusão de que as 

pesquisas sobre adultos são escassas. Os poucos estudos sobre essa temática têm como referência o homem 

ocidental, branco, pertencente a camadas médias da população, com nível de escolaridade relativamente elevado 

e com uma inserção no mundo do trabalho em ocupação razoavelmente qualificada. Eis o que diz a pesquisadora 

sobre a questão: “com relação à condição de ‘não-criança’, esbarramos aqui em uma limitação considerável da 

área da psicologia: as teorias do desenvolvimento referem-se, historicamente, de modo predominante à criança e 

ao adolescente, não tendo estabelecido, na verdade, uma boa psicologia do adulto. Os processos de construção de 

conhecimento e aprendizagem dos adultos são, assim, menos explorados na literatura psicológica do que aqueles 

referentes às crianças e adultos”. Em outras palavras, o silenciamento da literatura especializada sobre as formas 

de aprendizagens de jovens e adultos é um dos elementos que contribuem para a produção da invisibilidade 

social dos sujeitos da EJA nos cursos de licenciaturas. 
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educação – seja na extensão – o campo por onde a EJA historicamente 

entrou no portal da universidade (HENRIQUES, 2006, p.8). 

 

 

Essas constatações revelam duas situações: por um lado, houve uma expansão da EJA 

nas últimas décadas, por outro lado, os cursos de licenciatura têm ignorado esse fato, 

focalizando apenas temáticas que dizem respeito à infância e à adolescência
53

. Esse ponto de 

vista é corroborado pelos estudos do professor Leôncio Soares sobre o percurso dos alunos 

egressos do curso de Pedagogia, habilitados em Educação de Jovens e Adultos pela 

Universidade Federal de Minas Gerais: 

 

Segundo os dados INEP de 2002, das 519 Instituições de Ensino Superior 

(IES) brasileiras que ofertam o curso de pedagogia e que foram avaliadas 

pelo Exame Nacional de Cursos, apenas nove (1,79%) oferecem habilitação 

em EJA: três na Sudeste e três na Nordeste (MEC/INEP, 2002). Os dados de 

2005 revelam que houve aumento, ainda que pouco expressivo, do número 

de instituições que oferecem a habilitação de EJA para os cursos de 

Pedagogia: das 612 contabilizadas, 15 oferecem a habitação (2,45%) e, dos 

1698 cursos, há 27 ofertando essa modalidade específica (1,59%) (SOARES, 

2008, p.86). 

 

Enquanto os cursos de licenciatura não buscarem preencher essa lacuna que existe na 

formação dos educadores, cabe ao poder público investir na qualificação de seus professores 

(HADDAD, 2001). Além disso, espera-se que o Estado tenha uma atitude indutora, 

convocatória, criando condições materiais e simbólicas para que o jovem e o adulto possam 

ter assegurado o direito de se escolarizar (SOARES, 1995). Isso porque, para uma parte 

considerável do público de EJA, o retorno à escola somente é possível se certos limites 

objetivos e subjetivos forem superados. 
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 Certamente, a ausência de estudos que tratam da Educação de Jovens e Adultos durante a formação inicial dos 

educadores pode induzir a certos equívocos pedagógicos, como aqueles observados pela professora Inês Barbosa 

de Oliveira. Ela investigou, na cidade de Paraty, Estado do Rio de Janeiro, a linguagem utilizada pelas 

professoras para se referir ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Ao propor às professoras cursistas que 

falassem do seu trabalho, dos problemas e dificuldades enfrentados, a pesquisadora deparou com depoimentos 

semelhantes aos que ouvia no tempo em que ela atuava no primeiro segmento do ensino fundamental, com 

crianças de 6 a 10 anos, frases que fornecia indícios de que a mudança de faixa etária e de histórico de vida não 

apresentava mudança na proposta de trabalho Eis aqui alguns depoimentos  de professora da EJA: “A aluna não 

consegue entender a folhinha”. “Eu mando o dever de casa e eles não trazem” (2004, p.105). Para a autora, o 

fracasso na Educação de Jovens e Adultos está, em parte, relacionado tanto à infantilização do adulto quanto à 

tentativa de se reproduzir a matriz curricular destinada às crianças e aos adolescentes.  
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O Parecer 093/2002, elaborado pelo Conselho Municipal de Belo Horizonte 

(CME/BH), procura contemplar esses aspectos. Trata-se de um documento que radicalizou a 

reforma educacional destinada ao Ensino Fundamental, conforme veremos mais adiante. 

 

 

3.2 A Educação de Jovens e Adultos em foco na Rede Municipal de Ensino de Belo 

Horizonte 

 

 

Para tratar da política de atendimento do público jovem e adulto na RME/BH de Belo 

Horizonte, elaboramos uma periodização, centrado em três momentos distintos: a) da criação 

à expansão dos cursos regulares de suplência (1970-1993); b) da reforma educacional à 

regulamentação da Educação de Jovens e Adultos (1994-2002); c) da militância de EJA na 

gestão do atendimento do público jovem e adulto à instituição do FUNDEB (2003-2010). 

Trata-se de uma periodização construída aqui nesse trabalho com a finalidade de apenas 

destacar a disputa por concepções, recursos e propostas educativas nessa cidade nas últimas 

quatro décadas. Sabemos que outros recortes são possíveis para tratar dessa mesma questão. 

Além disso, temos ciência que as características de cada momento por nós assinalados em 

cada fase não se encerram, de modo abrupto, no período seguinte. O intuito dessa 

periodização é apenas destacar a trajetória, as alianças e os conflitos da EJA na RME/BH. 

Tendo como base os documentos elaborados pela SMED sobre a Educação de Jovens 

e Adultos, o Parecer 093/2002 do Conselho Municipal de Educação e depoimentos de um ex-

coordenador do Núcleo de EJA da SMED, buscamos compreender inicialmente as razões das 

ações limitadas e conservadoras do poder na EJA da RME/BH. Verificamos que somente na 

década de 1990 houve, de fato, uma expansão da política de atendimento da Educação de 

Jovens e Adultos na RME/BH; a implantação da Escola Plural, a instituição do Conselho 

Municipal de Educação, a formação do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos e o 

processo de regulamentação dessa modalidade Educativa na cidade de Belo Horizonte 

fomentaram debates, disputas por concepções no campo da EJA. A partir de 2003, ocorreu, no 

entanto, um arrefecimento dessa modalidade: o poder público fixou o limite de vagas na EJA 

em apenas 10.845; trata-se de um cifra irrisória se observamos que, nesse momento, havia 

29.497 alunos jovens e adultos matriculados na RME/BH.  Isso equivale a dizer que 18.652 



122 

 

estudantes com perfil de EJA tiveram que ser atendidos na modalidade do Ensino Regular 

Noturno, tendo que se submeter a uma organização temporal e curricular voltada para um 

público adolescente. Isso ocorreu devido à falta de financiamentos federais para EJA. A 

ocupação da militância da EJA em cargos estratégicos na SMED permitiu, no entanto, a 

criação de uma nova política de atendimento da Educação de Jovens e Adultos na RME/BH: o 

Projeto EJA-BH. 

 

3.3 A política de atendimento da EJA na RME/BH (1971 a 1994): os cursos regulares 

de suplências 

 

 

A política de atendimento do público jovem e adulto surge na Rede Municipal em 

1971, quando foi criado o primeiro curso regular de suplência na Escola Municipal Maria das 

Neves. Baseada em uma perspectiva conservadora, cujo principal objetivo era recuperar o 

“tempo perdido do jovem e do adulto” que não teve acesso à escola na infância e 

adolescência, essa forma de atendimento era bastante limitada. Por um lado, porque não 

contava com recursos provenientes do governo federal e estadual; por outro lado, porque a 

educação de adultos não era, para a Prefeitura, uma prioridade educativa
54

.   

O MOBRAL, embora fosse um instrumento de alfabetização que contasse com 

expressivos recursos públicos em Belo Horizonte, não era uma proposta de escolarização de 

adultos e sua relação com a RME/BH foi bastante pontual.  

  

Naquela época, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, era a 

ação mais significativa no campo da Educação de Jovens e Adultos no país. 

Programa de alcance nacional proposto e patrocinado pela Ditadura Militar a 

partir de 1969, o Mobral notabilizou-se pelo expressivo montante de 

recursos que recebeu da União e pela forma autônoma em relação aos 

governos estaduais e municipais e ao próprio Ministério da Educação que o 

caracterizou. (...) Em Belo Horizonte, a comissão aqui instalada organizou 

cursos de alfabetização de adultos com pouca vinculação com a rede 
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 A lei 5692/71 instituiu gratuidade do ensino público apenas às crianças e aos adolescentes. Sobre essa 

situação, Vieira (2006, p.199) faz o seguinte comentário: “É importante registrar que, ao mesmo tempo em que a 

Lei 5692/71 propiciou a extensão da escolaridade obrigatória para oito anos, limitou a obrigatoriedade da oferta 

pública do ensino de primeiro grau apenas às crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 14 anos. Com isso, 

exclui do direito à educação um enorme contingente da população jovem e adulta que não conseguiu se 

escolarizar em “idade própria”, reservando para esses segmentos o ensino supletivo e as classes de alfabetização 

do MOBRAL. A exclusão do direito à educação só será equacionada com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que incluiu o Ensino Fundamental de jovens e adultos como direito público subjetivo”. 
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estadual ou municipal, característica perceptível nacionalmente também, em 

razão, principalmente, do caráter nitidamente provisório da ação 

alfabetizadora proposta pelo MOBRAL, que se esgotaria após a resolução do 

problema do analfabetismo (SMED, 2000, p.9). 

 

 Esse documento destaca os parcos recursos destinados aos cursos regulares de 

suplência. Nesse momento, a rede estadual, além ofertar a maioria dos cursos regulares de 

suplência na cidade de Belo Horizonte, oferecia os exames de supletivo de massa
55

. Durante 

uma década e meia, a RME/BH manteve a política de atendimento do público jovem e adulto 

restrito a um único estabelecimento educativo. Somente em 1985 e 1986, após o término do 

Regime Militar, foram ampliados os cursos regulares de suplência, com a criação de uma 

unidade na Escola Municipal George Ricardo Salum e outra na Escola Municipal Honorina 

Rabelo, respectivamente.  

 

A expansão da EJA vai se dar a partir da década de 1990, em consonância 

com o processo de redemocratização do país, desencadeado em meados dos 

anos 80, que traz consigo o sentimento do direito ser direito e um 

alargamento do campo dos direitos sociais (CME/BH, Parecer 093/2002, p. 

15). 

 

 No entanto, a expansão dos cursos regulares de suplência ocorreu, de fato, entre 1991 

e 1994; o que pode ser atribuído ao fortalecimento dos movimentos sociais organizados, que 

impulsionados pelas conquistas da Constituição de 1988, passaram a reivindicar o direito à 

escolarização até então negados. Jerry Adriani da Silva, ao estudar o período, chega à seguinte 

conclusão: 

 

A expansão do atendimento do público jovem e adulto abriu possibilidades 

para os estudantes freqüentarem cursos presenciais e eram uma alternativa 

para aqueles que, até então, tinham como opção apenas os exames supletivos 

ofertados pela rede estadual (SILVA, 2010, p.38). 

 

                                                           
55

 O ano de inauguração da Escola Municipal Maria das Neves é marcado pela implantação da Lei 9394/71. 

Pode-se dizer, além de várias modalidades de cursos, essa lei instituiu “os exames supletivos como mecanismo 

de certificação, em substituição aos antigos exames de madureza existentes há longa data. De um modo geral, os 

candidatos, preparados por meio do ensino à distância, cursos livres ou mesmo aqueles sem preparação 

específica, podiam se submeter periodicamente, duas vezes ao ano, a exames finais organizados pelas secretarias 

estaduais de educação, por disciplina e sem nenhuma exigência de matrícula ou frequência à sala de aula” 

(VIEIRA, 2005, p.199). Cabe lembrar que a idade mínima para se submeter aos exames do 1º Grau (Ensino 

Fundamental) e do 2º grau eram dezoito e vinte um anos respectivamente. A Lei 9394/96, não extinguiu os 

exames supletivos: apenas a idade mínima para se inscrever nesse tipo de avaliação, com finalidade de elevar 

nível de escolaridade, foi reduzida. Enquanto, para o Ensino Fundamental, a condição é ter, no mínimo, quinze 

anos, para o Ensino Médio, a pessoa deve possuir dezoito anos.  
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 Há pouca referência oficial sobre a educação de adultos nas décadas de 1970 e 1980. 

Os documentos produzidos pela SMED recentemente destacam esse período apenas para 

sublinhar ora o caráter conservador da proposta, ora a falta de investimento nessa modalidade 

de ensino na RME/BH.  

Os primeiros anos da década de 1990 são lembrados para enfatizar a expansão da EJA 

na cidade de Belo Horizonte.
56

 Pode-se  afirmar, no entanto, que de 1971 a 1994, o Ensino 

Regular de Suplência foi a única política de atendimento do público da EJA. Seus 

fundamentos políticos e pedagógicos eram tomados, pelo menos pelos gestores escolares, 

como um dado. Embora essa modalidade de atendimento seja extinta somente em 2002, 

quando foi aprovado o Parecer que regulamenta a Educação de Jovens e Adultos na Rede 

Municipal de Ensino de Belo Horizonte, o Ensino Regular de Suplência será, no entanto, alvo 

de severos ataques a partir de 1994, ano da reforma educacional.  

 Os limites dessa forma de atendimento são colocados em xeque pela própria Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Tendo sua organização respaldada pela resolução do CEE 386/91, ainda 

encontramos na Rede Municipal de Educação as escolas de suplência. Tais 

escolas oferecem o primeiro segmento (1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental 

em períodos anuais, semestrais ou de organização mista, quando alternam 

períodos anuais e semestrais. (...) As escolas de suplência da RME que 

ofertam o segundo segmento do Ensino do Ensino Fundamental (5ª a 8ª 

série) são atualmente 17. Grande parte dessas escolas organiza seus projetos 

no período de dois anos, subdivididos em etapas semestrais. Períodos muito 

curtos, entretanto, têm dificultado, muitas vezes, o desenvolvimento dos 

projetos pedagógicos e, consequentemente, o processo de aprendizagem dos 

alunos. Algumas já organizam-se em períodos contínuos de um ano, 

buscando romper com a semestralidade. Todo este movimento que se 

percebe na organização das escolas indica uma tentativa de construir uma 

nova lógica para a Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal de 

Educação. É preciso atentarmos para as alternativas encontradas pelas 

escolas e para a direção coletiva que as mesmas apontam (SMED, 2000, 

p.18). 
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 Um dado curioso: os documentos oficiais se silenciam sobre a implantação do curso regular de suplência nos 

três turnos da Escola Municipal Caio Líbano Soares em 1992. Talvez seja porque tal fato tenha ocorrido em uma 

administração que não é classificada como democrático-popular (expressão usada pelos governos subseqüentes 

para se autodenominarem). Essa importante conquista social é fruto de reivindicações do Movimento de Luta 

Pró-Creche que questionava a baixa escolaridade das profissionais que atuavam, na ocasião, em creches. Na 

maioria das vezes, elas não tinham sequer o Ensino Fundamental completo. O atendimento do público jovem e 

adulto em três turnos na Escola Municipal Caio Líbano Soares serviu para desvincular o conceito de EJA com o 

de Ensino Noturno. Sobre a origem da EJA nesse estabelecimento de ensino, Cf. SILVA, 2009. 
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 Para compreender por que os cursos regulares de suplência são questionados a partir 

de meados da década de 1990, é preciso que sejam reconstituídos os fundamentos da reforma 

educacional que ocorreu na RME/BH em 1994. 

 

3.4 Reforma Educacional na cidade de Belo Horizonte e a questão da Educação de 

Jovens e Adultos (1994-2004) 

 

 

Os grandes debates educacionais empreendidos pela reforma educacional se 

concentraram inicialmente sobre a função social da escola pública, sobre ciclos de formação 

da infância e da adolescência, currículo e avaliação escolar (SMED, 1994). Os primeiros 

documentos tomaram como objeto de reflexão apenas o Ensino Fundamental, deixando de 

lado outras modalidades educativas como Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos. 

A despeito disso, talvez valha a pena recuperar os principais traços dessa reforma, uma vez 

que essa nova perspectiva educacional será decisiva nas mudanças dos Cursos Regulares de 

Suplências e no Ensino Fundamental Noturno da Rede Municipal de Belo Horizonte. 

O projeto Escola Plural procurou, em linhas gerais, executar uma intervenção coletiva 

mais radical nas estruturas seletivas e excludentes do sistema educacional, a fim de garantir 

tanto o acesso quanto a permanência do aluno no estabelecimento escolar. Para a SMED, os 

altos índices de evasão e repetência nas escolas públicas – segundo o IBGE, em 1980, 50% 

dos estudantes foram reprovados na primeira série; um terço apenas completou a quarta série 

e somente um quinto concluiu a oitava série (SOARES, 1988) – não eram decorrentes apenas 

das grandes desigualdades sociais da sociedade brasileira, mas, sobretudo, efeitos da forma 

como estavam organizadas as propostas curriculares, os tempos e os espaços escolares.  

 

O fracasso escolar dos setores populares rebate em nossa sensibilidade social 

e profissional, como um desafio a ser enfrentado com maior radicalidade do 

que no passado. A proposta de Escola Plural pretende sintonizar-se com as 

experiências emergentes na Rede que apontam para um diagnóstico mais 

global dos problemas e para uma intervenção coletiva mais radical: intervir 

nas estruturas excludentes do sistema escolar e na escola que legitima essas 

estruturas excludentes e seletivas. Partimos da hipótese de que a estrutura de 

nosso sistema escolar e a cultura que o legitima são seletivas e excludentes. 

A nossa escola enquanto instituição – para além da boa vontade de seus 

mestres – mantém a mesma ossatura rígida e excludente, que foi constituída 

há mais de um século” (SMED, 1994, p. 5). 
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 Segundo a reforma educacional, a Escola Tradicional (nomenclatura usada pelos 

reformadores para designar o modelo educativo anterior a proposta da Escola Plural) ao 

privilegiar as precedências das séries, os conteúdos, as médias das avaliações e as 

reprovações, acabou fragmentando o processo de ensino/aprendizagem. Nesse modelo 

escolar, o estudante, para ser aprovado de uma série para outra, precisava obter uma somatória 

mínima de pontos ao final do ano letivo; no entanto, sendo os pontos distribuídos 

bimestralmente, caso o educando tivesse, durante a avaliação quantitativa, uma nota muito 

baixa, a sua sorte já estava selada ainda no primeiro bimestre. Isso porque o que avaliava, na 

Escola Tradicional, não era o resultado global das experiências dos estudantes, mas os pontos 

adquiridos. Aliás, o fato de o aluno ter aprendido ou não a matéria não era algo tão importante 

assim, já que não se avaliava a participação do educando em sala de aula. 

O documento chamava à atenção para o fato de não existir, na denominada Escola 

Tradicional, uma avaliação diagnóstica, visando reordenar as ações pedagógicas dos 

professores. A avaliação era usada, sobretudo, como um instrumento de poder, utilizada, via 

de regra, pelo professor para legitimar sua autoridade em sala de aula. Essa lógica dicotômica, 

que separava o tempo de aprender e de ensinar, dificultava, segundo a SMED (1994), a 

permanência dos alunos das camadas populares na escola, pois desconsiderava as diferenças 

de classe, raça, gênero e cultura.  

A Escola Plural classificava o ensino da Escola Tradicional como “educação 

bancária”. Ou seja, no processo ensino/aprendizagem, o aluno era visto como recipiente 

vazio em que o professor depositava o conhecimento, o qual seria cobrado posteriormente em 

forma de prova. Comportando-se de modo passivo, o aluno deveria apenas seguir as 

orientações dadas pelo professor. Dessa forma, o saber escolar se distanciava da realidade, 

perdendo o seu sentido social; o que impedia o aluno de estabelecer relações entre o que é 

ensinado em sala de aula e o que se aprendia cotidianamente. Com efeito, os conhecimentos 

deixavam de ser significativos e passavam a ser assimilados através de memorização; o 

documento da SMED sublinhava que o saber adquirido apenas pelo ato de memorização era 

temporário, pois só tinha como finalidade a obtenção de nota nas avaliações escolares.  

 De maneira geral, essas características da chamada Escola Tradicional são apontadas 

pela SMED (1995) como as principais responsáveis pelos altos índices de evasão e repetência, 

verificados no sistema de ensino brasileiro até meados de 1990. A Escola Plural se insurgiu 

contra esse modelo de Educação, propondo tanto mudanças na concepção de ensino vigente 
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quanto uma nova organização dos tempos escolares. Em primeiro lugar, de acordo com a 

SMED, a Escola precisava se sensibilizar com a totalidade da Formação Humana, deixando 

de se preocupar apenas com questões estritamente instrumentais, voltadas para o mercado de 

trabalho. O processo educativo precisava sintonizar-se com a pluralidade de espaços e tempos 

socioculturais em que os alunos estavam imersos: espaços, tempos de socialização, 

individualização e construção de identidades diversas. Nesse sentido, as experiências e os 

conhecimentos adquiridos no processo de lutas e movimentos sociais, deveriam fazer parte da 

proposta curricular da Escola.  

Além disso, a escola precisava se considerar como tempo de vivência cultural, 

propiciando aos educandos oficinas, dentre outras, de capoeira, coral, dança, teatro. Essas 

atividades possuem uma inesgotável riqueza educativa, na medida em que proporcionam aos 

estudantes situações de negociação, conflito, socialização e sociabilidade. Em uma sociedade 

marcada pela diversidade cultural, esses elementos são importantes no processo de formação 

de identidades plurais. 

A lógica temporal do processo educacional não poderia ser dicotômica, separando 

tempo de ensino e tempo de avaliação, tempo de aprendizagem e tempo de lazer. O tempo de 

ensino-aprendizagem não seria subordinado à lógica da precedência das séries e dos 

conteúdos. O tempo escolar deveria, assim, submeter-se às necessidades afetivas, 

psicomotoras e cognitivas do educando. 

Assim, em busca da superação das estruturas seletivas e excludentes do modelo 

escolar vigente, a SMED propôs, com a Escola Plural, uma organização flexível do tempo e 

do espaço escolar. Nessa perspectiva, acreditava-se que não são apenas os conteúdos os 

únicos responsáveis pelo processo de (de)formação da identidade social do aluno, mas 

também os ritos escolares que definem o caráter democrático, igualitário ou excludente do 

processo educativo. 

 

Os altos e persistentes índices de evasão e repetência não são algo acidental 

a essa lógica temporal precedente, acumulativa e dicotômica que exige para 

todos os mesmos ritmos, médias e domínios simultâneos e em tempos 

parcelados e curtos. Essa lógica é em si mesma excludente e seletiva por 

ignorar as diferenças socioculturais. É uma lógica perversa para os setores 

populares. Ela inviabiliza seu direito à educação. Ela entrava inúmeras 

medidas tomadas para diminuir os persistentes índices de reprovação, evasão 

e repetência. Aí está enraizada a persistência desses altos índices e do seu 

lento declínio apesar dos inúmeros esforços que vêm sendo feitos (SMED, 

1994, p. 15).  
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 Por essa razão, os tempos escolares dos estudantes foram redefinidos na Rede 

Municipal de Belo Horizonte, procurando adequação entre o desenvolvimento formativo dos 

alunos e as respectivas faixas etárias. Assim, em substituição ao sistema seriado, foram 

criados os Ciclos Básicos de Formação. Veja-se o quadro abaixo: 

 

QUADRO 1 

Organização dos Ciclos na Escola Plural 

 

Ciclos Faixa de 

desenvolvimento 

Idade de formação 

 

Agrupamento 

 
Primeiro Ciclo Infância 6,7 e 8,9 6,7 anos 

7,8 anos 

8,9 anos 

Segundo Ciclo Pré-adolescência 9,10 e 11/12 anos 9-10 anos 

10-11 anos 

11-12 anos 

Terceiro Ciclo Adolescência 12,13 e 13/15 anos 12-13 anos 

13-14 anos 

14-15 anos 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, 1994. 

 

Partindo do pressuposto que, entre seis e a quinze anos de idade, existam ciclos 

menores de formação, que devem ser respeitados pedagogicamente, a Escola Plural instituiu 

três ciclos homogêneos, de três anos cada e suprimiu a reprovação escolar anual. Na proposta 

Escola Plural, o aluno poderia, se fosse necessário, ser retido somente ao final do ciclo, por 

apenas um ano. No entanto, essa decisão não poderia ser individual, mas resultado de um 

consenso coletivo do grupo de professores que acompanhou a trajetória do estudante durante 

o ciclo de formação.  

A organização das turmas pela idade, de acordo com a proposta de Escola Plural, 

facilita as trocas socializantes e a construção de autoimagens e identidades equilibradas. 

 

A proposta pedagógica de cada Ciclo de Formação abrangerá a aquisição de 

conhecimentos e, também, não secundariamente, a socialização de vivências 

e experiências, valores, representações, identidades de gênero, raça, classe... 

Contemplará todas as vias de que os seres humanos se valem para conhecer, 

experimentar, construir e reconstruir a realidade, para se comunicar, 

interrelacionar, para socializar seus valores, manter a memória coletiva, etc. 

(SMED, 1994). 
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 A Escola Plural contesta a supervalorização dos processos cognitivos, em detrimento 

de conhecimentos práticos. Ela parte do pressuposto de que o processo de ensino-

aprendizagem não é apenas uma atividade intelectual, voltada para aprendizagens de fatos, 

conceitos, princípios e teorias. Em vez disso, os estabelecimentos educativos precisam 

articular o saber e o fazer, o trabalho intelectual e o trabalho manual, a ciência e a cultura, a 

ética e a estética. Os documentos produzidos pela reforma educacional destacam que a prática 

não poder ser dissociada do pensar, nem o pensar dissociado da prática. Tratam-se, pois, de 

elementos que precisam ser considerados em interação. 

 

Compreendendo a aprendizagem a partir de uma visão globalizante, a escola 

plural inclui-se em um projeto de formação ativa, onde os processos de 

conhecer e intervir no real não se encontram dissociados. Para isso, é preciso 

incluir, como direito à educação, o direito a aprender de maneira ordenada e 

sistematizada o conjunto de formas básicas e coletivas de agir, enfrentar 

problemas de construir a cidade, de reproduzir a existência, de traduzir a 

ciência em tecnologia. O direito a saber fazer, a saber conviver (SMED, 

2004). 

 

A escola precisa, nesse sentido, distanciar-se do ensino baseado na memorização, no 

qual o aluno é visto somente como sendo capaz de repetir ou de usar o conhecimento escolar 

mecanicamente, sem compreender, de fato, o que está dizendo ou o que está fazendo. Em vez 

disso, a Escola precisa proporcionar aprendizagem significativa aos educandos, criando 

condições para que eles possam estabelecer relações entre o que já se conhece e o novo 

conhecimento proposto pelo estabelecimento escolar. Para tanto, o aluno deve participar 

ativamente de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

Como forma de se alcançar esses objetivos educacionais, a Escola Plural sugere às 

escolas que organizem suas propostas baseadas nos pressupostos dos projetos de trabalho. 

Trata-se de proposta pedagógica que procura, em linhas gerais, valorizar as experiências dos 

estudantes adquiridas fora dos muros escolares. Reconhecendo que os alunos não são tábulas 

rasas, mas portadores de conhecimentos e de cultura histórica e socialmente construída. Essa 

concepção busca articular o conhecimento científico e a prática social. 

Os projetos de trabalhos se dividem em três fases, a saber: a primeira é chamada de 

problematização: depois da escolha coletiva do tema de pesquisa, os professores elaboram 

atividades que desafiem os conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática em questão; a 

justificativa para esse procedimento inicial é a suposição de que o conhecimento significativo 

só ocorre em situações-problema: enquanto os velhos conceitos não são desafiados e as velhas 
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crenças não são postas em dúvida, os estudantes não produzem novos saberes. Em seguida, 

inicia-se o desenvolvimento do projeto de trabalho. Nessa fase, professores e alunos definem 

as estratégias para se atingir os objetivos propostos: pesquisas bibliográficas e de campo, 

entrevistas, debates são, dentre outros, alguns passos que se devem seguir na consecução 

desse trabalho. Finalmente, os alunos devem elaborar a síntese da pesquisa, apontando como 

as convicções iniciais foram sendo superadas e outras, mais complexas, foram postas em seus 

lugares.  

Em relação ao processo de avaliação, a Escola Plural sugere que os estabelecimentos 

escolares considerem os aspectos globais do processo de escolarização, ligados ao projeto 

curricular da escola, à organização do trabalho escolar, à função socializadora e cultural, à 

formação de identidades, aos valores e à ética. Em relação ao processo de 

ensino/aprendizagem, é necessário que o professor identifique os problemas e avanços para 

redimensionar a ação educativa. Isso não quer dizer que somente o corpo docente deve 

avaliar. Todos os agentes envolvidos devem refletir sobre o processo de escolarização em que 

estão inseridos. 

 

Dependendo do que está sendo avaliado, um ou outro agente terão uma 

responsabilidade maior no processo. Se, por exemplo, é o processo de 

ensino/aprendizagem e de socialização de um determinado grupo de alunos 

que está sendo avaliado, participarão como agentes centrais dessa avaliação, 

o professor acompanhante, os professores do Ciclo de Formação, os alunos e 

seus pais. Se o objeto de avaliação é o projeto pedagógico da escola, esses 

agentes se ampliarão com a participação de representantes do corpo docente, 

discente, pais, funcionários, membros das Regionais, coordenado pela 

Direção e Conselho Escolar (SMED, 1994, p. 42). 

 

As escolas não precisam, nesse processo, estipular um momento específico no 

calendário escolar para realizar a avaliação, pois esta ação deve ser contínua e não 

circunstancial; ela precisa ser pensada como reveladora de todo o processo e não apenas de 

seu produto. Acredita-se, dessa forma, que a avaliação possuiria um aspecto formativo, 

possibilitando o crescimento global do educando. 

A reforma educacional, empreendida pela SMED, chegou lentamente à Educação de 

Jovens e Adultos. Pode-se dizer, no entanto, que ela foi um divisor de águas na política de 

atendimento de jovens e adultos em BH. Essa reforma não se limitou apenas a questionar os 

pressupostos políticos e pedagógicos do Ensino de Suplências, mas criou, sobretudo, espaços 

para debater a EJA na cidade de Belo Horizonte. Embora tenha se direcionado inicialmente 
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para crianças e adolescentes, ela teve o mérito de reconhecer as especificidades do público 

jovem e adulto. Isso pode ser notado na 1ª Conferência Municipal de Educação, realizada em 

1994. Nesse evento, os debates não se encerraram nas questões relativas ao Ensino 

Fundamental, pois também foram feitas reflexões coletivas a respeito das experiências em 

EJA verificadas na RME/BH. Em abril do ano seguinte realizou-se o Seminário de EJA, que 

aprofundou as discussões acerca das dimensões formadoras da vida adulta.  

Os únicos materiais que abordavam esse assunto foram elaborados pela Escola 

Sindical. Tratava-se de uma revista e de um vídeo que relatavam algumas experiências de 

EJA. Ali se podiam observar uma nova organização dos tempos escolares: os alunos não eram 

obrigados a usar uniformes e cadernetas; o horário de entrada e saída era flexível, adequando-

se às condições do aluno. A justificativa para esse procedimento era o fato de os estudantes do 

ensino noturno serem, em sua maioria, trabalhadores; o que os impedia, não raro, de seguir, 

de modo rigoroso, os tempos escolares preestabelecidos pelas unidades de ensino.  

Isso não quer dizer, no entanto, que os princípios da Escola Plural foram de imediato, 

debatidos por todos os atores envolvidos na Educação de Jovens e Adultos. Salientamos que 

isso ocorreu de forma pontual, como destaca Saint’ Clair Marques da Silva: 

 

Durante a 1ª Conferência Municipal de Educação, realizada em 1994, foram 

feitas reflexões coletivas a respeito das experiências em EJA verificadas na 

RME/BH. Em abril do ano seguinte realizou-se o Seminário de EJA, que 

aprofundou as discussões acerca das dimensões formadoras da vida adulta. 

Nesse mesmo ano (1995), a SMED firmou convênio com a Escola Sindical 7 

de Outubro e o Instituto Sindicale per la Cooperazione allo Sviluppo, da 

Itália, para a implantação do Projeto de Educação dos Trabalhadores 

(SILVA, 2011, p.11). 

 

O convênio com a Escola Sindical representou, certamente, um marco na política de 

atendimento da Educação de Jovens e Adultos na cidade de Belo Horizonte. Em primeiro 

lugar, porque tratava-se de uma proposta educativa que rompia com os princípios da educação 

compensatória que fundamentavam os cursos de Suplência e Supletivos, ofertados em 

algumas escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte; em segundo lugar, porque a proposta 

educativa do Projeto Estudante Trabalhador (PET) colocava em evidência um conjunto de 

saberes oriundos do mundo trabalho que se distanciava do currículo da maioria das escolas 

municipais que ofertavam o Ensino Fundamental Noturno e o Curso Regular de Suplência. 

Em terceiro lugar, porque as experiências educativas do PET foram tomadas, naquele 



132 

 

momento, não como uma perspectiva de trabalho na EJA, mas como a proposta educativa da 

Educação de Jovens e Adultos da cidade de Belo Horizonte. 

 À medida que o debate acerca da Escola Plural se aprofunda e novos atores sociais 

entraram em cena, as disputas sobre concepção, princípios educativos e proposta curricular 

ganharam forma e substância. Os confrontos na EJA polarizaram inicialmente em torno de 

duas concepções fortemente enraizadas no campo. De um lado, os princípios da educação 

compensatória, que marcavam os cursos de suplências que durante mais de duas décadas 

orientaram a prática educativa da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. De outro, os 

princípios da educação emancipatória, desenvolvidos pelas diversas experiências da Educação 

Popular.  

Conforme destacamos na seção anterior, a política de atendimento do público jovem e 

adulto estava, do ponto de vista legal, estruturada sobre os eixos pedagógicos do ensino 

regular de suplência. Superar a herança era, no entanto, apenas um dos desafios daqueles que 

buscavam criar uma Educação de Jovens e Adultos em sintonia com os princípios da Escola 

Plural. O outro desafio (certamente o maior) era a ampliação de recursos para essa 

modalidade educativa. Dessa forma, a materialização dos princípios da Escola Plural para a 

Educação de Jovens e Adultos foi algo lento. Em parte, porque a partir de 1996, o 

atendimento público da EJA foi limitado pela Emenda Constitucional n°14, a qual suprimiu a 

obrigatoriedade do Ensino Fundamental de jovens e adultos, excluindo as matrículas do 

ensino supletivo da base de cálculo para distribuição do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 

  

Com isso, a União livrou-se da ação convocatória e mobilizadora 

normalmente atribuída a ela e da obrigação de aplicar verbas reservadas ao 

Ensino Fundamental no atendimento a jovens e adultos. A nova LDB, por 

sua vez, além de diluir as funções do ensino supletivo para crianças, 

adolescentes, manteve a ênfase nos exames supletivos como forma de 

certificação e, ao rebaixar a idade mínima necessária para a realização dos 

mesmos, reforçou a identificação cada vez maior entre suplência e 

mecanismos de aceleração de estudos (SMED, 2000, p.11). 

 

Conforme vimos na seção anterior, a RME/BH notabiliza-se, na década de 1990, pela 

expansão do número de matrícula destinada ao público jovem e adulto. Cabe salientar, no 

entanto, que isso ocorreu em um momento em que o funcionamento público da EJA se 

mantinha em outras esferas governamentais em patamares irrisórios. No período entre 1985 e 
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1999, o financiamento da educação de jovens e adultos se manteve em níveis sempre 

inferiores a 1% da despesa total com a educação e cultura realizada pelas três esferas de 

governo. 

 

O investimento realizado na educação de jovens é aproximadamente nove 

vezes menor que aquele realizado no ensino básico regular. (...) a vigência 

de novos instrumentos jurídicos e políticos elaborados no processo de 

redemocratização das instituições brasileiras não afetou a posição relativa da 

educação de jovens e adultos no gasto educacional (..) [que] permaneceu 

como área não prioritária de investimento público (...) entre 1994 e 1996, 

constatou-se um padrão consistente pelo qual os estados respondiam por 

aproximadamente 70% da matrícula pública e arcavam com proporção 

equivalente da despesa, enquanto os municípios respondiam por 

aproximadamente ¼ do gasto público, embora suas matrículas viessem 

crescendo e aproximando-se dos 30%. As fontes próprias (aí incluídas as 

transferências obrigatórias) representavam mais de 95% dos recursos 

aplicados na educação de jovens e adultos pelas esferas subnacionais, sendo 

pouco significativa a contribuição da União no financiamento da educação 

de jovens e adultos (...) o mecanismo utilizado pelo governo federal para 

cumprir sua função supletiva e redistributiva no financiamento da educação 

de jovens e adultos – as transferências negociadas aos estados e municípios 

mediados pelo FNDE – mostra-se em apenas 65% dos valores orçados, 

indicando a incidência de mecanismos de represamento do gasto público 

federal (...) só podemos concluir que a escassez dos recursos públicos 

atribuídos às políticas de educação de jovens e adultos representa um limite 

objetivo e, por vezes, um obstáculo intransponível ao atendimento da 

demandas educacionais dessa parcela da população (DI PIERRO, 2002, p.2). 

 

A situação fica mais grave com a criação do FUNDEF, em dezembro de 1996. Na 

medida em que as matrículas de alunos dos cursos regulares de suplência foram excluídas do 

fundo e a União deixou de exercer sua função redistribuitiva nessa modalidade educativa, os 

municípios passaram a ter de ampliar seus gastos no ensino fundamental destinados às 

pessoas jovens e adultos. 

A estratégia adotada pela SMED para financiar a ampliação de matrículas do público 

jovem e adulto na RME/BH foi, por um lado, a criação do ensino fundamental noturno, 

denominado na época de Ensino Regular Comum, e, por outro lado, a redução dos cursos 

regulares de suplências. Enquanto o primeiro era contabilizado no FUNDEF, o segundo 

dependia de com recursos próprios da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa posição foi assim 

descrita por um documento oficial da Secretaria Municipal de Educação: 

 

Destoando deste quadro, Belo Horizonte destacou-se nacionalmente na 

década de 90 justamente pela sensibilidade de suas últimas administrações 

municipais às demandas dos setores populares pela ampliação da oferta de 
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vagas na Educação de Jovens e Adultos. Apesar das dificuldades financeiras, 

o crescimento das matrículas foi bastante significativo até 1997, quando se 

fizeram sentir os efeitos da promulgação da Emenda Constitucional nº14. A 

partir desse momento, verificou-se uma clara tendência na RME/BH para 

não criação de novos cursos de suplências, acompanhada por um movimento 

paralelo de transformação de antigos cursos dessa modalidade em ensino 

fundamental regular comum. Por outro lado, a demanda não atendida passou 

a ser absorvida na rede regular de ensino, através da ampliação de vagas no 

ensino noturno (SMED, 2000, p.11). 

 

 

 No mesmo documento, a SMED destaca que, no ano de 1997, decidiu repensar a 

Educação de Jovens e Adultos não apenas no âmbito das escolas de Ensino Regular de 

Suplência, mas também nas escolas de Ensino Regular Noturno. Sob alegação de que nessa 

modalidade educativa estudam alunos do terceiro ciclo de idade de formação, jovens e 

adultos, a Secretaria Municipal de Educação passa a investir na construção de diretrizes 

pedagógicas organizativas comuns a todo o ensino noturno da Rede.    

Na verdade, houve, nesse período, um esvaziamento dos cursos de EJA, em âmbito 

nacional, em função da Emenda Constitucional n°14. A política de atendimento desse público 

só tornou possível porque grande parte foi transferida para cursos de aceleração ou inserida 

em curso fundamental noturno. 

 

(...) muitos sistemas de ensino municipais e estaduais, apoiados na 

flexibilidade concedida pela LDB, passaram a caracterizar os programas de 

aceleração de estudos em nível fundamental para estudantes defasados 

na relação série-idade, computados nas estatísticas como matrículas do 

ensino regular, o que permite aos sistemas incluí-los nos cômputos do 

FUNDEF (SMED, 2000, p.2. Grifo nosso). 

 

A despeito da limitação de recursos federais, a Rede Municipal de Ensino de Belo 

Horizonte expandiu na década de 1990 a política de atendimento ao público jovem e adulto.  

A expansão dessa modalidade educativa resulta de um  novo cenário político,o qual se 

configura na cidade nesse período. Com o objetivo de demarcar um campo político 

identificado com as forças progressistas, bem como com uma gestão democrática e popular, 

os novos prefeitos assumiram a educação de jovens e adultos como um direito público 

subjetivo e como uma dívida do Estado brasileiro. Como veremos mais adiante, essa 

expansão é, no entanto, limitada, uma vez que insere, muitas vezes, o público jovem e adulto 
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na estrutura do Ensino Fundamental Noturno, a fim de obter recursos provenientes do 

FUNDEF 

 Veja a tabela abaixo. 

TABELA 4 

Evolução do número de matrículas na EJA da RME/BH (1990 a 2000) 

 

Ano   Matrícula % 

1990 - - 

1991 4.224 447,2 

1992 5.786 37 

1993 9.004 55,6 

1994 10.837 20,4 

1995 11.191 3,3 

1996 11.247 0,5 

1997 11.941 6,2 

1998 11.941 6,2 

1999 11.699 -2,4 

2000 13.738 17,4 
Fonte: SMED/GCCE/2004 

  

Observe que, a partir de 1991, a política de atendimento de jovens e adultos se altera 

completamente, passando a atender em uma década mais de 13 mil alunos. Note que a cada 

ano o número de pessoas matriculadas aumenta vertiginosamente. A única exceção foi o ano 

de 1999, quando houve uma queda em relação ao ano anterior de - 2,4%. Isso ocorreu porque 

não houve no referido ano abertura de novas turmas.  

Contudo, no ano 2000, a expansão do ensino noturno atinge seu ponto máximo, com a 

oferta de 37 novos cursos. Veja o quadro abaixo a relação das escolas que na década de 1990 

passaram a atender ao público jovem e adulto. 

 

QUADRO 2 

Unidades Educativas e o atendimento do público jovem e adulto na RME/BH  

(1971 a 2000) 

(Continua) 

Início de Funcionamento Escolas 

1971 E.M. Maria das Neves 

1985 E.M. George Ricardo Salum 

1986 E.M. Honorina Rabelo 

1990 E.M. Magalhães Drumond, E.M. Maria de 

Magalhães Pinto, E.M.  Professora Alice 

Nacif, E.M. Cônego Raimundo Trindade e 

E.M. José Maria de Alkimin 
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QUADRO 2 

Unidades Educativas e o atendimento do público jovem e adulto na RME/BH  

(1971 a 2000) 
(Continua) 

Início de Funcionamento Escolas 

  

1991 E.M. Ana Alves Teixeira, E.M. Helena 

Antipoff, E.M. Padre Flávio Giammetta, 

E.M. Sebastião E.M. Guilherme de Oliveira, 

E.M. Antônio E.M. E.M. Mario Mourão, EM 

Vicente Guimarães, E.M. Carlos Góes, E.M. 

Nossa Senhora do Amparo, E.M. Dep. 

Milton Salles, E.M. João do Patrocínio, E.M. 

Tenente Manoel Magalhães Penido, E.M. 

Francisca Alves, E.M. Antônia Ferreira, 

E.M. Cora Coralina, Moacyr Andrade, E.M 

Moysés Kalil 

1992 E.M. Caio Líbano Soares, E.M. Mestre 

Paranhos, E.M. Senador Levindo Coelho, 

Américo René Giannetti, E.M.  Francisco 

Azevedo, E.M. Consuelita Cândida, E.M.  

Helena Abdala, E.M. Augusta Medeiros, 

E.M. Efigênia Vidigal, E.M. Carmelita 

Carvalho Garcia, E.M.  Anne Frank, E.M.  

Mário Mourão Filho 

1993 E.M. Lucas Monteiro Machado (CIAC), 

E.M. Elói Heraldo Lima, E.M. Prof. Mello 

Cançado, E.M. Benjamin Jacob, IMACO, 

E.M. Ulysses Guimarães, E.M. Prefeito 

Oswaldo Pieruccetti, E.M. Ignácio de 

Andrade Melo, E.M. Josefina Souza Lima, 

E.M. Francisca de Paula, E.M. Hugo 

Werneck, E.M. Armando Ziller, E.M.  Dora 

Tomich Laender, E.M. Vicente Guimarães, 

E.M. Tancredo Phídeas Guimarães 

1994 E.M. Padre Guilherme Peters, E.M. 

Henriqueta Lisboa, E.M.  Maria Silveira, 

1995 E.M. Anísio Teixeira, E.M. José Madureira 

Horta, E.M. Aurélio Pires, Projeto de 

Educação de Trabalhadores na Escola 

Sindical 7 de Outubro 

1996 E.M. Francisco Bressane de Azevedo, E.M.  

Hilda Rabello Matta, E.M. Secretário 

Humberto Almeida 

1997 E.M. José Maria dos Mares Guias 

1998 União Comunitária 
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QUADRO 2 

Unidades Educativas e o atendimento do público jovem e adulto na RME/BH  

(1971 a 2000) 
(Conclusão) 

Início de Funcionamento Escolas 

1999 - 

2000 Edith Pimenta da Veiga, Pedro Nava, Vila 

Pinho, Vinicius de Morais, Professora Isaura 

Santos, Fernando Dias Costa, Israel Pinheiro, 

Levindo Lopes, Paulo Mendes Campos, 

Padre Francisco Carvalho Moreira, Professor 

Domiciano Vieira, Professor Lourenço de 

Oliveira, Professora Alcida Torres, Santos 

Dumont, São Rafael, Wladimir de Paula 

Gomes, Agenor de Sena, Hugo Pinheiro 

Soares, Murilo Rubião, Sobral Pinto, João 

Pinheiro, Padre Edeimar Massote, Mário 

Werneck, Francisco Campos, Hélio 

Pellegrino, Minervina Augusta, Rui da Costa 

Val, Mestre Ataíde, Padre Henrique Brandão, 

Prefeito Amintas de Barro, Professor 

Amílcar Martins, Santa Terezinha, Adauto 

Lúcio Cardoso, Carlos Drumond de Andrade, 

Gracy Viana Lage, Ensino Especial do 

Bairro Venda Nova,  Padre Marzano Matias 

e Professora Ondina Nobre 
Fonte: Parecer 093/2002 

 

A tabela quatro e o quadro dois permitem-nos dizer que a expansão da política de 

atendimento do público jovem e adulto iniciara antes da implantação da reforma educacional 

(Escola Plural) na cidade de Belo Horizonte, em 1994. Na ocasião, existiam 10.837 alunos 

matriculados na RME/BH no Ensino Regular de Suplência. Mais adiante, quando 

analisaremos o processo de elaboração do Parecer 093/2002, que regulamentou a Educação de 

Jovens e Adultos na Rede Municipal de Belo Horizonte, veremos, no entanto, que a reforma 

educacional não implicou na ampliação de recursos públicos para EJA. 

A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte optou, como vimos 

anteriormente, por incluir boa parte dos jovens e adultos no Ensino Fundamental Noturno, 

caracterizado pela defasagem série-idade. No entanto, isso gerou um novo problema: como 

integrar as escolas que passaram a ofertar essa modalidade educativa no debate mais amplo 

que já vinha ocorrendo sobre a Educação de Jovens e Adultos na RME/BH? Para atender a 

esse objetivo, a SMED, no início de 1998, publicou uma nova proposta de organização do 
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tempo escolar para o Ensino Noturno, intitulada O passo da escola no compasso da vida. 

Partindo dos pressupostos de que o horário do ensino noturno é incompatível com a realidade 

do aluno-trabalhador e de que a escola deve ser um espaço inclusivo e não excludente, a 

SMED sugere aos estabelecimentos educacionais da Rede Municipal de Belo Horizonte a 

adoção do horário semipresencial, a fim de garantir a permanência do aluno-trabalhador no 

espaço escolar. Não se tratava da supressão do direito do estudante ao horário integral de 

aulas, mas da redefinição do conceito de tempo de escolarização: pela proposta, os 

professores deveriam trabalhar, diretamente com os alunos, pelo menos seiscentas horas 

anuais. As horas restantes deveriam ser cumpridas através de trabalhos significativos que 

tivessem relação com a realidade do educando. Para tanto, os professores deveriam se reunir, 

diariamente, para estudar e planejar essas atividades. 

No mesmo ano, no dia 30 de junho, foi sancionado pelo Prefeito Célio de Castro a Lei 

Municipal 7543 que instituiu o Conselho Municipal de Educação (CME) de Belo Horizonte.  

Integrando os órgãos responsáveis pela educação no Sistema Municipal de Ensino, esse 

conselho possui um caráter deliberativo, normativo e consultivo. O CME recebeu ainda 

incumbência de elaborar as diretrizes para regulamentar a Educação de Jovens e Adultos na 

Rede Municipal de Ensino de BH. Em razão disso, o debate sobre a EJA na cidade ganha 

novo fôlego, entrando em cena novos atores políticos.  

 

O Sind-UTE também articulou espaços que tematizaram a EJA. Na 

perspectiva de aprofundar as discussões e buscar a construção de uma 

política educacional para o ensino noturno e para a educação de jovens e 

adultos realizou, em 1998, um seminário aberto a todos os interessados nas 

questões do ensino noturno. Iniciou um diálogo com educadores da 

Universidade Federal de Minas Gerais e de outras instituições envolvidas 

com a temática em questão. Nesse seminário, fundou-se o Núcleo Político-

Pedagógico de Educação de Jovens e Adultos composto por representantes 

da diretoria e por trabalhadores em educação. O Núcleo passou a se reunir 

com freqüência, debatendo questões do universo da EJA e acompanhando as 

discussões nacionais e municipais em torno desse campo educativo 

(CME/BH Parecer 093, p.18). 

 

A própria SMED também coordenará um conjunto de ações envolvendo uma gama de 

atores sociais.  

  

O Centro de Aperfeiçoamento da Prática Educativa (CAPE), em articulação 

com as demais instâncias da SMED, desenvolveu ações de formação junto 

aos coletivos das escolas de EJA. Tais ações ocorriam por meio de 
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momentos coletivos de planejamento, estudo e reflexão, trocas de 

experiências entre escolas, palestras, seminários, cursos, pesquisas, produção 

de materiais pedagógicos adequados para o trabalho com o aluno da EJA e, 

principalmente, por meio do acompanhamento às escolas que oferecem essa 

modalidade de ensino. Grande parte dessas ações foram assessoradas por 

professores da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais (FaE-UFMG) e apontaram para a necessidade de discutir com as 

escolas aspectos relativos à EJA no que diz respeito à organização dos 

tempos e espaços, ao perfil dos sujeitos do ensino noturno, à questões 

curriculares e à importância da participação dos alunos na elaboração dessa 

proposta (SILVA, 2011, p.11) 

 

Os debates sobre EJA foram revigorados com a V CONFINTEA (Conferência 

Internacional de Educação de Adultos), realizada em Hamburgo, na Alemanha, especialmente 

com a criação do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos em 1998
57

.  A fim de 

estabelecer interlocução com os organismos governamentais, articular, socializar e intervir na 

formulação de políticas públicas de EJA, o grupo passou a debater questões relativas às 

especificidades da Educação de Jovens e Adultos no Brasil.  

 

O fato é que mesmo tendo assinado a Declaração de Hamburgo, o governo 

brasileiro manteve a ausência de proposições políticas para o enfrentamento 

das questões exteriorizadas, aliás, durante a década de 90 houve uma 

desobrigação do Governo Federal em articular uma política para a Educação 

de Jovens e Adultos, transferindo, com isso, as responsabilidades do 

atendimento aos municípios (SOARES, 2004, p.26). 

  

 O fórum se tornará, dessa forma, em um espaço de formação de militância. A 

participação de integrantes de organizações como Universidades, Sindicato Único dos 

Trabalhadores do Ensino (Sind-UTE), associações religiosas, Sistema S
58

, movimentos 

sociais, gestões municipais, gestão estadual e escolas particulares possibilitou o contato com 

diversos tipos de propostas e de concepções de EJA. 

                                                           
57

 Como observa Vieira (2006, p.251): (...) em decorrência da V CONFINTEIA, ocorrida em Hamburgo, 

Alemanha, em 1997, houve uma intensa movimentação de diversos atores e segmentos que atuavam na EJA: 

secretarias estaduais e municipais, universidades, movimentos sociais, sindicatos, setores empresariais, etc. Em 

meio a um processo de desobrigação governamental com relação às políticas de EJA, a sociedade civil se 

articulava para opor resistência à desconstrução dos direitos educativos conquistados na transição democrática, 

dando origem ao surgimento dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos, em âmbito nacional (VIEIRA, 2006, 

p.251). 
58

 Segundo site do SENAI, o chamado sistema “S” é formado por organizações criadas pelos setores produtivos 

(indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas) com a finalidade de qualificar e promover o bem-

estar social de seus trabalhadores. As instituições que compõem esse sistema são o SENAI (Serviço Nacional da 

Indústria), o SESI (Serviço Social da Indústria), o IEL (Instituto Evaldo Lodi), o SENAC (Serviço Nacional do 

Comércio), o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem 

em Transporte), o SEST (Serviço Social de Transportes), o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas) e o SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem Cooperativa). 
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Como destaca Saint’ Clair Marques da Silva, o fórum serviu tanto para formar 

militantes da EJA quanto fortalecer as lutas por uma nova Educação de Jovens e Adultos na 

cidade de Belo Horizonte. Além disso, o final da década de noventa e o início do terceiro 

milênio foram tempos de efervescências políticas no campo da EJA, marcado por disputas e 

alianças.  

 

Foram constantes os diálogos com o Fórum Mineiro de EJA, que permitiram 

acompanhar as discussões políticas que vinham sendo realizadas nos fóruns 

regionais do Estado. Também ocorreram debates mais amplos da política 

para EJA no país, por meio de participação nos Encontros Nacionais de 

Educadores de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA). Buscou-se ainda o 

estreitamento do diálogo com as plenárias do Conselho Municipal de 

Educação (CNE/BH), que vinham debatendo a respeito da regulamentação 

da EJA no município, com o Núcleo de Estudos de Trabalho e Educação 

(NETE/UFMG), com outras instâncias da SMED (SILVA, 2011, p.12). 

 

Parte do acordo entre os militantes de EJA advinham, assim, da Declaração de 

Hamburgo da qual o Brasil foi signatário. Ela enfatiza, sobretudo, o direito à educação ao 

longo da vida
59

. 

 

(...) As novas demandas da sociedade e as expectativas de crescimento 

profissional requerem, durante toda vida do indivíduo, uma constante 

atualização de seus conhecimentos e de suas habilidades. (art. 8º da 

Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos). 

 

O reconhecimento do ‘direito à educação’ e do ‘direito a aprender por toda 

vida’ é, mais do que nunca, uma necessidade: é um direito de ler e escrever; 

de questionar e praticar habilidades e competências individuais e coletivas 

(art. 12° da Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos). 

 

 O consenso também foi construído nas disputas pelo campo. As posições do “Sistema 

S” e da gestão estadual tinham um forte caráter empresarial. Baseada em princípios da 

                                                           
59

 O direito à educação ao longo da vida é o mote da V CONFINTEIA. No entanto, ela não abrange apenas a 

questão da educação escolarizada. Ela se inscreve nos diversos espaços formativos pelos quais circulam o adulto. 

“A educação de adultos pode modelar a identidade do cidadão e dar significado à sua vida. A educação ao longo 

da vida implica repensar o conteúdo que reflita certos fatores, como idade, igualdade entre os sexos, 

necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas. Engloba todo o processo de aprendizagem 

formal ou informal, onde pessoas consideradas ”adultas” pela sociedade desenvolvem suas habilidades, 

enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a 

satisfação de suas necessidades na sociedade. A educação de adultos inclui a educação formal, a educação não-

formal e o espectro da aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade multicultural onde os 

estudos baseado na teoria e na prática devem ser reconhecidos.” (Art. 3
o
 da Declaração de Hamburgo sobre 

Educação de Adultos). 
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educação como capital cultural, elas se distanciavam das concepções da Educação Popular, 

baseada no direito e na promoção da dignidade humana
60

.  

 Outro marco importante nesse processo foi a elaboração do Parecer n° 11/2000 da 

Câmara de Educação Básica – CEB, do Conselho Nacional de Educação – CNE. Objeto de 

estudo e debates nas escolas, no Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, no 

Sindicato Único dos Profissionais em Educação (Sind- UTE), no interior da SMED, ele é 

tomado como instrumento de mudança na política de atendimento do público jovem e adulto 

na Rede Municipal de Ensino. Segundo esse parecer, a escola, para jovens e adultos, 

precisa cumprir, ao mesmo tempo, a função reparadora (pelo esforço de superar a injustiça 

praticada historicamente contra amplos setores da sociedade brasileira, privando-os do direito 

de frequentar a escola) e a função equalizadora (necessidade de se oferecer oportunidades 

diferenciadas de aprendizagem, dando-se maiores oportunidades a quem mais precisa, 

possibilitando-se estratégias diferenciadas de ensino-aprendizagem). Isso porque os 

estudantes não são iguais, nem nos seus níveis de escolarização, nem nas suas estratégias 

diferenciadas de ensino-aprendizagem.  

 As disputas por concepções não ocorriam somente no Fórum Mineiro de Educação de 

Jovens e Adultos e do Conselho Municipal de Educação. Elas estão presentes também no 

interior da SMED. O processo, desencadeado pela elaboração do Parecer sobre a 

regulamentação da Educação de Jovens e Adultos na RME/BH, fez com que emergissem as 

diferentes posições políticas existentes dentro da própria secretaria, bem como suas 

fragilidades.  Veja um depoimento de um gestor que acompanhou, de forma ativa, esse 

movimento. 

 

Quando o Conselho inicia em 2000 o processo de regulamentação da EJA, 

chama todos os atores envolvidos com a questão para discutir a concepção 

que ia perpassar o parecer. Até então, cada um estava no seu caixote. (...) 

Estava tudo bem. Quando vem a responsabilidade de construir um parecer 

que vai regulamentar a modalidade de EJA dentro do sistema municipal de 

educação, cada um tinha que dizer o que era EJA pra ele; cada setor tinha 

que dizer, nas plenárias do conselho, nas audiências públicas o pensava 

sobre a EJA. Quando tinha que levar uma posição que era da Secretaria, em 

contraposição a uma posição que era do sindicato ou do movimento 
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 Na V CONFINTEIA, duas vertentes educacionais ganharam força. Uma ligada ao processo de escolarização e 

outra ligada à educação continuada, compreendida como direito de aprender por toda vida, independente da 

educação formal. “A educação de jovens e adultos pode ser realizada em espaços diversos e em movimentos 

sociais, incluindo as ações de gênero, meio ambiente, etnia, profissionalização, bem como a formação de 

educadores, também considerados sujeitos jovem-adultos em processo contínuo de aprendizagem” (VIEIRA, 

2006). 
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estudantil. Então como que a secretaria desce para uma plenária do Conselho 

pra defender uma posição, uma concepção? Ela tinha que sentar antes; ela 

tinha que se articular e nessas horas as pessoas tiveram que revelar qual que 

era a sua concepção de trabalho. Então, essas divergências foram externadas 

principalmente nesse período, que é de 2000 a 2002. (Informação verbal)
61

. 

 

 Esse trecho nos permite dizer que o processo de regulamentação da EJA em Belo 

Horizonte foi marcado por tensões na própria gestão municipal. Afinal de contas, não havia 

consenso entre as pessoas que trabalhavam na SMED sobre qual proposta de Educação de 

Jovens e Adultos que deveria vigorar
62

. Face às divergências entre os setores da SMED que 

acompanhavam a EJA (CPP, CAPE e Regionais)
63

, foi preciso que esses grupos se reunissem 

e buscassem entendimento. De certa forma, o processo de regulamentação da EJA provocou 

um deslocamento dos atores políticos da SMED.  Isso fica claro no trecho do depoimento do 

gestor que diz que “até então, cada um estava no seu caixote. (...) Estava tudo bem”.  

A estratégia adotada pela Secretaria para centralizar a discussão, dando coerência a sua 

proposta de EJA, foi a agremiação de pessoas que eram responsáveis pelo acompanhamento 

pedagógico da EJA nas regionais, no CAPE e na CPP. Eles passaram a se encontrar para 

“afinar” o discurso, adequando suas concepções aos interesses da gestão pública municipal. 

Isso fica claro quando Paulo de Tarso diz que o grupo tinha que sentar antes, articular para 

“levar uma posição que era da Secretaria, em contraposição a uma posição que era do 

sindicato ou do movimento estudantil”.  

No final do ano de 2002, foi aprovado pelo Conselho Municipal o Parecer 093. Trata-

se de um documento que busca mapear o perfil dos educandos da EJA, definir critérios de 

certificação dessa modalidade educativa, estabelecer princípios de organização do trabalho 

pedagógico, bem como tempo de formação docente e duração do curso. 
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 Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º semestre 

de 2010. 
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 “O processo de discussão da regulamentação da EJA envolveu, principalmente, os trabalhadores em educação 

de EJA das escolas municipais e os alunos dessas escolas e representantes dos gestores da educação no 

município. Questões relacionadas à concepção, estruturação e organização, financiamento, currículo, tempo e 

espaço, perfil do educando, alfabetização, processos pedagógicos e formação docente perpassaram a construção 

dessas diretrizes. Várias foram as convergências, muitas foram as polêmicas. O saldo é muito positivo e aponta 

que a regulamentação é apenas o início de um processo de articulação, por todos esses atores, de uma política de 

educação de jovens e adultos para a cidade de Belo Horizonte” (PARECER, 093, p.21). 
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 O município de Belo Horizonte está dividido em nove regionais (Leste, Oeste, Noroeste, Norte, Nordeste, 

Venda Nova, Pampulha, Centro-Sul e Barreiro). Em cada Regional, encontra-se uma gerência de educação, 

composta de equipes de acompanhamentos pedagógicos em todas as modalidades educativas ofertadas pela 

RME/BH. O CAPE (Centro de Aperfeiçoamento da Prática Pedagógica) foi uma reivindicação da própria 

categoria na greve de 1990. Isso fez com que esse Centro se posicionasse, entre 1991 e 2003, como parte da 

categoria de professores, participando de greves e contestação contra SMED. 
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 O perfil dos alunos da EJA na RME/BH é definido da seguinte maneira: 

 

São homens e mulheres, trabalhadores/as empregados/as e desempregados/as, 

ou em busca do primeiro emprego; filhos, pais e mães; (...) Vivem no mundo 

urbano, industrializado, burocratizado e escolarizado, em geral trabalhando em 

ocupações não qualificadas. Trazem marcas da exclusão social, mas são 

sujeitos do tempo presente e do tempo futuro, formados pelas memórias que 

constituem como seres temporais. São, ainda, excluídos do sistema de ensino, 

e apresentam em geral um tempo maior de escolaridade devido a repetências 

acumuladas e interrupções na vida escolar. (...) Jovens e adultos que quando 

retornam à escola o fazem guiados pelo desejo de melhorar de vida ou por 

exigências ligados ao mundo do trabalho (...). São sujeitos de direitos, 

trabalhadores que participam concretamente da garantia de sobrevivência do 

grupo familiar ao qual pertencem (CME/BH, Parecer 093, p.2-3). 

  

O Parecer define que a matrícula e a certificação podem ocorrer em qualquer momento 

do processo educativo. O curso terá uma carga horária anual de 480 horas. Em virtude da 

especificidade do público da EJA, os educadores terão um tempo de trabalho diferenciado. De 

sua carga horária semanal de 22 horas e 30 minutos, 12 horas serão destinadas ao efetivo 

trabalho com os educandos. O tempo restante será destinado planejamento, estudo e formação 

em serviço. Observa-se, nesse ponto, uma melhoria substancial na condição do trabalho 

docente nessa modalidade educativa na RME/BH. 

 Sobre a organização do trabalho pedagógico, o Parecer 093 destaca as experiências da 

educação popular como fonte de conhecimento e de inspiração na organização do trabalho 

pedagógico.  

 

No arcabouço de tal formulação há uma tradição de lutas pedagógicas 

enraizadas na educação popular em que a experiência de vida dos sujeitos 

traz conhecimento, traz memória, relações sociais e culturais, religiosidade, 

trabalho, família, política e afetividade. Essas dimensões do mundo jovem e 

adulto, quando incorporadas ao saber escolar podem potencializar a essência 

educativa das práticas sociais e da prática educativa escolar (CME/BH 

PARECER 093/2002, p.8-9). 

 

De acordo com o Parecer 093/2002, a autorização de funcionamento da modalidade de 

EJA está condicionada à elaboração do Projeto Político Pedagógico
64

. Cabe à escola definir 
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 De acordo com o Parecer 093 (2002, p.27), “cada escola terá autonomia de, ao construir sua proposta 

pedagógica para a EJA, tendo em vista a definição dos sujeitos articulada neste Parecer, instituir o total de horas 

para a duração do curso que irá ofertar”. Trata-se de um documento que, embora regulamente a EJA na RME, 

não normatiza sobre temáticas fundamentais em uma educação escolarizadas como a certificação e a 

padronização do comportamento docente. Em vez disso, busca ampliar a condições para que professores e 

professoras exerçam seus papeis de intelectuais públicos, como descreve Henry Giroux (2005, p.84). As sextas-

feiras são reservadas para planejamento da prática docente. O documento, como forma de superar a contenção e 
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sua proposta de trabalho, mediante a caracterização de seu público, estabelecer os critérios de 

avaliação e certificação e duração do curso.  

O CME/BH definiu que cada unidade educativa deveria elaborar seu projeto 

pedagógico tendo como base sua realidade particular. Em razão disso, os setores da SMED 

que lidavam com a EJA tiveram que orientar escolas que pretendiam regulamentar essa 

modalidade educativa. Isso gerou novamente conflitos e disputas no interior dessa secretaria e 

no interior da própria escola.  A primeira dificuldade da Secretaria foi conciliar as demandas 

das instituições de ensino com o número de pessoas disponíveis para subsidiar as discussões 

das escolas em torno do projeto pedagógico. 

 

Quando a modalidade de EJA é regulamentada em 2002, o movimento que 

foi criado para dar subsídio à regulamentação não se encerra. Ele continua 

porque o Conselho incumbiu as escolas de elaborarem suas respectivas 

propostas pedagógicas para receber do Conselho Municipal a autorização de 

funcionamento. Então, nesse momento, as escolas começam até a solicitar da 

gestão orientações para isso. As regionais, junto com o CAPE e a CPP, 

tiveram que traçar uma ação mais coletiva pra ir para dentro da escola, 

inclusive pra se desdobrar. Porque eram muitas escolas, 41 escolas na época 

e as pessoas eram poucas; você tinha uma, duas pessoas no CAPE, uma, 

duas na CPP, e uma em cada regional, duas no máximo em cada regional. 

Elas tinham que estabelecer um eixo mínimo para, a partir daí, ir para dentro 

das escolas, para ajudar a construir seus projetos. As escolas constroem esses 

projetos, aí então vem o desafio, à medida que você vai então, você faz uma 

implantação e quando a gente chega em 2004, o desafio é a implementação. 

Porque uma coisa é o que a escola escreve; uma coisa é o que o parecer diz e 

a outra coisa é o que a escola está fazendo. Ou seja, a escola não dorme, não 

dormiu ensino noturno e amanhece EJA. Isso pode acontecer na 

regulamentação no papel, mas depois tem que vir a implementação. Então, 

quando a gente chega em 2004, também a EJA como as outras ações da 

Secretaria, elas estavam no momento da implementação. (Informação 

verbal) 
65

. 

 

 Outro desafio enfrentado pela Secretaria foi as disputas pela concepção de EJA que 

orientavam as pessoas que ocupavam cargos nos setores da SMED (Regionais, CAPE e CPP). 

Isso gerou grandes tensões entre esses atores políticos. O gestor afirma que em muitas 

                                                                                                                                                                                     
a assimilação das diferenças culturais dos estudantes, busca conferir direito de fala e de representar a si próprios 

no processo de aprendizagem e de autorrepresentação. “Reitera-se que, a escola deverá assegurar o direito dos 

alunos da EJA de participarem da construção da proposta pedagógica para EJA” (PARECER, 093, 2007). A 

flexibilidade desse Parecer gerou um amplo processo de disputa em torno de concepções e propostas 

pedagógicas em cada unidade educativa, explicitando o caráter inescapavelmente político da educação. 
65

  Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º 

semestre de 2010. 
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ocasiões um grupo precisava dizer que as orientações dadas pelo outro setor estavam 

equivocadas. Ele chama esse processo de negociação, de disputas e tensões de “retrabalho”. 

   

E aí com esse desafio grande, a concepção que orientava a Secretaria de 

Educação naquela época, é que era preciso traçar uma organização diferente 

da que existia, potencializando esforços, diminuindo retrabalho; porque 

acontecia essa coisa do retrabalho também. Lá a regional falava uma coisa; 

ía o CAPE falava outra coisa; ía a CPP fazia o que todo mundo tinha dito 

antes dentro da escola. É a própria escola sem uma diretriz (Informação 

Verbal) 
66

. 

 

O depoimento desse gestor tem o mérito de destacar pontos que não se encontram em 

nenhum documento oficial. Ele enfatiza, em primeiro lugar, a dificuldade da Secretaria em 

acompanhar a elaboração da proposta pedagógica em cada unidade educativa. O número de 

pessoas nas regionais, no CAPE e na CPP é relativamente pequeno frente o número de escolas 

que buscavam orientação para realizar essa atividade. Em segundo lugar, destaca os conflitos 

gerados entre os setores da SMED que acompanham a modalidade de EJA na RME/BH. 

Aliás, isso já tinha ocorrido quando o Conselho mobiliza, entre 2000 e 2002, diversos atores 

sociais para debater a EJA na cidade de Belo Horizonte. Nesse contexto, grupos de 

referências da EJA na SMED – integrantes do Centro de Aperfeiçoamento da Prática 

Pedagógico (CAPE), integrantes da Coordenação da Política Pedagógico (CPP) e integrantes 

das equipes regionais – ao debater com o sindicato, com o movimento estudantil, 

demonstraram publicamente que a Secretaria não era um bloco monolítico. Isso obrigou a 

SMED a se articular para esses momentos de confronto, estabelecendo sua concepção de 

trabalho. No entanto, essa tensão interna não se encerrou com a aprovação do Parecer 093, em 

novembro de 2002. Com a incumbência de as escolas elaborarem suas propostas pedagógicas 

para receber do Conselho Municipal a autorização de funcionamento, a Secretaria Municipal 

de Educação torna-se “Torre de Babel”: os integrantes da regional chegavam ao 

estabelecimento educativo defendendo uma determinada concepção de trabalho, de currículo 

na EJA; o CAPE, por sua vez apresentava, em outra ocasião, na mesma escola, com outra 

concepção de trabalho e de currículo; a situação tornava-se mais confusa quando um terceiro 

ator (CPP) entrava em cena, questionando as falas das equipes regionais e/ou do CAPE. Com 

efeito, como destaca o gestor, a escola permanecia sem diretriz da SMED.  
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Além da concepção e da proposta curricular da EJA, outro elemento que estava em 

jogo no interior da SMED era a questão da fala autorizada. Como destaca Possenti (1996, p.2) 

“Não é qualquer pessoa em determinada sociedade que pode dizer o que quer que seja. Há 

falas distribuídas segundo regras (por exemplo, não é qualquer um que pode nomear, 

despedir, batizar, receitar, etc.)” Quais indivíduos ou pessoas que estavam autorizados a falar 

em nome da SMED? 

 A fim de diminuir as tensões entre os grupos e aumentar o controle sobre os sujeitos 

que integravam a SMED, a gestão municipal procurou, em 2005, redesenhar a estrutura 

administrativa desse órgão. Em primeiro lugar, extinguindo a GCPP (Gerência de 

Coordenação de Política Pedagógica) e criando a GCPF (Gerência de Coordenação da Política 

e da Formação); em segundo lugar, subordinando o CAPE (Centro de Aperfeiçoamento da 

Prática Pedagógica) à GCPF. Em terceiro lugar, criando o Núcleo de Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Noturna (NEJAEN).  

 

É importante dizer que o desenho que se faz para o novo governo era de 

juntar todas essas ações em grupos aquilo que foi chamado de GCPF que era 

Gerencia da Coordenação Política Pedagógica e Formação, o CAPE e os 

núcleos. Não é somente o Ensino Noturno que é inserido no núcleo de EJA, 

mas todas as ações de EJA que se desenvolviam no âmbito da Secretaria, em 

todo mundo. Então, no primeiro momento vem com as pessoas, inclusive 

com os móveis. Aquelas pessoas que achavam que estavam contrárias, que ia 

ter muita divergência elas saem e eu entro no momento de recomposição. 

Porque foi um período em que houve uma grande debandada dos 

profissionais do CAPE. Na época, os professores que trabalhavam no CAPE 

entraram através de seleção de memorial e entrevistas. Os profissionais que 

eram do CAPE não se sentiam gestores;, eles achavam integravam ao centro 

de formação; sua identidade era com a escola; então eles se sentiam, muitas 

vezes, professores de professores que estavam na SMED provisoriamente. 

Eles não se sentiam gestores da política educacional; eles se achavam 

formadores. Quando havia greve na RME/BH, eles também participavam. A 

criação da GCPF provocou saída dessas pessoas; um novo critério entrou em 

cena. O critério para compor a GCPF era entrevista com pessoas que, além 

de ter uma formação, um conhecimento da temática de EJA, ele tinha que 

demonstrar um interesse em defender a política educacional que estava 

colocada; aí então a gente vem para o CAPE. (Informação verbal) 
67

. 

 

 A criação do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos e Ensino Noturno (NEJAEN) 

não reduziu, no entanto, as tensões e as disputas pela coordenação da política de atendimento 
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da Educação de Jovens e Adultos na RME/BH. De certa forma, ela potencializou a disputa 

entre os diversos grupos que passaram a integrar o núcleo.  

 
Então eu chego, vindo de uma equipe regional, já tinha algumas pessoas aqui 

que vieram do Brasil Alfabetizado. A equipe do Programa Bolsa Escola que 

atuavam na alfabetização de mães que tinham filhos beneficiados pelo 

Programa foi a última a integrar o núcleo. O Programa Bolsa Escola não 

queria integrar de jeito nenhum o núcleo. Mesmo com diálogo, essas pessoas 

insistiam em permanecer vinculadas ao Programa Bolsa Escola. Depois no 

processo, no mesmo ano, a gente foi insistindo e construímos a integração 

dessa equipe ao núcleo. Vieram pessoas referências, vieram as pastas dos 

educandos, os documentos, vieram tudo. Então, vem todo mundo para esse 

núcleo. (Informação Verbal)
68

. 

 

A disputa política dos diversos grupos que compunham o NEJAEN foi marcada por 

divisões físicas e simbólicas. Conquanto ocupassem as mesmas salas na Secretaria de 

Educação, elas não participavam de uma mesma orientação política. Institui-se, de acordo 

com o depoimento do ex-coordenador do NEJAEN uma “Torre de Babel”, pois os diversos 

setores da SMED não se dispunham a compartilhar de suas ações específicas com os outros. 

Isso significaria abrir mão de parte do poder que ocupava dentro da Secretaria. Isso explica 

porque a política de atendimento do Programa Bolsa Escola continuava, por exemplo, restrito 

ao mesmo grupo que coordenava a alfabetização de mães de alunos bolsistas. A luta pelo 

controle da gestão demarcou, do ponto de vista físico, os lugares dos atores políticos nas salas 

do NEJAEN na SMED. O núcleo foi literalmente dividido em duas salas. 

 

Vira uma torre de babel num primeiro momento. O grupo ocupou as salas 

806 e 808 da Secretaria Municipal de Educação. Essas salas estavam 

divididas, com divisórias. O EJA BEM, junto com o Brasil alfabetizado, 

ficou de um lado; a GCPF e o CAPE do outro lado; essas duas salas tinham, 

no entanto, uma única porta. Quando eu vim para compor a equipe (eu não 

era ainda o coordenador) a coordenadora convivia com essa estória de uma 

sala só dividida por uma divisória, tendo como interlocução entre os grupos 

a porta, naturalmente. Já de cara eu senti que na verdade não estava havendo 

uma unificação. Porque as pessoas passaram  apenas a coabitar o mesmo 

espaço, mas sem nenhuma integração. Eu me lembro que as ações do Brasil 

alfabetizado, ficavam com dois estagiários. O restante da equipe não tinha 

acesso aos dados, às informações. Não sabiam de nada que dizia respeito 

àquela ação. Da mesma forma as ações do Bolsa família ficavam por conta 

de uma pessoa e a gente não tinha acesso a esses dados. Com a saída da 

coordenadora, eu fui escolhido pelo grupo para assumir a coordenação. A 
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minha primeira ação como coordenador foi a retirada da divisória. 

(Informação verbal) 
69

. 

 

 A luta pela condução da gestão da política de atendimento da Educação de Jovens e 

Adultos se encerra com a vitória do grupo do NEJAEN ligado à Gerência de Coordenação 

Política e de Formação. 

 

A disputa permanece até meados de 2005.  Os confrontos entre os grupos se 

encerram com a saída de algumas pessoas. A gente teve que fazer 

substituição de algumas pessoas para poder quebrar o clima ruim que havia 

se instalado no núcleo.  A gente começa a fazer uma organização 

diferenciada, aonde [sic] outras pessoas vão assumindo os lugares e 

assumindo com uma nova percepção. (Informação verbal) 
70

. 

 

O grupo que se tornou hegemônico no NEJAEN participou ativamente da campanha 

eleitoral de 2004 que reelegeu o Prefeito Fernando Pimentel. Daí advém, em parte, sua 

capacidade em definir quem está dentro ou fora da gestão da política de atendimento da EJA 

na RME/BH. Como destaca Paulo de Tarso, “esse grupo vem com o desafio de unificar as 

políticas de atendimento da EJA. A gente elaborou, no período eleitoral, um programa 

batizado com o titulo BH sem analfabetos”. (Informação verbal)
71

  

O fato é que a vitória desse grupo institui uma nova fase na política de atendimento na 

Rede Municipal de Belo Horizonte. É o que veremos a seguir. 

 

 

3.5 A Educação de Jovens e Adultos em espaço não escolares: a militância na gestão 

municipal (2005-2010) 

  

 

 O primeiro desafio do NEJAEN unificado foi integrar distintas ações de EJA na 

SMED. Elas estavam não apenas descentralizadas em diferentes frentes de trabalhos, mas sob 

gestão de grupos bastante diferentes. Sob a coordenação da extinta CPP e do CAPE, 

encontravam-se o Ensino Fundamental Noturno (EFN) e os cursos de EJA, ofertados nas 
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escolas da RME/BH. Além disso, havia mais duas modalidades de atendimento com turmas 

fora do espaço escolar: uma ligada ao Programa Bolsa Escola que visava alfabetizar mães de 

crianças e adolescentes beneficiados pelo programa; outra gerida por estagiários contratados 

para administrar o Programa Brasil Alfabetizado. 

Como destacamos na seção anterior, a criação do Ensino Fundamental Noturno foi um 

artifício encontrado pela SMED para captar recursos financeiros junto ao FUNDEF. Sua 

manutenção como modalidade educativa contrariava, todavia, princípios do Parecer 093/2002, 

que afirmava que a EJA era uma dívida social e celebrava o direito do jovem e adulto se 

inserir em processo educativo que respeitasse as dimensões formadoras da vida adulta.  

 Sobre essa questão, a SMED faz as seguintes considerações: 

 

Em janeiro de 2004, constituiu-se uma comissão para elaboração das 

diretrizes para o Ensino Fundamental Regular Noturno, tendo como eixo o 

trabalho de formação dos profissionais e a construção de propostas político-

pedagógicas das escolas do noturno, nas nove regionais, durante o ano de 

2003. Essa comissão foi composta por profissionais de diversas instâncias da 

SMED-BH, que acompanhavam todo processo de discussão nas escolas (...). 

A organização dos tempos e espaços do aluno e do professor se dá com base 

na LDBEN 9394/96, tendo como referência o mínimo de 200 dias letivos 

anuais e 800 horas de efetivo trabalho escolar (...) Atualmente, o Ensino 

Fundamental Noturno é ofertado em 76 escolas municipais de Belo 

Horizonte, atendendo a 18.652 alunos (SMED, 2005, p.46). 

  

 Embora destaque a formação continuada de professores que atuam no Ensino 

Fundamental Noturno como forma de sensibilização para a realidade do público jovem e 

adulto, o documento deixa claro a impossibilidade legal de se adequar o tempo escolar à 

realidade social desse público. Mais adiante, ao tratar da Educação de Jovens e Adultos na 

RME/BH, o documento apresenta a falta de financiamento público federal como elemento 

limitador da expansão dos cursos de EJA. 

 

Considerando a ausência de recursos financeiros federais específicos para 

EJA, fez-se necessário, estabelecer critérios para a sua oferta nas escolas 

municipais: existência de demanda para a EJA, localização em área de 

vulnerabilidade social, oferta do ensino fundamental completo, bem como a 

construção de uma proposta pedagógica para esse público. Sendo assim, a 

SMED-BH organizou o atendimento da EJA em 43 escolas da Rede 

Municipal de Ensino, distribuídas nas nove regionais, totalizando 10.845 

vagas no nível fundamental. Os demais educandos jovens e adultos têm a 

opção de frequentar as escolas que ofertam o Ensino Fundamental Noturno 

(SMED, 2005, p.47). 
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Chamamos a atenção para três aspectos referente à política de atendimento do jovem e 

adulto na segunda metade da década 2000: a) após a aprovação do parecer 093/2002, o 

número de vagas reservadas para a modalidade de EJA na cidade de Belo Horizonte 

praticamente não sofreu nenhuma alteração em relação ao ano de 1994, quando foi 

implantada a proposta Escola Plural. Basta observar a tabela quatro, apresentada na seção 

anterior. Ali verificamos que a quantidade de alunos matriculados no curso regular de 

suplência era de 10.837, oito a menos que a quantidade reservada para curso de EJA em 2005. 

Essa constatação não coloca, de modo algum, em xeque a relevância desse documento. Pelo 

contrário, o parecer foi um importante instrumento de reorganização do tempo e da 

organização do trabalho docente, bem como definição de princípios e concepção balizadores 

da prática docente em estabelecimentos de EJA. Contudo, o movimento gerado pela sua 

elaboração não foi traduzido em uma real expansão de cursos que atendessem a realidade 

desse estudante. Como destacamos anteriormente, isso ocorreu tanto em virtude da falta de 

financiamento público federal para essa modalidade educativa quanto pela clara opção da 

política educacional da Prefeitura pelo Ensino Fundamental destinado às crianças e aos 

adolescentes; b) com efeito, embora o parecer 093/2002 questionasse a estrutura rígida e 

excludente do Ensino Fundamental Noturno, essa modalidade de ensino se constituiu como a 

principal forma de atendimento do público jovem e adulto na RME/BH. Dos 29.497 

estudantes matriculados, em 2005, 63,23% estavam no EFN (18.652 alunos) e somente 

36,77% nos cursos de EJA (10.845).  c) se atentarmos para o número de pessoas analfabetas 

na capital mineira, concluiremos que o número de pessoas jovens e adultos atendidas, em 

2005, na RME/BH era bastante acanhado. 

 

A cidade de Belo Horizonte tem uma população de aproximadamente 78 mil 

analfabetos na faixa etária acima de 15 anos de idade, conforme dados do 

INEP (Censo Demográfico de 2000). A sua população de analfabetos ou 

com baixa escolaridade apresenta as seguintes características: está em área 

de vulnerabilidade social, trabalha na economia formal e informal ou está 

desempregada, aposentada ou é pensionista; compõe-se, em sua maioria, de 

mulheres na faixa etária entre 41 e 70 anos; é oriunda, principalmente, do 

interior de Minas Gerais e encontra-se fora de nossas escolas. Em geral, foi 

excluída da cultura letrada e dos bens culturais e sociais; o que compromete 

sua participação mais ativa no mundo trabalho, da cultura e da política. 

Incluir essas pessoas é um dever social (SMED, 2005, p.46. Grifo nosso). 

 

 Embora não dispondo do número exato de alunos matriculados no curso de 

alfabetização naquele ano, podemos dizer que eles compreendem uma fração diminuta da 
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política de atendimento do público jovem e adulto na cidade de Belo Horizonte. Afinal de 

contas, os 29.497 alunos matricuados na RME/BH dizem respeito ao número total de alunos 

jovens e adultos matriculados em diversos níveis e etapas do Ensino Fundamental. Como 

incluir no processo de escolarização essas pessoas a que se refere o documento da SMED sem 

ampliação de recursos públicos para essa modalidade educativa? Para responder a essa 

pergunta, precisamos destacar, em linhas gerais, duas propostas de alfabetização que 

ocupavam posições marginais no interior da Secretaria de Educação. Ambas não se 

configuravam como proposta de elevação de nível de escolaridade e eram desenvolvidas, em 

sua maioria, em espaços religiosos. Referimo-nos ao EJA-BEM, cujo público era, 

majoritariamente, constituído por mães de alunos beneficiados pelo Programa Bolsa Escola 

Municipal e ao Programa Brasil Alfabetizado, formado pela parceria Governo Federal, 

Municípios e Sociedade Civil.  

 O NEJAEN encontrou, como veremos mais adiante, nessas formas de atendimento de 

EJA na SMED inspiração para expandir o atendimento do jovem e adulto. Isso não ocorreu, 

no entanto, sem tensões e conflitos. Veja o caso do Brasil Alfabetizado (BA). 

 

O Brasil alfabetizado era um programa desenvolvido por voluntários que 

recebiam uma bolsa do governo federal. Em contrapartida, a prefeitura 

oferecia a materialidade do programa. Os recursos do Governo Federal eram, 

muito pequenos. Todavia, a gente decide participar do Brasil Alfabetizado 

por causa da ligação política entre o governo municipal e o governo federal, 

comandado pelo presidente Lula; O NEJAEN questionava a concepção de 

alfabetização do programa: não acreditávamos na possibilidade de se 

alfabetizar em seis meses, nem concordávamos com a prática do trabalho 

voluntário na Educação, especialmente na EJA; Para nós era uma política 

que estava na contramão das discussões que fazíamos e do que defendíamos 

nos encontros com os professores, no Fórum Mineiro de EJA e nos 

Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos. No entanto, fomos 

forçados a aderir esse programa por causa da matriz política que orientava a 

prefeitura. Como se sabe, o prefeito era do PT. Assim, como é que a gente 

não iria incorporar uma ação dessas? Quando o NEJA levantou esses 

problemas na SMED, a Secretária de Educação disse taxativamente: “nós 

vamos incorporar esse programa, ponto. (Informação Verbal) 
72

. 

  

 

Observe que a adesão ao BA se deu por razões político-partidárias. Embora 

contrariasse os princípios do Parecer 093 e as concepções de EJA do NEJAEN, ele foi, em 
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 Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º semestre 

de 2010. 
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2004, adotado como política de atendimento do público jovem e adulto. Isso não quer, dizer, 

no entanto, que o escopo do BA foi preservado na íntegra. O NEJAEN conseguiu ampliar a 

duração do curso e não permitiu abertura de turmas em locais próximas às escolas da 

RME/BH que ofereciam cursos de EJA. 

 

Em vez de se fazer em seis meses, o Brasil Alfabetizado foi realizado, em 

BH, com oito meses. A gente não fez de seis, porque tentávamos casar o 

programa com o término do ano letivo. Então, à medida que o Brasil 

Alfabetizado acontecia, a gente pensava na continuidade dos estudos desse 

público. É importante destacar que a gente não fez o Brasil alfabetizado em 

lugares onde já tinha um atendimento da escola. Importante destacar esse 

ponto porque as pessoas diziam, na época, que esse programa vinha para 

“roubar” alunos da EJA. (Informação Verbal) 
73

. 

 

A autonomia relativa que NEJAEN possuía advinha da força política de seus 

integrantes, boa parte militante da Educação de Jovens e Adultos. Isso favoreceu, como 

vimos, a ampliação da duração do curso do BA e não permitiu que esse programa 

esvaziassem as escolas de EJA da RME/BH. Além disso, na medida em que buscou tanto 

identificar os locais que demandavam pelo serviço de alfabetização quanto estimular o 

processo de escolarização desse público, o BA serviu como uma forte política indutora.  

 

Na verdade, o Brasil alfabetizado aqui na cidade de Belo Horizonte 

funcionou totalmente ao contrário de outros lugares; em vez de retirar alunos 

da escola, em BH, o BA levava alunos para EJA. Por quê? Porque essa 

demanda era levantada por um agente cultural, por um agente comunitário 

[nome que se dá ao educador voluntário desse programa], por um agente de 

saúde da família, por um grupo de uma liderança comunitária. Eles 

mobilizavam pessoas que estavam, por alguma razão, fora da escola, seja 

pelas barreiras simbólicas, seja por barreiras materiais. Esses agentes 

comunitários faziam nos locais nos quais estavam essas pessoas uma 

sensibilização. Quando a turma era formada, esse agente comunitário 

voluntário fazia um trabalho com essas pessoas durante seis meses. Quando 

o projeto estava terminando, a gente ia lá e fazia o convencimento dessas 

pessoas pra irem pra escola. Quando a gente ia lá pra esses espaços, para o 

espaço da igreja, para o espaço das associações comunitárias, para os asilos, 

enfim para o parque, para o Centro de Saúde, a gente não ia lá dizer que 

“fiquem aqui”. Pra começar, nós falávamos o seguinte: “a educação é um 

direito de vocês. Assim como quando está doente, você procura um Centro 

de Saúde, quando quer se divertir você vai num parque, quando precisa 

aprender a ler, deve ir à escola. (Informação Verbal) 
74

. 
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 A despeito das intenções iniciais do núcleo em integrar os educandos do BA nas 

escolas de EJA, os alunos passaram, conforme veremos mais adiante, a incorporar o Programa 

EJA-BH, ou seja, uma proposta de elevação de nível de escolaridade que oferece o Ensino 

Fundamental na modalidade de EJA fora dos estabelecimentos escolares. Em um documento 

da SMED, o BA é apresentado como a porta de entrada do público jovem e adulto no Projeto 

EJA-BH. 

 

O programa Brasil Alfabetizado MEC/SECAD/FNDE, implantado na cidade 

em 2003, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, é atualmente a 

porta de entrada para o Projeto EJA-BH. Através dele, é identificada a 

demanda, aproximadamente, 1.600 cidadãos, com a perspectiva de 

atendimento em 2005 de mais de 50 turmas (1.000 alfabetizandos), a partir 

de agosto (SMED, 2005, p.47). 

 

 Sobre o perfil dos professores do BA, o documento faz o seguinte comentário. 

 

Quanto aos alfabetizadores, após um processo de cadastramento e 

classificação, eles recebem uma formação inicial de 35 horas. O perfil 

estabelecido para os alfabetizadores é de que tenham, no mínimo, o ensino 

médio completo, experiência em alfabetização de jovens e adultos, estar 

cursando ou ter concluído o ensino superior em área de licenciatura. A 

formação continuada é realizada semanalmente com duas horas de duração, 

totalizando 48 horas no final de seis meses de execução das atividades de 

alfabetização e letramento (SMED, 2005, p.48). 

 

Embora o BA tenha se tornado uma porta de entrada no atendimento do público jovem 

e adulto em turmas fora do contexto escolar, os fundamentos pedagógicos do EJA-BH advêm, 

no entanto, da experiência de alfabetização das mães que recebiam benefício do Programa 

Bolsa Escola Municipal (EJA-BEM). Como destacamos anteriormente, o Núcleo questionava 

inicialmente a proposta educativa do BA tanto pelo tempo bastante reduzido para desenvolver 

atividades de alfabetização e de letramento quanto por contar com professores voluntários. 

Em momento algum, o fato de as aulas ocorrerem em espaços não escolares foram pontos de 

tensões no interior do NEJAEN. Pelo contrário, eram saudados como aspectos fundamentais 

na construção de uma Educação Popular
75

. Além de contar com professores concursados da 

                                                           
75

 Os trabalhos EJA-BEM se apoiavam sobre os princípios da Educação Popular. Eis um trecho escrito por 

Carlos Rodrigues Brandão (2002, 258) que dá o tom de uma abordagem educativa que possui tal perspectiva: 

“Nossa proposta de educação popular deriva das seguintes questões mais gerais: se os setores populares são o 

sujeito determinante no processo de transformação social, a teoria (ou conhecimento) determinante nesse 

processo é a teoria elaborada pelos próprios setores populares. Para nós – classe média – vinculada aos 
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RME/BH que identificassem com esse público, reconhecendo suas idiossincrasias no 

processo educativo, definiram horários de atendimentos adequados à realidade dos educandos. 

 

Com a experiência do Programa Bolsa Escola Municipal, conseguimos 

avançar no que diz respeito à flexibilização da organização escolar, dos 

horários, da definição do perfil do professor e na organização de seu trabalho 

(encontro com alunos e encontros de formação). Discutimos na Secretaria 

Municipal de Educação, a necessidade de instituir diretrizes para a EJA que 

possibilitasse ações diferenciadas para o público adulto analfabeto e/ou de 

baixa escolaridade, tanto em relação a encaminhamentos para a escola 

regular como para ações de escolarização mais flexíveis (...). Constatamos, a 

partir de depoimentos dos técnicos do Programa e dos próprios alunos, 

mudanças significativas em suas vidas: a) avanços na autonomia como 

cidadãos, apropriando-se dos espaços da cidade, buscando conhecer, 

reivindicar e lutar; b) construção de sua identidade como sujeitos capazes de 

aprender e buscar conhecimento; c) qualificação do acompanhamento da 

vida escolar dos filhos, dialogando com as escolas, as ações de escolarização 

das crianças e dos adolescentes; qualificação nas relações familiares, pelo 

reconhecimento de sua autoridade perante o companheiro, filhos e outros 

(SMED, 2003, p.3). 

  

A incorporação do EJA-BEM ao Projeto EJA-BH não resultou em negociações com os 

espaços não escolares que abrigavam essas turmas. Elas foram celebradas como importante 

conquista dos educandos que podem agora concluir o Ensino Fundamental na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. Isso não ocorreu, no entanto, com o Projeto Brasil 

Alfabetizado, devido ao fato de muitos educadores terem uma relação orgânica com o espaço 

onde trabalhava como voluntário 

 

As primeiras turmas do Projeto EJA-BH saem do BEM. Somente depois 

incorporamos turmas do Brasil Alfabetizado.  Essa demora tem haver com a 

necessidade de negociação entre o NEJAEN e o local onde a turma do EJA-

BH iria acontecer: quem seria, afinal, o educador nos espaços onde havia 

encerrado o Brasil Alfabetizado? Vou lhe dar um exemplo concreto: tinha 

uma turma em uma igreja evangélica qualquer.  A mulher do pastor era a 

professora. Na criação do Brasil Alfabetizado, foi seu marido que mobilizou 

a formação da turma. Ela recebeu por seis meses uma bolsa. Depois, a gente 

foi tentando, em primeiro lugar, levar os alunos para escola. Com a recusa 

                                                                                                                                                                                     
movimentos populares através de um trabalho de educação popular, trata-se de tentar fortalecer a teoria dos 

setores populares e não elaborar uma teoria para eles ou lugar deles. Com ou sem educação popular, os diversos 

setores populares já resistem e se opõem desde sempre e desde diversas formas às relações de dominação social. 

Não se trata de que a educação inicie ou leve os setores populares a iniciar um movimento de resistência ou luta, 

trata-se de que ele se inscreva dentro do movimento já existente, como prática que se propõe a contribuir a sua 

dinamização”. Esse ponto de vista busca superar a crença na vanguarda, na formação e na condução de 

lideranças, tal qual celebradas pelo bolchevismo. O que a educação popular pretende é “estar atento[a] ao que 

existe e trata-se de servir ao fortalecimento do saber, da identidade, do projeto político e das pautas populares da 

ação (BRANDÃO, 2002, p.258). 
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dos educandos, procuramos, em segundo lugar, manter a turma ali, 

oferecendo uma professora da RME/BH e o Ensino Fundamental completo. 

Ir para a escola é uma coisa importante, mas estar participando de um 

projeto de escolarização, de alfabetização dentro da própria igreja que ele 

pertencia era outra estória. Dizíamos, então, para o pastor: “olha, nós 

levantamos expectativas nos estudantes; demonstramos para ele que estudar 

é algo bacana; mas ele gosta de estudar mesmo é aqui. Por isso, ele não quer 

ir para a escola. Então vamos firmar uma parceria entre Prefeitura e seu 

espaço religioso? Nós podemos oferecer apenas a professora. O pastor 

hesitava em nos responder. Na maioria das vezes, eles diziam sim, outras 

vezes eles diziam não. Em alguns eles diziam: “eu quero continuar, mas eu 

quero que a minha mulher continue dando aula e recebendo a bolsa”. Então 

respondíamos assim: “isso aí a gente não pode fazer mais.” Então, a gente 

tinha que ir negociando essas coisas. E aí a gente dizia “a prefeitura só vai 

dar o professor.” Naquela época, era a única moeda de troca que tínhamos. 

(Informação Verbal) 
76

. 

 

 Podemos extrair desse depoimento pelo menos três pontos sobre a relação entre 

espaços religiosos e escolarização: a) o primeiro diz respeito à relação estreita, em alguns 

casos, entre alfabetização e interesses particulares da instituição ou do líder religioso. A 

permanência da turma de alfabetização era, não raro, condicionada à manutenção da mulher 

do pastor como educadora, mesmo não sendo formada na área de educação; b) o segundo 

ponto diz respeito à iminente perda do controle simbólico sobre o espaço, já que a futura 

professora não necessariamente partilharia das mesmas crenças e sistema de significação do 

grupo com o qual iria lecionar; c) o terceiro ponto diz respeito ao desejo das instituições em 

ampliar o nível de escolarização de seus fieis. 

 

A gente lidou com situações de toda natureza, desde o pastor dizer “não, 

assim eu não quero, já que a minha mulher não tem condições de receber a 

bolsa, ela vai continuar com a turma e vai continuar voluntária sem a bolsa.” 

Nós tivemos turmas que ficaram assim, eles se perderam, entre aspas, porque 

as perspectivas daquelas pessoas eram estar no espaço da igreja, com a 

mulher do pastor e eles não estavam nem aí pra educação escolarizada. A 

gente teve outros momentos que a gente conseguiu negociar e aí o pastor 

falava assim: “não, vamos abrir.” Num dado momento, o pastor 

condicionava a abertura ao fornecimento da materialidade. Então, a gente 

conseguia articular no nosso depósito da SMED alguma coisa, buscar nas 

escolas outras mesas e cadeiras. A questão do nosso mobiliário da rede 

municipal ele é trocado muito antes dele virar sucata. Então, a gente 

mandava esse material usado pra eles. E a gente aqui, no âmbito da 

Secretaria, da gestão da materialidade, tentava contribuir com essas turmas; 

porém, a gente não tinha condições de pagar conta de água, pagar conta de 
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luz, essas coisas não estavam postas. A gente não tinha legislação que 

permitisse estabelecer esse tipo de convênio. (Informação verbal). 
77

 

 

 A disputa pelos “novos espaços de escolarização” não se resume à aceitação da 

liderança religiosa, mas também à disputa por recursos materiais
78

. Quem, afinal, irá se 

responsabilizar pelo pagamento da água, da luz, da limpeza do espaço? Quem irá se 

comprometer com a compra de móveis básicos no processo educativo como armários para a 

educadora, mesas e cadeiras? O que o NEJAEN estava autorizado a oferecer nessas 

negociações já estava previamente definido no interior da Secretaria: a professora e o kit 

escolar (lápis, caneta, borracha, régua, caderno, lápis cor, livro didático e livros de literaturas). 

O resto era ajustamento. Encontrar, no depósito da SMED e nas escolas, mesas e cadeiras que 

pudessem ainda ser aproveitadas.  

 Houve situações em que o espaço exigia contribuição dos estudantes para manter a 

parceria; o que contrariava a legislação vigente que diz que a educação pública é gratuita. No 

entanto, o NEJAEN preferia se omitir sobre a questão para não comprometer o “convênio” 

com a instituição parceira.  

 

Em alguns momentos, a gente fazia vistas grossas para manter o “convênio” 

que não era convênio. Na verdade era um acordo de boca que a gente fazia. 

O combinado com os parceiros era que a contrapartida seria da instituição, tá 

certo? Esse era o acordo. Eu não vou falar que não sabia. A gente sabia de 

lugares em que o parceiro pedia ajuda de custo, cinco reais por mês dos 

estudantes. Falava que era para pagar conta de luz, de água, comprar o papel 

higiênico, o café. Os próprios estudantes diziam: “cada um traz uma coisa, 

cada um traz uma coisa pra ajudar.” Os próprios educadores tiravam do 

próprio dinheiro e levavam uma garrafa de café, levavam um suco pra fazer. 

Então, é lógico que a gente teve muitas notícias sobre essas situações. 

Enquanto isso era consensual, a gente fazia vistas grossas. Tomávamos 

providência quando aparecia o litígio, ou seja, quando tinha alguém que 
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 Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º semestre 
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 Designo o Projeto EJA-BH (Educação de Jovens e Adultos em espaços não escolares) como “nova forma de 

escolarização” porque um de seus objetivos é a elevação do nível de escolaridade do público jovem e adulto. 

Como destacamos anteriormente, o educando tem, nessa proposta educacional, a possibilidade de concluir o 

Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Além disso, em documento que trata da 

concepção e da proposta curricular do referido projeto, caracteriza, em algumas passagens, os diferentes espaços 

como escolas. “É importante que a escola e os educadores estejam abertos a acolher os educandos, considerando 

também a diversidade geracional, e investindo na melhoria das condições para garantir a permanência desses 

educandos, objetivando a conclusão dos seus processos de escolarização” (SMED, 2008, p.24). É curioso notar 

que o documento não diz quem ter que investir na melhoria das condições de atendimento do público jovem e 

adulto, apesar de apresentar esse ponto como fundamental para permanência do estudante no “novo espaço de 

escolarização.” Como a entrevista e nossa observação constataram, o investimento na sala de aula era uma 

obrigação da instituição parceira e não uma obrigação da Secretaria Municipal de Educação. 
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falava assim: “eu não vou pagar, ou eu não vou contribuir!” ou quando a 

liderança impedia o sujeito de entrar. (Informação Verbal)
79

. 

 

Além da incumbência de mediar esses tipos de conflitos, o NEJAEN tinha uma série 

de tarefas que fazia dessa instância um espaço de militância. Com a função de expandir o 

atendimento do público jovem e adulto fora do espaço escolar, multiplicaram-se os papeis do 

NEJAEN no interior da Secretaria: elaboração de critérios de seleção de professores para 

atuar no Projeto EJA-BH, recrutamento de professores para projeto, visita aos espaços de 

funcionamento de novas turmas, negociações de abertura de turmas, negociação com o 

Gabinete, planejamento da formação continuada dos professores do projeto nas sextas-feiras, 

etc. Trata-se de atividades marcadas por relações de saber/poder, que exigem processos de 

negociação.  

 Ao definir o perfil e os instrumentos de seleção, o núcleo instituía, por exemplo, 

formas particulares de se pensar o processo educacional, bem como estabelecia os discursos 

autorizados para lecionar nos “novos espaços de escolarização” de Educação de Jovens e 

Adultos na RME/BH  

 

Em relação aos professores, o EJAEN se responsabilizava pela seleção 

interna dos profissionais que atuariam no Projeto EJA- BH (tanto a lotação, 

quanto extensão de jornada). A escolha desses professores se realizava após 

análise de uma ficha de inscrição (particularmente no que se refere à 

trajetória profissional) e de uma entrevista com os educadores. Esse processo 

procurava – sempre que possível – por pessoas que tivessem o perfil 

apropriado para o trabalho com o público da EJA (olhar investigativo sobre 

questões da educação e da condição social dos educadores e educandos; 

rompimento com a visão do professor-especialista; abertura e desejo para os 

estudos. Em uma palavra: flexibilidade) (SILVA, 2011, p.16). 

 

 O que Saint’ Marques da Silva designa como flexibilidade pode ser interpretada 

também como conformidade com a “nova proposta de escolarização”. Basta notar que esses 

critérios não eram e não são aplicados aos professores que lecionavam e lecionam em escolas 

que ofereciam e oferecem a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, nem aos que 

atuavam e atuam no Ensino Fundamental Noturno. O Sindicato dos Profissionais da 

Educação, em carta aberta à comunidade escolar, no início do ano letivo de 2010, classificou 

a escolha dos professores pelo NEJA como tráfico de influência.  

Eis o trecho da carta que trata especificamente dessa questão. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º 

semestre de 2010. 
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(...) A manutenção da grande maioria dessas turmas externas de EJA no 

projeto EJA-BH, apesar de vinculadas formalmente às escolas próximas, é 

grave, pois as seleções das respectivas professoras e as definições das 

relações de trabalho não se dão por via da autonomia da gestão escolar em 

escolher suas equipes de trabalho, mas sob tutela centralizada e arbitrária da 

SMED, constituindo-se numa rede paralela e numa fonte de tráfico de 

influências (Carta aberta do Sind-REDE à comunidade escolar, 2010).  

 

 O discurso sindical não se pautou pela defesa de um perfil apropriado para o trabalho 

do público da EJA, mas pela defesa da autonomia da escola em definir sua própria equipe de 

trabalho. Não se pretende aqui confrontar essas posições, mas apenas sublinhar que o 

estabelecimento das “novas formas de escolarização” não ocorreu sem tensões e disputas. 

Além disso, buscamos, nesse momento, apenas enfatizar o caráter contestado da função e dos 

papeis do NEJAEN. Afinal de contas, esse núcleo não se responsabilizava apenas pela seleção 

dos educadores, mas também por sua formação continuada nas sextas-feiras. Em outras 

palavras, o NEJAEN não definia apenas quais educadores estavam aptos a trabalhar no 

Projeto EJA-BH, mas também quais conhecimentos eram legítimos nessa “nova forma de 

escolarização”.  

 

É importante ressaltar que no período de vigência do Projeto EJA-BH era 

assegurado a todo profissional um dia da semana, a sexta-feira, dedicado à 

sua formação, sem a presença de alunos. Entre 2005 e 2010, essa formação 

foi planejada, executada e avaliada pelo NEJA e pela coordenação 

compartilhada do Projeto EJA-BH, e se realizava em diferentes formatos. 

Em alguns casos, ela acontecia na Secretaria Municipal de Educação. Ali 

podiam ser organizados encontros centralizados, com todos os professores se 

reunindo pela manhã ou à tarde. Nesses momentos de encontros com todo o 

coletivo de professores discutiam-se questões políticas e pedagógicas 

relativas ao Projeto em particular e à EJA em geral. Também aconteciam 

reuniões em grupos menores, regionalizados (...). Havia também atividades 

de formação externa, como a participação no Fórum Mineiro e no Fórum 

Metropolitano de EJA e em eventos culturais que ocorriam na cidade 

(SILVA, 2011, p.17). 

 

 Podemos dizer, dessa forma, que o NEJAEN, ao se implicar com a formação 

continuada, procurava intervir diretamente na gestão do currículo da Educação de Jovens e 

Adultos em espaços não escolares
80

. Essa é outra questão de poder/saber que não pode ser 

ignorada. 
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 Eis um trecho do documento elaborado pelo NEJAEN que traduz a tentativa do grupo em intervir na gestão do 

currículo da Educação de Jovens e Adultos em espaços não escolares: “a concepção do Projeto EJA-BH deve ter 
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O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais 

amplo de conhecimento e saberes selecionados aquela parte que vai 

constituir, precisamente, o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido 

quais conhecimentos devem ser selecionados, buscam justificar por que 

“esses conhecimentos” e não “aqueles” devem ser selecionados. Nas teorias 

do currículo, entretanto, a pergunta “o quê?” nunca está separada de uma 

outra importante pergunta: “o que eles ou elas devem ser?” ou,  melhor, ““o 

que eles ou elas devem se tornar?”Afinal, um currículo busca precisamente 

modificar as pessoas que vão “seguir” aquele currículo. Na verdade, de 

alguma forma, essa pergunta precede à pergunta “o quê?”, na medida em que 

as teorias do currículo deduzem o tipo de conhecimento considerado 

importante justamente a partir de descrições sobre o tipo de pessoas que elas 

consideram ideal. Qual é o tipo de ser humano desejável para um 

determinado tipo de sociedade? (SILVA, 1999a, p.17). 

 

 Podemos dizer que tanto o processo de seleção quanto as formações continuadas nas 

sextas-feiras na SMED foram estratégias encontradas pelo NEJAEN pela lidar com a questão 

da identidade profissional docente. Além de escolher quem tinha o perfil para trabalhar nos 

“novos espaços de escolarização de EJA”, o NEJAEN se encarregava de definir quais 

conhecimentos e experiências entre tantas esse educador deveria ter nas formações 

continuadas de sextas-feiras
81

. 

 

Pra chegar e fazer alfabetização nesses espaços tem que ser um professor 

que vai dar conta de dialogar com as particularidades de cada lugar. Tem que 

                                                                                                                                                                                     
a educação como meio para emancipação e transformação das pessoas, promovendo processos de intervenção 

nas sociedades. Para isso, os processos pedagógicos desenvolvidos com os educandos, com ênfase na 

alfabetização e no letramento, devem servir  à formação geral dos sujeitos , permitindo a esses realizar atividades 

no âmbito de suas convivências sociais. Essas iniciativas devem ser  constituídas de ações diversificadas, dentro 

de uma visão pluralista e múltipla da educação, levando esses sujeitos ao desenvolvimento de novas habilidades 

e a criação de novas motivações para transformar a si mesmos, interessar-se por questões públicas e intervir na 

realidade da qual fazem parte” (SMED, 2008, p.20). 
81

 As formações continuadas das sextas-feiras tinham como objetivo principal examinar as dimensões 

formadoras da vida adulta, organizados nos seguintes eixos temáticos: trabalho, diversidades nas relações 

sociais, formação cidadã, tempo e memória, espaço cidade, corporeidade, expressões artísticas e linguagens. A 

SMED (2008) não explica como a gestão municipal selecionou esses eixos temáticos. Em certo sentido, eles são 

vistos como algo dado e não-problemático. De qualquer forma, eles se inscrevem nas relações de poder que 

conferem a gestão municipal a capacidade de definir o que entra ou não na proposta curricular. O mesmo 

documento busca diminuir a centralidade desses eixos temáticos voltando sua atenção para os sujeitos e suas 

relações sociais, sublinhando que o eixo vertebrador da proposta é o educando e não os conteúdos 

programáticos. “O resgate da concepção de formação humana torna-se um ponto conceitual que pauta as 

diretrizes pedagógicas assumidas pelo Projeto EJA-BH. Não se deve institucionalizar a Educação de Jovens e 

Adultos na perspectiva de ver nela apenas etapa do Ensino Fundamental, mas sim de defender a educação sob a 

perspectiva do direito, outra herança da educação popular. Prosseguindo, temos que assumir o educando como 

centro do processo educativo, em conjunto com os processos que envolvem o seu pertencimento ao mundo, ao 

que Arroyo denominou de humanização. Não é aceitável adequar propostas consideradas de vanguarda a uma 

lógica que cerceia o desenvolvimento humano, reduzindo os processos a uma série de mecanismos burocráticos 

e administrativos que impossibilitam novas formas de agir e de pensar” (SMED, 2008, p.10). 
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aprender porque a metodologia de cada grupo não pode ser a mesma; os 

textos que o professor vai levar não pode ser os mesmos de outros espaços. 

(Informação Verbal) 
82

. 

 

 Castells (2005) sublinha que função organiza papeis e que a identidade organiza 

significados. Em uma abordagem estrutural-funcionalista, contentaríamos em analisar os 

critérios de eficiência e de racionalidade burocrática da Secretaria, evidenciando, sobretudo, a 

falta de recursos financeiros para expansão da modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

na RME/BH. Nesse tipo de trabalho, não há espaço para enfoques teóricos que busquem 

compreender as mediações e ações no nível da gestão, da escola e currículo que podem 

trabalhar contra os desígnios do poder e do controle, nem são destacados os processos de 

negociação.  

 De acordo com ex-coordenador do NEJAEN, o grupo era constituído por pessoas que 

tinham a veia da militância, que lutavam em prol da expansão do atendimento da Educação de 

Jovens e Adultos na RME/BH, que se indignavam com o direito à educação negada a uma 

fração expressiva da sociedade brasileira, que acreditavam nos princípios da Educação 

Popular
83

. Esses elementos identitários contribuíram, de certa forma, para a organização de 

significados de trabalho que transcendiam aos papeis atribuídos pelo Gabinete da Secretaria 

de Educação a esse grupo. Isso explica, em parte, certas tensões entre o NEJAEN e o 

Gabinete da Secretaria. 

 As práticas de significação do NEJAEN são, como qualquer prática de significação, 

relações de poder.  

   

Há um vínculo estreito e inseparável entre significação e relações de poder. 

Significar, em última análise, é fazer valer significados particulares, próprios 

de um grupo social, sobre os significados de outros grupos, o que pressupõe 

um gradiente, um diferencial de poder entre eles. Na verdade, esse 

diferencial de poder não é inteiramente externo ao processo de significação: 

as relações de poder são, elas próprias, ao menos em parte, o resultado de 

práticas de significação. Em suma, as relações de poder são, ao mesmo 
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 Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º semestre 

de 2010. 
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 O caráter militante do NEJAEN é visível em documento da SMED que trata dos princípios do Projeto EJA-

BH: “As lutas dos sujeitos, enquanto sujeitos de direitos, devem, também, permear o trabalho desenvolvido 

nessa proposta. Mas esta luta não pode ser vista de forma isolada, a partir das necessidades do sujeito, e sim 

como uma luta que está inserida dentro de uma sociedade que carrega consigo os mesmos problemas individuais 

no plano coletivo. A perspectiva do trabalho não pode estar apenas voltada para o direito à uma educação pública 

e de qualidade, mas, necessariamente, necessita envolver-se em lutas coletivas, fazendo com que o sujeito se 

torne elemento de outras práticas e frequentador de outros espaços, que se veja refletido e ativo em movimentos 

sociais em prol da justiça e da diminuição das desigualdades” (SMED, 2008, p.20). 
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tempo, resultado e origem do processo de significação (SILVA, 1999b, 

p.23). 

 

 O autor situa a luta pelos significados em um terreno contestado, disputado, marcado 

por aliança e negociação. 

 
Conceber as práticas culturais como relações implica, pois, ver o campo da 

produção de significado e de sentido como contestado, disputado, conflito. A 

luta pelo significado é um luta por hegemonia, por predomínio, em que o 

significado é, ao mesmo tempo, objeto e meio, objetivo e instrumento. O 

caráter incerto, indeterminado, incontido do processo de significação, por 

sua vez, faz com que o resultado dessa luta não seja, nunca garantido, 

previsível. As relações de poder dirigem o processo de significação; elas, 

entretanto,não esgotam, não o realizam plenamente (SILVA, 1999b, p.24). 

 

 Sobre as negociações no interior da SMED, o ex-coordenador faz as seguintes 

considerações: 

 

Se nós não tivéssemos o grupo que tínhamos; se nós não fossemos o grupo 

que éramos, a gente não teria na cidade um projeto dessa envergadura. Eu 

não tenho dúvida disso. Nós éramos chamados direto ao Gabinete para 

sermos sabatinados a respeito dessa proposta. Muitas das vezes, nós tivemos 

que ir lá e dizer: “não, eu garanto” e o Gabinete falar assim, “nós não vamos 

bancar professores da rede nessas condições materiais, muita vezes correndo 

risco de vida”. (Informação Verbal) 
84

. 

 

O grupo que integrava o NEJAEN era composto basicamente de militantes do campo 

da Educação de Jovens e Adultos. Eram educadores que, no final da década de 1980 e início 

da década de 1990, passaram a se identificar com os princípios da educação popular e lutar 

por educação emancipatória no interior de um aparelho estatal. Mesmo sem financiamento 

público, acreditavam que poderiam expandir o atendimento ao público jovem e adulto se 

valendo apenas de parcerias com setores da sociedade civil. Na gestão pública, o NEJAEN 

não estava simplesmente envolvido com a transmissão de “proposta pedagógica”, objetivos e 

estratégias de trabalho, mas atuando em um local onde, ativamente, se produzem e criam 

significados sociais. Esses significados, todavia, não se situam apenas no nível da consciência 

pessoal ou individual. Eles estão conectados a relações de poder e de desigualdade. Trata-se, 

como destacamos anteriormente, de significados em disputa, de significados que, conforme 

destacam os Estudos Culturais, não somente são impostos, mas também contestados.  
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 Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º semestre 

de 2010. 
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O Gabinete da Secretária dizia que não iria permitir que abríssemos turmas 

em alguns espaços. E perguntava: e se o professor toma um tiro nesses 

lugares? “Esse professor está lá sem infra-estrutura nenhuma.” Então eles 

diziam assim: “como que nós vamos lotar essa pessoa? e a questão da 

insalubridade de alguns lugares?”. O Gabinete nos perguntava “qual 

professor que vocês vão colocar lá?” Então respondíamos: “nós vamos 

escolher o professor que também tem essa veia da militância.” Além da 

militância na EJA, tem que ter militância da inclusão social, tem que dar 

conta de subir o morro, as vilas e favelas, ir lá negociar, se necessário, com 

lideranças locais (...) em área de risco e de vulnerabilidade social. Nós 

tivemos que ir lá, achar o agente cultural que conhecia o território; alguém 

que faça a mediação com o poder local. (Informação Verbal) 
85

. 

 

O que preocupava o Gabinete da Secretaria não era apenas a integridade física do 

professor que atuava em locais marcados pela violência, mas também a dos próprios 

integrantes do NEJAEN que negociavam aberturas de turmas em áreas controladas pelo crime 

organizado. Como militantes da EJA e não apenas como gestores, o grupo ousava correr 

riscos. 

 

O rapaz que era o mediador fez sinal para algumas pessoas baixassem as 

armas pra Kombi da prefeitura pudesse descer até aonde fosse possível. Aí 

ele disse: “a Kombi fica aqui, pode ficar tranquilo,”. Nós estávamos 

tremendo de medo, mas precisávamos ir lá abrir essa turma.  Então, sem a 

questão da militância que estava posta, o projeto não expandia. Porque muita 

turma se encontra em locais de risco social. Nós fomos, nós insistimos, em 

vários lugares nós tivemos que ir lá negociar, ir ao pastor ou o responsável 

pelo Centro Espírita por exemplo.  Onde tinha possibilidade de abrir turma a 

gente foi. Lembro da resposta de um padre que nos disse: “não estou de 

acordo. A prefeitura quer fazer gracinha com o chapéu dos outros; quer fazer 

cortesia com o chapéu alheio, quer atender uma demanda que é dela na 

minha conta.” (Informação Verbal) 
86

. 

 

O que movia, em parte, as ações do NEJAEN era a constatação de que nem sempre era 

possível fazer o atendimento desse público na escola. Havia, de acordo com o grupo, barreiras 

físicas e simbólicas que impediam certos jovens e adultos de acessar o direito à escolarização. 

A categoria barreira física é definida da seguinte forma pelo ex-coordenador do Núcleo de 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

Em alguns lugares, a gente não tinha condições de fazer o atendimento na 

escola por conta de barreiras físicas, isto é, impedimentos concretos que 

impossibilitam jovens e adultos de se deslocarem para escola mais próxima 
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 Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º semestre 

de 2010. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º 

semestre de 2010. 
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para se escolarizar. Vou dar um exemplo: a única possibilidade de se criar 

uma turma de EJA em favela chamada de Ilha, localizada próximo ao bairro 

São Tomaz era no Centro de Saúde. As pessoas estão confinadas entre o 

córrego e o muro do aeroporto da Pampulha. Eles não saem dali à noite, 

porque tinham que passar numa pinguela de um poste pra estudar na EJA de 

Maria Silveira. Assim, a turma tinha que funcionar lá dentro da favela. 

Somente quem é militante é que defende esse tipo de escolarização. Outro 

exemplo: lutamos para abrir uma turma de EJA dentro do shopping popular, 

dentro da Caixa Econômica Federal. Tais turmas funcionavam no horário de 

almoço. Isso implicou em a gente ir lá, conversar com o gerente, dizer pra 

ele que os funcionários terceirizados não tinham Ensino Fundamental e que 

eles não tinham condições de estudar em outro horário. Então, o gerente 

ficava sensibilizado dizia assim: “então eu vou dar uma hora para as pessoas. 

Elas chegam mais cedo”. O horário de serviço iniciava nove horas. Elas 

tinham que preparar a agencia pra ela abrir; durante todo o funcionamento da 

agencia elas estavam ali limpando. O gerente se sensibilizou: “eu vou dar 

uma hora e as pessoas vão dar uma hora” então ele dizia assim: “ao invés de 

chegar às nove horas, elas vão Chegar às oito horas. Limpa tudo, prepara o 

ambiente. Quando a agência abrir às dez horas para o funcionamento, 

começa a aula. Seu horário de funcionamento será de dez ao meio dia. 

Quando for meio dia, eles voltam para o trabalho.” A gente tinha que 

arrumar um professor que tivesse essa disponibilidade pra dar aula lá na 

Caixa Econômica de dez ao meio dia. (Informação Verbal) 
87

. 

 

  

As barreiras simbólicas dizem respeito às dificuldades dos educandos jovens e adultos 

em retornar ou de se matricular em uma escola pela primeira vez. Torna-se, dessa maneira, 

necessário que o poder público tenha um caráter indutor. Os integrantes do NEJAEN 

acreditavam que era preciso levar a EJA onde o público potencial dessa modalidade se 

encontrava. Nesse processo, eles se apresentavam, não raro, como anunciadores das “boas 

novas”, nos “novos espaços de escolarização”, especialmente em espaços religiosos. 

 

A gente chegava num grupo evangélico. E aí quando eu falava, por exemplo, 

“eu vim aqui pra dizer pra vocês, que vocês têm direito à educação e que 

esse direito vai ser cumprido”. Várias vezes ouvi alguns que gritavam: 

“Glória a Jesus”! “Aleluia,” “Amém Senhor”! “Abençoa Jesus.” 

(Informação Verbal) 
88

. 

 

 A despeito de toda ações voltadas para superação das barreiras físicas e simbólicas 

através do Projeto EJA-BH, o ex-coordenador do NEJAEN destaca os limites do processo 

educativo nesses novos espaços de escolarização, apontando os estabelecimentos escolares 
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semestre de 2010. 



164 

 

como equipamento público mais adequado para assegurar o direito à educação das pessoas 

que não se escolarizaram na infância e na adolescência. 

 

Esses atendimentos em espaços não escolarizados, por mais que tenham 

certa qualidade no atendimento, não é a mesma coisa de uma escola. Como é 

o caso da turma da Caixa Econômica: as pessoas perdem a oportunidade da 

socialização; perdem o espaço da convivência próprio do espaço escolar. 

Porém, a política pública precisa dar conta daqueles sujeitos que não 

conseguem restabelecer a relação com a escola, seja pelas barreiras físicas e 

simbólicas. (Informação Verbal) 
89

. 

 

Pode-se dizer que as barreiras físicas e simbólicas, às quais se refere o ex-coordenador 

do NEJAEN, não são aplicadas apenas aos estudantes de EJA, mas também aos educadores 

que irão atuar nos novos espaços de escolarização. Além da questão da materialidade, 

discutida principalmente no primeiro capítulo, a Educação de Jovens e Adultos fora do espaço 

escolar retirou do professor não apenas a condição de especialista, mas também de trabalhar, 

do ponto de vista cognitivo, com turmas homogêneas. Atuando em regime de unidocência 

(um educador para cada turma), os professores precisam criar estratégias para oferecer o 

Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

  Além disso, os educadores têm como desafio a existência em uma mesma turma de 

alunos em diferentes níveis de aprendizagem. Em locais que existiam duas salas de aula em 

funcionamento, as turmas são, não raro, classificadas em agrupamentos distintos: turma de 

alfabetização e letramento e de turma da certificação. Aliás, essa é a sugestão da própria 

SMED (2008). 

Observamos, no entanto, que no primeiro agrupamento, embora a ênfase fosse à 

apropriação do sistema alfabético e o uso e funções da escrita na sociedade, bem como o 

domínio dos cálculos matemáticos, existiam estudantes em diferentes níveis cognitivos. 

Enquanto alguns ingressam na turma desconhecendo o sistema alfabético, outros já se 

encontram no nível silábico, silábico-alfabético; há os que já lêem textos informativos, como 

jornais e revistas. No campo da matemática, a situação não era diferente: enquanto alguns 

compreendem a lógica do sistema decimal, operando cálculos de multiplicação e divisão, 

outros não dominam operações simples de adição e subtração.  As professoras que 
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observamos buscavam contornar o problema fazendo agrupamentos menores em sala, 

individualizando o percurso educativo dos educandos e diversificando sua prática educativa
90

. 

No agrupamento da certificação, a SMED orienta aos professores que trabalhem a 

partir da perspectiva da pedagogia de projeto, conforme destacando nesse capítulo quando 

tratamos da reforma educacional da RME/BH em meados da década de 1990.  

 

O Projeto EJA-BH propõe o rompimento com a lógica dos requisitos e com 

a vinculação do trabalho educativo atrelada às disciplinas. Ele se organizará 

a partir da perspectiva do letramento e a leitura do mundo norteará esse 

trabalho, tendo como eixo norteador a Cultura e desenvolvendo as práticas a 

partir das dimensões formadoras, utilizando, nesse trabalho, as áreas do 

conhecimento exigidas, levando-se, ainda, em consideração a possibilidade 

de oferta e as demandas expressas pelos educandos. As disciplinas serão, 

portanto, instrumentos a serem utilizados para auxiliar os educadores e 

educandos a observar o mundo, dotando-o de significado para o jovem e 

adulto, fazendo com que ele interaja e nele promovam intervenções (SMED, 

2008, p. 50-51). 

 

A despeito dessas considerações, a SMED apresenta as disciplinas os objetivos gerais 

de cada disciplina do núcleo comum do Ensino Fundamental: Artes, Ciências, Geografia, 

História, Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física e Língua Estrangeira Moderna. 

Além de um único professor ter de tratar dessas diferentes áreas do conhecimento, ele terá o 

desafio de ter em sua sala uma turma marcada pela heterogeneidade cognitiva. Certamente, 

esses elementos compõem a condição dos educadores que trabalham em turmas de EJA fora 

dos espaços escolares.  

                                                           
90

  O Parecer 093/2002 reserva parte de seu texto para tratar especificamente da alfabetização na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos na RME/BH. O texto problematiza a velha concepção de que 

alfabetizar constitui apenas em ensinar os educandos a (de)coficar signos linguísticos. Para esse documento “a 

idéia de que a alfabetização refere-se à aquisição dos códigos lingüísticos não consegue mais se sustentar. Os 

movimentos de aprendizagem da leitura e da escrita vêm incorporando, a visão da alfabetização como um 

processo mais amplo que incorpora o uso social dos códigos de linguagem elaborados pela humanidade ao longo 

de sua trajetória sobre o planeta. São movimentos em que as múltiplas linguagens, assim como a língua, são 

objetos do conhecimento. Pensa-se na capacidade de usar essa habilidade no desenvolvimento pessoal e coletivo 

com vistas à construção de uma sociedade diferente – no sentido de melhor – da que se vive. Novos significados 

para as práticas escolares em relação à alfabetização estão sendo construídos, mas deve-se atentar para o fato de 

que a educação de jovens e adultos não se limita à alfabetização e ao letramento. A idéia de que o domínio da 

leitura e da escrita configura a síntese do direito é muito restrita. O direito à educação é mais amplo, pressupõe 

uma educação ‘para toda a vida’, ainda que os sujeitos estejam todos alfabetizados. A condição de analfabeto 

não imprime ao sujeito a qualidade de ignorante e não representa um obstáculo à consciência de seu papel social. 

Um movimento a ser feito é a busca por vincular educação escolar de jovens e adultos à pluralidade de espaços 

educacionais de formação vivenciados, possibilitando ao educando da EJA, no espaço escolar, o convívio social, 

o seu desenvolvimento pleno, como jovem e como adulto. A educação se refere à existência humana e à 

sociedade como um todo, e a escola constitui-se, nesse contexto, como importante espaço-tempo de formação 

desse ser que se faz humano no mundo em que vive” (Parecer 093, p.10).  
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Há, entretanto, outro elemento que pretendemos aprofundar nos próximos capítulos: as 

particularidades dos espaços religiosos. Nesses espaços, além da questão da materialidade, da 

unidocência e da heterogeneidade do grupo, os educadores precisam levar em conta a política 

cultural do estabelecimento religioso onde é ofertado o Ensino Fundamental completo na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos.  

 

O pastor mobiliza os fieis que estão ali no culto para uma dinâmica de 

alfabetização. Não foram os adultos que procuraram a escola; eles 

procuraram a igreja. Esta mostra pra eles que ao alfabetizar-se naquela altura 

da vida, vai qualificar sua dimensão religiosa. Então, o projeto de 

alfabetização nesse espaço, não é um espaço neutro, não tem nada de laico 

colocado ali. Ele é mesmo tendencioso. A educação dos espaços das turmas 

da igreja evangélica é diferente do espaço de alfabetização da igreja católica. 

Porque normalmente ele surge a partir de uma mobilização comunitária, por 

exemplo, de uma liderança comunitária que mobiliza um grupo de 

alfabetização e que vai usar o espaço da igreja católica simplesmente. É 

diferente. Tem uma dimensão da religiosidade mais presente no grupo da 

igreja evangélica, na constituição desse grupo. Não estou dizendo que em 

alguns espaços da igreja católica não tenha se dado também. (Informação 

Verbal) 
91

. 

 

 Em razão dessas especificidades, o ex-coordenador lança algumas indagações: 

 

É todo educador que dá conta de entrar nesses espaços e dar aula? Esses 

grupos de estudantes aceitam qualquer tipo de educador? A gente percebe 

que tem educador que só permaneceu no espaço porque tinha uma identidade 

com aquela matriz que estava posta. Então, assim, uma professora 

evangélica num espaço evangélico não tem problema. Uma professora 

kardecista em um Centro Espírita. O problema que nem sempre era possível 

contemplar a diversidade religiosa dentro do grupo de profissionais. A gente 

foi fazendo essa costura para dar conta dos desafios nessa perspectiva. 

(Informação verbal) 
92

. 

 

 A despeito disso, não há nenhum material da Secretaria que tratasse do processo 

formativo desses locais, nem do aspecto formativo dos relacionamentos que se travam nesses 

novos espaços de escolarização com os educandos e com as lideranças religiosas. De acordo 

com depoimentos coletados com professores que atuaram nesse Projeto entre 2005 e 2010, a 

formação continuada não tocava nas condições do trabalho docente, nem da questão 

religiosidade dos espaços.  

                                                           
91

  Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º 

semestre de 2010. 
92

  Entrevista concedida ao pesquisador por Paulo de Tarso, ex-coordenador do Projeto EJA-BH no 2º 

semestre de 2010. 
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O documento da SMED (2008) que trata do Projeto EJA-BH possui, do ponto de vista 

epistemológico, uma conotação idealista. Além de abordar as concepções de Educação de 

Jovens e Adultos, os princípios da Educação Popular, as dimensões formadoras da vida 

adulta, essa proposta educacional enfatiza o peso do material didático e da formação 

continuada dos/as educadores/as que trabalham nesses “novos espaços de escolarização.” No 

entanto, não é abordada a materialidade dos signos e das linguagens que estão inscritas nesses 

locais, nem o peso dos rituais, dos arranjos materiais e das interações que se estabelecem nos 

espaços religiosos. 

É sobre essas questões que nos dirigiremos nosso foco nos dois próximos capítulos.  
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Capítulo 4: ESPAÇOS RELIGIOSOS COMO LOCAIS DE 

DEMARCAÇÃO DE IDENTIDADES E AFIRMAÇÕES DE 

DIFERENÇAS CULTURAIS 
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Quem escreve sobre experiências multiculturais está, tanto 

quanto os grupos que as vivem, impregnado dos vários 

significados que elas adquirem na vida cotidiana (Luiz 

Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha B. Gonçalves e 

Silva). 

 

O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de 

nome e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo 

(Gabriel Garcia Marques). 

 

Nosso trabalho não está vinculado à religião. É claro, nós 

fazemos aqui prece, como em qualquer local faz. Mas não 

fazendo a pregação da religião espírita. Não há esse 

interesse em divulgar nossa doutrina; nosso objetivo é 

formar pessoas moralizadas. Então nós procuramos levar a 

moral, a disciplina. Procuramos ensinar a maneira correta 

de uma pessoa cumprimentar a outra, de entrar, de sair de 

um ambiente; fazemos tudo isso respeitando a religião de 

cada um (Sr. Geraldo, diretor do Centro Espírita 

Esperança, depoimento concedido no dia 19/10/2010). 

 

 

Este capítulo aborda a educação de jovens e adultos em dois espaços religiosos: 

(CENARAB e o Centro Espírita Esperança), ambos vinculados ao Projeto EJA-BH. O intuito 

é destacar a política cultural desses locais e suas implicações na condição do trabalho docente. 

Como destacamos no capítulo um, os educadores e as educadoras que atuam nesses locais são 

funcionários públicos municipais concursados. Eles/as encontram-se no entremeio de duas 

propostas educativas. De um lado, precisam considerar as diretrizes pedagógicas definidas 

pela SMED; de outro lado, não podem ignorar o sistema simbólico religioso que molda o 

local onde atuam como professores/as. Procuramos aqui descrever e analisar a política de 

significação desses espaços, situando-os em um campo de luta por hegemonia na esfera 

religiosa. 

Dividido em quatro partes, focalizamos inicialmente o CENARAB (Centro Nacional 

de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira), entidade ligada ao Movimento Negro, cuja 

intenção principal é lutar contra a discriminação etnicorracial e contra a intolerância religiosa. 

Apresentamos o contexto histórico em que essa entidade foi gestada no início da década de 

1990, bem como suas lutas políticas e religiosas no movimento negro e no campo religioso. 

Na segunda parte, buscamos demonstrar que o espaço do CENARAB que oferta 

Educação de Jovens e Adultos não busca deliberadamente a neutralidade, nem a transmissão 

de um conhecimento desinteressado sobre a natureza e a sociedade. Pelo contrário, tanto a 

proposta educativa que se inscreve no currículo explícito do curso de EJA (não somente por 

meio da inclusão da disciplina Cultura e História da África, mas também por meio da 
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concepção de alfabetização e de letramento) quanto os símbolos, as linguagens, os arranjos 

espaciais foram pensados para interferir no sistema de significação dos sujeitos que 

frequentam esse espaço. A liderança do espaço não abre mão de participar, junto com o 

NEJAEN, do processo de escolha do educador. Como veremos mais adiante, não é qualquer 

pessoa que pode lecionar nesse espaço.  Localizada no centro da capital mineira, oferecendo, 

em parceria com a SMED, o Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, o CENARAB abriga, em suas turmas, alunos ligados às religiosidades de matrizes 

africanas, católicos e evangélicos pentecostais. Do ponto de vista político-pedagógico, o 

CENARAB faz parte de um leque de movimentos sociais que lutam, na atualidade, por 

reconhecimento social, buscando inserir na agenda política questões sobre identidade, 

autenticidade, preconceitos, invisibilidade, práticas discriminatórias. 

Na terceira parte, apresentamos, em linhas gerais, a luta pela afirmação do kardecismo 

na cultura nacional, enfatizando o peso de Chico Xavier nesse processo. Além disso, 

buscamos demonstrar influência desse religioso na organização dos Centros Espíritas no 

Brasil, especialmente no espaço onde realizamos nossa pesquisa de campo. 

Na quarta parte, abordarmos a proposta educativa do Centro Espírita Esperança da 

Regional Noroeste. Conquanto não seja materializada em textos e temáticas, os pressupostos 

da educação espírita podem, tal como ocorre no CENARAB, ser facilmente identificada nos 

arranjos espaciais, nas linguagens, nos rituais do espaço. Decididamente o espaço ali não é 

inocente e neutro. Ele transmite visões particulares e interessadas, buscando produzir 

identidades individuais da sociedade, da educação e cultura religiosa. No entanto, não há 

nenhuma ingerência da liderança local nas escolhas de textos, nas definições de temáticas e 

nas formas de a educadora abordar seu conteúdo programático. Aliás, diferentemente do 

CENARAB, a escolha do educador é uma atribuição do NEJAEN. 

 

4.1 Multiculturalismo, educação de jovens e adultos e religiosidades de matrizes 

africanas 

 

 

A abertura de uma turma de Educação de Jovens e Adultos no CENARAB (Centro 

Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira) no início de 2010 contribuiu para 

complexificar a relação entre educação escolarizada e religiosidade na Rede Municipal de 

Ensino de Belo Horizonte. Trata-se de uma entidade ligada ao movimento negro que não 
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busca difundir crenças e valores religiosos, como fazem os grupos religiosos hegemônicos de 

matrizes judaico-cristãs. Suas finalidades principais são o fortalecimento das comunidades de 

terreiro, o estabelecimento do direito à diferença na esfera religiosa e a luta contra 

desigualdades etnicorraciais. 

O CENARAB foi criado, em 1991, no 1° Encontro Nacional de Entidades Negras – 

ENEN – quando militantes do movimento negro ligados às religiosidades de matrizes 

africanas perceberam que a luta contra a discriminação etnicorracial precisava estar articulada 

à luta contra a intolerância religiosa. Floriano (2009) observa que a hegemonia do marxismo 

sobre o movimento negro nas décadas de 1970 e 1980 afastou aquele movimento do debate 

político acerca da intolerância religiosa. De acordo com a autora, essa situação começou a se 

modificar quando terreiros de Salvador romperam publicamente com o sincretismo, com 

vistas ao restabelecimento com “as verdadeiras raízes africanas”.  A partir de um manifesto 

publicado em 1984, descortinou-se uma nova leitura sobre o candomblé, visto agora como 

local de resistência africana em um ambiente social e cultural marcado por hostilidades.  

A crise do marxismo, culminando com a Queda do Muro de Berlim, serviu também 

para reavaliar o lugar das religiosidades de matrizes africanas na formação dos indivíduos. 

Em vez de serem pensadas como elementos resultantes da dominação na esfera econômica, 

elas passam a ser compreendidas como parte constitutiva da realidade, como importante 

sistema de significação e representação, dando sentido e inteligibilidade às ações de uma parte 

significativa de indivíduos negros, que preservam valores e culturas oriundas da África. 

Floriano (2009) sublinha que as religiosidades de matrizes africanas são, desde então, 

consideradas relevantes para o movimento negro, seja porque desempenham um papel 

revolucionário ao opor seus próprios valores aos da religião dos brancos; seja porque permite 

ao negro reatar com seu passado, na medida em que mantêm, em suas tradições, mitos e 

heróis de origem africana. 

 

A aproximação entre movimento negro e candomblé se dá através de 

múltiplos e complexos intercâmbios em diferentes circuitos. De fato, houve 

um duplo movimento: a entrada de religiosos para a militância e de 

militantes para religião. Este duplo movimento proporcionou um novo 

relacionamento do movimento negro e das religiões afro-brasileiras, com 

uma intervenção orgânica das últimas na agenda do primeiro, a partir do I 

Encontro Nacional das Entidades Negras – ENEN, em São Paulo, em 1991 

(FLORIANO, 2009, p. 162). 
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Em sua pesquisa de campo, a autora constata que, cada vez mais, é possível notar a 

estreita relação entre militante do movimento negro e religiosidades de matrizes africanas. Ela 

sublinha que, até pouco tempo, o movimento não concebia a um militante o direito de entrar 

em transe, em sair de seu estado de lucidez. Seu reconhecimento e valor no movimento 

estavam na sua luta política e na sua capacidade de articulação contra o racismo, bem como 

na estruturação de um discurso acadêmico enviesado contra as desigualdades decorrentes das 

perversas relações etnicorraciais instaladas no Brasil durante o período de colonização. Hoje, 

pode-se verificar, no entanto, que muitos militantes passaram a frequentar terreiros, sem 

passar por nenhum tipo de constrangimento ideológico. Outro ponto que pode ser notado: o 

ingresso, cada vez maior, de pessoas de religiosidade de matriz africana no movimento negro.  

O 1° ENEN é considerado um marco na articulação entre movimento negro e 

religiosidade de matrizes africanas. A despeito disso, é importante que se destaque que ele 

não foi pensado para essa finalidade. Pelo contrário, o 1°Encontro Nacional de Entidades 

Negras procurou cercear qualquer tipo de discussão em torno da religiosidade, colocando em 

pauta somente questões de ordem político-institucional. Conforme nos descreve Macota 

Celinha, coordenadora nacional do CENARAB, o 1° ENEN foi tomado de assalto por cerca 

de quarenta militantes que, discordando dessa postura, retira-se do encontro para tratar da 

questão da intolerância religiosa.  

 

Quando a gente chega ao encontro, percebe que a pauta da discussão da 

questão religiosa, da tradição de matriz africana, não era nunca contemplada. 

Tinha-se um espaço mais da discussão política, da luta contra o racismo em 

si, sem o eixo de outros segmentos do movimento negro que também 

sofriam outros tipos de discriminação. E nesse encontro a gente tinha um 

bom número de pessoas ligadas à tradição de matriz africana. A gente, então, 

num ato de protesto, a gente se retira. A gente faz um chamamento pra quem 

era do santo se retirar, para que discutíssemos, em outro espaço, sobre nossas 

questões. Nós éramos cerca de trinta a quarenta pessoas; fomos pra fora 

desse espaço do congresso e começamos a fazer discussões mais voltadas 

pra questão da tradição de matriz africana e percebemos que o grande vácuo 

que existia era a falta de uma representação do povo de santo. O ENEM não 

tinha uma entidade que lidasse com a matriz africana, que nos contemplasse 

nesse ponto. E aí a gente resolve, portanto, criar a nossa própria entidade, 

que mais tarde veio se chamar de CENARAB. Ele surge ali como sendo uma 

entidade nacional, voltada para a organização dos terreiros. Desde o primeiro 

momento dessas discussões, nós tínhamos claro que não interessava pra 

gente a discussão de fé, de confissão religiosa. Era de fato uma entidade que 

nos representasse do ponto de vista político, do ponto de vista do debate, da 

inserção, da discussão da intolerância religiosa. Então pro CENARAB, não 

importa se a vela está acesa de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima, 
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defendemos o direito de as pessoas se organizarem da forma que quiserem 

(Informação Verbal)
93

. 

 

Do ponto de vista simbólico, o CENARAB não visa à demarcação de fronteiras entre 

as religiosidades de matrizes africanas. Há uma profunda valorização do candomblé94, em 

todas suas vertentes e uma afirmação da importância da umbanda95 na luta contra dominação 

                                                           
93

  Entrevista concedida ao pesquisador por Macota Celinha, coordenadora Nacional do CENARAB no 

segundo semestre de 2010. 
94

  As religiões afro-brasileiras possuem 1,5% de adeptos, recebendo diferentes nomes conforme as 

regiões: Candomblé na Bahia, no Rio de Janeiro e São Paulo; Xangô em Pernambuco e Estados vizinhos; 

Tambor de Mina, no Maranhão e nos Estados da região amazônica; Batuque, no sul do país. “O Candomblé se 

caracteriza por não ser uma religião maniqueísta, não possuindo nenhuma ética moral que separa o certo do 

errado. Dessa maneira, não existe nenhum código social que determine as formas de censuras, as punições e as 

correções contra qualquer tipo de fraqueza moral que porventura possa ter o seu adepto. Como não existe 

pecado, a distinção entre bem e o mal depende basicamente da relação entre cada seguidor e seu orixá, nome 

genérico dos deuses das religiões afro-brasileiras. Pierrucce (2000, p. 293) caracteriza o candomblé como 

religiosidade, cujos “orixás não são divindades moralistas, que exigem e recompensam quem é bom, ou 

castigam quem faz o mal. Diferentemente das grandes religiões mundiais, surgidas da palavra e da ação 

extraordinária de grandes personalidades proféticas. As religiosidades de matriz africana se distanciam das 

religiões moralizadoras, cuja mensagem visa a regulamentar, com princípios éticos gerais e sanções morais bem 

definidas, a conduta cotidiana dos seguidores. Diferentemente, sobretudo, do cristianismo, com sua noção de 

pecado individual e seu ideal de uma vida santificada no arrependimento sincero dos pecados, a ênfase do 

candomblé é o ritual.  As regras de comportamento, normalmente, bastante minuciosas e restritas. “Elas têm 

fundamento apenas ritual, não ético: usar esta ou aquela roupa, deixar de comer isto ou aquilo, e assim por 

diante.” O babolorixá (pai de santo) ou ialorixá (mãe de santo), através do jogo de búzios, descobre qual é o 

orixá da pessoa. Este procedimento se torna necessário tanto para se iniciar no candomblé quanto para receber os 

serviços de adivinhação e previsão do futuro, oferecido pelo pai de santo. As funções e os poderes de cada orixá 

são atribuídos de acordo com os seus traços de personalidade.  
95

  Enquanto o candomblé busca suas raízes na África, a umbanda tem as suas origens no sincretismo com 

o catolicismo, no kardecismo e nas religiosidades de matrizes indígenas e africanas. Sua origem, de acordo com 

MAGNANI (1991), remonta a final do século XIX, quando negros entram, em contato com outros ritos e 

práticas mágicas européias e muçulmanas. Por meio desse sincretismo surgirá a prática da macumba. Trata-se de 

práticas mágico-religiosas de feitiçaria, onde o jongueiro (pai de santo), após invocar os seus guias espirituais, 

procura obter favores terrenos – como união ou separações de casais, produção de curas e enfermidades, etc. – 

para aqueles que o procuram. A umbanda surge na década de 1920, na cidade do Rio de Janeiro, quando um 

grupo de profissionais liberais, militares e funcionários públicos, egressos do kardecismo, incorporam os ritos da 

macumba, dentro de outra perspectiva. Os ritos de origem africana são reinterpretados, tornando, até certo ponto, 

compatíveis com a visão kardecista. Nas palavras do autor: “foram descartados tanto aqueles aspectos 

considerados primitivos e muito próximos da matéria, como os que lembravam suas origens negras: a África foi 

transformada em mero lugar de passagem e deturpação de um sistema religioso praticado há mais de cem séculos 

por povos hindus e originários de um fantasioso continente perdido (MAGNANI, 1991, p.25). Enquanto no 

candomblé os orixás não se comunicam diretamente com os assistentes, pois para entrar em contato com eles é 

preciso recorrer aos babalaô, que através do jogo de búzios ou colar de Ifá, interpreta e transmite suas ordens, na 

umbanda os espíritos, incorporados aos médiuns, prestam serviços diretos aos seus clientes. De acordo com 

Renato Ortiz (1988, p. 71), existem quatro gêneros de espíritos que compõem o panteão umbandista: por um 

lado, os espíritos de luz: caboclos, pretos-velhos e crianças. Por outro lado, os espíritos das trevas: os exus. 

Enquanto que os primeiros fazem apenas trabalhos voltados para o benefício humano, os segundos podem, em 
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branca. Até mesmo as congadas, “manifestações religiosas” fortemente enraizadas em Minas 

Gerais, são incorporadas às lutas do CENARAB. Apesar de não cultuarem os orixás, a 

coordenadora nacional dessa entidade afirma que essa manifestação cultural “tem os seus 

representantes na fé; têm os seus mistérios, eles são rezadores, sabem da mandinga”. Para ela, 

“não importa se a vela está acesa de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima” (Informação 

Verbal)96, o CENARAB defende o direito à diversidade cultural das religiosidades de matrizes 

africanas97. 

Sobre esse ponto, Floriano faz os seguintes comentários: 

 

No seu discurso, o CENARAB afirma que todas as religiões afro-brasileiras 

têm um papel importante na manutenção das tradições africanas. Desta 

forma, muda a visão sobre o sincretismo que passa a ser valorizado como 

resistências e a umbanda a ser interpretada como uma etapa necessária, 

importante, como a raiz brasileira que serviu de refúgio à população negra e 

pobre. Seus terreiros também passaram a ser considerados como espaço de 

resistência (FLORIANO, 2009, p.169). 

 

O CENARAB tem, contudo, dificuldades em alcançar seus objetivos. Em primeiro 

lugar, porque a autonomia e o isolamento dos pais e mães de santo no Brasil fragmentaram as 

religiosidades de matrizes africanas; em segundo lugar, porque o clima acusatório e de 

desconfiança existente nessa esfera religiosa deixaram algumas lideranças e seus pares 

bastante receosos, fazendo com que a mobilização de terreiros se tornasse uma tarefa 

hercúlea
98

. Em terceiro lugar, porque um grande número de terreiros é dirigido por não-

                                                                                                                                                                                     
sua ambivalência, realizar trabalhos tanto para o bem quanto para o mal. O autor sustenta, em sua tese de 

doutorado, que a umbanda, representa a morte branca do feiticeiro negro, na medida em que não fortalece suas 

raízes africanas, ajustando-se mais aos princípios teológicos do kardecismo. 
96

  Entrevista concedida ao pesquisador por Macota Celinha, coordenadora Nacional do CENARAB no 

segundo semestre de 2010. 
97

  Sobre o Congado mineiro, cf. SILVA, Rubens Alves. Negros católicos ou Catolicismo negro? Um 

estudo sobre a construção da identidade negra no Congado mineiro. Belo Horizonte: Nandyala, 2010. 
98

  Nilma Lino Gomes, ao prefaciar a obra Formação de professores e religiões de matrizes africanas: um 

diálogo necessário, de Erisvaldo Pereira do Santos (2010, p.7), afirma que essas religiosidades ganham novos 

contornos e problematizações na atualidade. Inscritas em um terreno complexo, essas religiosidades e seus 

adeptos têm sido tratados não somente na sociedade mais ampla, mas também nos meios educacionais com 

desconfiança e preconceito. Tal comportamento não pode ser atribuído ao sistema de crença desses sujeitos, mas 

aos processos de dominação que marcaram a empreitada colonial. “Esses processos encontravam-se imersos nas 

relações de poder nas quais determinados grupos e povos subjugaram à força aqueles por eles considerados 

como os “Outros”, relegando-os ao lugar do selvagem, do exótico, da irracionalidade. Nesse contexto, tudo 

aquilo que estava fora dos padrões de poder, de saber, de cultura e de crença do poder colonial passou a ser visto 

como perigoso e suspeito; portanto, passível de ser destruído, dominado e catequizado. Apesar do término da 

empresa colonial e dos inúmeros processos de transformação vividos pelas sociedades ao longo da história, a 

marca da colonização perdura no imaginário, nas relações de poder, na manutenção das hierarquias sociais e 

raciais dos dias de hoje.” O CENARAB deve ser compreendido como um movimento que se insurge contra a 
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negros, dificultando sua identificação com o movimento negro. Cabe destacar aqui uma 

observação de Prandi (2005, p.173) sobre o Candomblé. O autor diz que essa religião se 

tornou universal, uma vez que os contornos etnicorraciais não estão tão bem delineados como 

até pouco tempo atrás. Agora, ele é, segundo o autor, uma religião que agrega brasileiros de 

distintas classes sociais, de diferentes orientações sexuais, de gênero e de raça.  

A dificuldade de articulação não se encerra somente no campo religioso, mas também 

na internalidade do próprio movimento negro do qual o CENARAB faz parte. 

 

Mesmo propondo a união das religiões de matriz africana em torno de 

questões sociais e políticas e não teológicas como faziam as federações na 

década de cinquenta e sessenta, o CENARAB enfrenta as divergências 

internas do movimento negro decorrente das diferentes visões de mundo e do 

envolvimento político com as agendas dos movimentos ecológicos, dos 

APNs e dos militantes evangélicos (FLORIANO, 2009, p.172). 

 

A despeito disso, o CENARAB busca enfrentar o recrudescimento da intolerância 

religiosa levada a cabo nas últimas décadas pelo movimento neopentecostal, por meio da 

ampliação do debate nos terreiros e da mobilização do povo de santo. Os ataques aos terreiros 

por integrantes daquele movimento religioso não são somente denunciados ao poder público, 

mas respondidos por meio de passeatas e denúncias nos meios de comunicação.   

 

A luta pela igualdade religiosa concretizada em várias ações de combate à 

intolerância religiosa conseguiu unificar várias tendências do movimento 

negro, contando com o apoio de várias organizações (...). O CENARAB 

separa a ação política da atividade religiosa, o que está em comum acordo 

com o povo dos terreiros que não apóiam a exibição pública dos seus rituais 

(FLORIANO, 2009, p.170). 

 

Eis outro grande desafio do CENARAB: vincular a questão da intolerância religiosa à 

questão do racismo. Como se sabe, o movimento neopentecostal é constituído por um número 

expressivo de líderes e de fieis negros. Dizer que se trata de pessoas alienadas é uma forma de 

não enfrentar o desafio de se compreender as razões que levam pessoas negras a aderirem ao 

movimento religioso que mais ataca as religiosidades de matrizes africanas. Para o 

CENARAB, é preciso considerar dois aspectos que subjaz essa situação: a) o movimento 

neopentecostal recruta a maioria de seus fieis em áreas periféricas, em locais habitados em sua 

                                                                                                                                                                                     
manifestação dessa dominação colonial na atualidade. Daí não se preocupar em demarcar as fronteiras culturais 

de uma religiosidade de matriz africana. O que está em jogo é o direito de se representar e de se inscrever na 

cultura brasileira sem interdição dos grupos hegemônicos. 
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maioria por negros. Ali esses movimentos encontram pessoas vivendo no limite de suas 

subsistências, enfrentando questões ligadas à moradia, à saúde, à violência e ao suprimento de 

suas necessidades básicas. Os negros, quase sempre, não encontram próximos às suas 

residências um terreiro, mas a presença de um pastor, identificado com sua condição 

etnicorracial; b) o movimento neopentecostal não rompe com os símbolos sagrados das 

religiosidades de matrizes africanas. Pelo contrário, eles são reelaborados, rearticulados e 

nunca suprimidos.   

 

No discurso de alguns líderes [do CENARAB], o uso da simbologia das 

religiões afro-brasileiras pelos dirigentes das igrejas evangélicas é visto 

como um meio para atingir seus fins, isto é, ampliar a base política 

evangélica. Utilização considerada como uma prova da legitimidade e do 

prestígio das religiões afro-brasileiras. Como enfrentar a perseguição dos 

neopentecostais? A palavra de ordem é combater a intolerância religiosa. 

Ampliar o debate, levar a discussão para o os terreiros, mobilizar o povo do 

santo em torno do combate à intolerância religiosa. Outra proposta é a dos 

terreiros se organizarem para atuar na comunidade e, assim, obter 

visibilidade e ganhar espaço (FLORIANO, 2009, p.168). 

 

O padre Alberto Antoniazzi atribui a expansão do neopentecostalismo à sua 

capacidade de articular símbolos da cultura popular brasileira, oriundas de diferentes matrizes 

simbólicas. Trata-se, portanto, de um movimento sincrético que se vale de ritos e mitos 

oriundos do protestantismo histórico, do pentecostalismo, do catolicismo popular e das 

religiosidades de matrizes africanas.  

 

Basta ver que a [Igreja] Universal realiza “sessão espiritual de descarrego”, 

“fechamento do corpo”, “corrente da mesa branca”, retira “encosto”, desfaz 

“mau-olhado”, asperge nos fieis galhos de arruda molhados em bacias com 

água benta e sal grosso, substitui fitas do Senhor do Bonfim por fitas com 

dizeres bíblicos, evangeliza em cemitérios durante o dia de Finados, oferece 

balas e doces aos adeptos no dia de Cosme e Damião. Importante frisar que, 

no caso da [Igreja] Universal, a adoção desses expedientes não é irrefletida, 

nem se configura como sincretismo involuntário. Pelo contrário. Constitui 

estratégia evangelística deliberada, bem como pensada e que tem sido 

mantido intensificada e até diversificada em razão de sua elevada eficácia 

(ANTONIAZZI, 2006, p.41-42). 

 

 

Ao estudar as sessões de descarrego na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), o 

sociólogo Ari Pedro Oro analisa a linguagem, os símbolos e os ritos dessa cerimônia religiosa. 

Os pais de santos e mães de santos, convertidos ao neopentecostalismo, são chamados de “ex-
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pais de encosto” e “mães de encosto”. Eles conduzem a celebração religiosa, reproduzindo 

ritos próprios das religiosidades de matrizes africanas. 

 

Em certas ”sessões espirituais de descarrego”, os que já pisaram nas “casas 

dos encostos” – termo genérico hoje usado para se referir ao conjunto das 

entidades das religiões afro-brasileiras – são convidados a formar um grande 

círculo na igreja, chamado de “circulo da divindade” e que reproduz as 

“correntes” dos “terreiros”. Em tais rituais, além dos pastores, participam 

ativamente o que na IURD chamam de “ex-pai e mãe-de-encosto”. Em 

determinada sessões, antes do início do culto propriamente dito, aqueles 

“ex”, ao lado de pastores e obreiros, dão “consultas” às pessoas que os 

procuram. A seguir, durante as “manifestações dos demônios”, é comum 

algum “ex-pai ou mãe-de-encosto” ser chamado pelo pastor ou bispo que 

preside a sessão para interpretar e explicar os seus comportamentos e termos 

usados. Isso revela que os “ex-pai/mães-de-encosto” detêm um status 

especial e cumprem um importante papel nos cultos que ocorrem nas terças-

feiras nos templos da IURD (ORO, 2006, p.121) 

 

 

  A IURD coloca, dessa forma, em circulação imagens, rituais e linguagens das 

religiosidades de matrizes africanas, combinada com elementos do pentecostalismo e do 

catolicismo popular. 

 
É importante frisar que, em tais “sessões de descarrego”, tanto os pastores 

quanto os ditos “ex-pais de santos” se vestem de branco, como nos rituais da 

Umbanda. Algumas vezes, os próprios fiéis são solicitados a comparecer 

vestidos de branco. Além disso, como nos terreiros – na “balança de Xangô”, 

no batuque, a chamada coletiva das entidades –, na sessão de descarrego, 

quando pretende acelerar os trabalhos, fazer a “libertação” dos fiéis, 

exorcizando coletivamente “os demônios” – também de forma semelhante ao 

que, às vezes ocorre, nos terreiros, quando as entidades são “despachadas” 

juntas. (ORO, 2006, p.121) 

 

O sincretismo do movimento neopentecostal é combatido pelo CENARAB. Visto 

como uma afronta aos valores e as crenças das religiosidades de matrizes africanas, a 

coordenadora nacional do Central Nacional de Resistência e Africanidade Brasileira destaca 

que o demônio, figura bastante presente nos cultos neopentecostais, tem sua origem no 

cristianismo e não das religiosidades de matrizes africanas.  

 

O diabo incomoda tanto o povo cristão, que há uma tentativa secular de 

tentar impor essa figura do diabo pra nós. Porque quem criou o diabo foram 

os cristãos; em nenhum texto de filosofia, de mitologia africana tem a 

imagem do diabo; nenhum! Entendeu? E olha que há uma vasta mitologia do 

povo africano. A figura desse diabo da IURD é originada no mundo cristão. 

Eu fico pensando naquele português renascentista todo incauto, todo católico 



178 

 

quando ia capturar pessoas na África para torná-las escravas. Em cada navio 

negreiro tinha que ter um padre. Eles tinham que estar em paz com Deus, 

né? Um Deus que também ia lá ajudar a escravizar. Os portugueses rezavam 

a viagem inteira. Então, Deus é utilizado pra massacrar. Então, você imagina 

esse português chegando num continente, que não tem essa concepção de 

mundo cristão, que não conhece a figura do diabo. Lá eles encontram um 

falo duro, grande e o povo pondo sua oferenda nesse falo. Para os católicos, 

esse povo pertence ao diabo. Daí a satanização da principal figura de matriz 

africana que é Exu. Logo ele que é, para o povo negro, fonte de orgulho. Na 

verdade, o Exu é o mais humano de todos os orixás. Ele é ponte de ligação 

entre o profano e o sagrado. O pênis não é o fruto do pecado original na 

tradição judaico-cristã? Não é a tentação do diabo que gerou a queda do 

homem no paraíso? Daí o diabo cristão, com aquele rabinho, chifrinho, 

garfinho, é associado àquela figura que o pênis representa nas tradições de 

matriz africana. Como os portugueses não tinham esse modo de viver, de ver 

e se relacionar com o mundo, acabam classificando aquelas pessoas como 

adoradoras do diabo, né? Mas na verdade, o diabo ele é eminentemente 

cristão. E quem pariu Mateus tem que dar conta dele. Não me manda essa 

figura, porque ela não me pertence. (Informação verbal) 
99

. 

 

Observe que a coordenadora do CENARAB atribui a satanização dos cultos de 

matrizes africanas pelos cristãos de modo geral e pelos movimentos neopentecostais em 

particular à tradução cultural empreendida pelos portugueses durante o tráfico negreiro. Como 

ela nos descreve, ao encontrar uma situação estranha (a presença de um símbolo do pênis 

sendo referenciado por grupos africanos) substitui esse evento estranho por imagem familiar 

(o diabo que, desde sempre, povoou o universo simbólico dos cristãos). A tradução cultural 

permitiu que os rituais religiosos africanos passassem a ser designados como feitiçarias e os 

africanos passaram a ser rotulados de feiticeiros.  

Esse é o mesmo ponto de vista de Tomaz Tadeu da Silva. 

 

Os primeiros colonizadores portugueses da costa africana (...) recorreram à 

palavra fetiche para nomear as práticas desconhecidas das populações dos 

territórios que começavam a colonizar. Assimilar o desconhecido ao 

conhecido foi a maneira encontrada para lidar com a diferença, com o 

estranho, com o inusitado (SILVA, 1999 b. p.74). 

 

Pode-se dizer que, ao (des) qualificar as práticas religiosas dos grupos africanos, os 

portugueses criaram, por meio de um léxico próprio, uma nova realidade. Dessa maneira, os 

impasses gerados pelo encontro entre europeus e africanos no período renascentista poderiam 

ser solucionados: o estranho havia se tornado familiar. Afinal de contas, bruxaria e feitiçaria 

foram práticas recorrentes no período medieval e os europeus já sabiam como lidar com elas. 

                                                           
99

 Entrevista concedida ao pesquisador por Macota Celinha, coordenadora Nacional do CENARAB no segundo 

semestre de 2010. 
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Assim, em vez que os africanos, com a economia de subsistência tribal, significarem um 

entrave à expansão mercantil do comércio ultramarino lusitano, eles passaram a ser as 

próprias mercadorias que deveriam ser comercializadas. Como tão bem nos demonstrou 

Furtado (1997), a introdução da escravidão nas terras brasileiras pelos portugueses pode ser 

explicada pelas necessidades econômicas, ditadas pelo sistema mercantilista, no século XVI: 

os recém-criados Estados Nacionais, visando à expansão e à legitimação de seus poderes 

políticos, buscavam o lucro fácil e seguro. Assim, os colonizadores procuravam produzir, em 

suas colônias, apenas artigos que tivessem grande aceitação no mercado europeu. No caso 

brasileiro, o cultivo da cana-de-açúcar, que encontrou no solo do litoral nordestino um 

ambiente propício à sua produção, parecia atender plenamente aos interesses mercantis 

lusitanos. No entanto, a dificuldade de se encontrar uma mão-de-obra barata apareceu como o 

grande entrave do cultivo desse artigo. Por um lado, contratar um trabalhador português 

implicava altos salários, sem os quais o trabalhador não se sentiria, suficientemente, 

estimulado a deixar o seu país para trabalhar em terras desconhecidas. Por outro lado, o 

descontentamento do trabalhador livre com o trabalho árduo das plantações poderia fazer com 

que abandonasse as lavouras de cana-de-açúcar e passasse a se dedicar à pequena agricultura 

familiar de subsistência. 

Por tudo isso, a solução encontrada foi a adoção da escravidão. Os portugueses 

procuraram, no entanto, apresar os indígenas. Mas, por razões que não nos interessam no 

momento, os colonizadores irão, posteriormente, substituí-los pelos africanos. Nesse 

processo, aspectos da cultura africana, considerados estranhos, foram usados pelos 

colonizadores para justificar uma decisão de cunho estritamente econômico, como a 

escravidão. A cor da pele dos africanos, desde os primeiros contatos com os europeus no 

período medieval, era vista como um grande problema para os habitantes do velho mundo. No 

início, ela era interpretada como resultado do calor que assola o continente africano. Depois, 

passa a ser um significante das práticas religiosas africanas. Veja o que Cohen, diz a respeito 

desse fato. 

 

A pele negra estava associada com o fogo do inferno, significando, assim, na 

mitologia cristã, uma proveniência demoníaca. (...) Esse vínculo era apenas 

reforçado por uma reação xenófoba à medida que as pessoas de pele escura 

eram levadas, de forma forçada, para a Europa, no início da Renascença. 

Narrativas de miscigenação surgiam e circulavam para sancionar políticas 

oficiais de exclusão (COHEN, 2000, p. 37). 
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Dessa maneira, ao associar as práticas culturais dos povos africanos às manifestações 

demoníacas, a escravização ou até pelo extermínio físico poderiam ser justificados pelos 

cristãos. O cronista português Gomes de Zurara chegou a escrever, no século XVI, que a 

escravidão era “pequena cousa em comparação de suas almas (almas dos africanos), que 

eternamente haviam de possuir soltura” (MAESTRI, 1994, p. 30).  

O CENARAB, como movimento social, procura, no entanto, repensar essas imagens 

construídas durante o período de colonização. O sincretismo das religiosidades de matrizes 

africanas é valorizado pelo Centro porque diz respeito às lutas, às estratégias de resistência da 

tradição de matriz africana em terras brasileira. A coordenadora do Centro Nacional de 

Resistência e Africanidade Afro-Brasileira questiona, no entanto, o sincretismo da Igreja 

Universal do Reino de Deus. As incorporações de ritos e de elementos simbólicos de 

religiosidades de matriz africanas no culto da IURD têm como objetivo a descaracterização 

das tradições afro-brasileiras.  

 
O processo do sincretismo foi uma das maiores artimanhas da “inteligentice” 

africana. O que foi elaborado, no sincretismo, não é foi transmutação, mas 

uma interação com o catolicismo. Exu vai continuar sendo Exu. Iansã vai 

continuar sendo Iansã, mas eu posso rezar pra Santa Bárbara; eu posso ter 

um altar pra Santa Bárbara, mas naquele contexto o sujeito não poderia ter 

um pra Iansã. Com o sincretismo, o fiel poderia dizer: “Ah Iansã! toda vez 

que eu rezar pra Santa Bárbara, é a você que eu estou me referindo.” Ogum é 

São Jorge? Não! Ogum é Ogum. Só que o negro podia rezar pra São Jorge! 

Ele não podia rezar pra Ogum. Tá entendendo!? Então a hora que eu rezar 

pra São Jorge, entende-se que estou rezando para Ogum. As pessoas, às 

vezes, tendem a pensar que o sincretismo na verdade é uma transmutação, 

mas não é uma transmutação. Até porque Iansã não tem nada de virgem, de 

pudica, que Santa Bárbara. Oxum não tem nada de Nossa Senhora. São 

energias totalmente diferentes! Jesus não é Oxalá. Jesus é Jesus. Até porque 

você não consegue trabalhar na coisa da temporalidade com os orixás. Você 

não tem a questão que o cristão judaico tem da temporalidade. Você sabe 

quando que Jesus viveu, onde ele viveu. Vocês sabem onde eles viveram. O 

Orixá não. Ele não é temporal. Ele é energia. Sou contrário ao sincretismo da 

IURD. Ele não é um mecanismo de resistência, de luta contra a segregação 

religiosa. Pelo contrário, o sincretismo da IURD é uma forma recente de 

subjugação das religiões de matriz africana. (Informação verbal)
100

. 

 

 

 Como constata Floriano, embora defenda o sincretismo das religiosidades de matrizes 

africanas, o CENARAB procura, nesse contexto pós-colonial, promover a “descatolização” 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Macota Celinha, coordenadora Nacional do CENARAB no 

segundo semestre de 2010. 



181 

 

dessas práticas religiosas e não somente lutar contra a intolerância religiosa do movimento 

neopentecostal. 

 

Defendendo o sincretismo apenas as religiões consideradas de matriz 

africana, defendem uma descatolização das mesmas. Significativo destas 

mesmas mudanças é o uso da expressão “religiões de matriz africana” que 

vai se popularizando em substituição da expressão “povo de santo,” que 

segundo alguns “tem um som muito católico” (FLORIANO, 2009, p.166). 

 

  

A expressão religião de matriz africana é, de acordo com a autora, unificadora. Ela coloca em 

um mesmo pacote crenças do Candomblé keto, banto e gegê. Além disso, abarcam religiões 

como Umbanda e Quimbanda
101

. Lutar pela legitimação de formas de compreensão do 

mundo, gestados por religiosidades de matrizes africanas é um dos objetivos do CENARAB. 

Em outros termos, o CENERAB coloca em questão o direito da diferença e da política da 

identidade. Em certo sentido, o CENARAB busca explorar os sentidos mais profundos do 

conceito de multiculturalismo. Em virtude disso, passamos agora a aprofundar melhor essa 

categoria teórica e política.  

Trata-se, como se sabe, de um conceito que não é de fácil definição. Stuart Hall (2003, 

p.49) nos lembra que essa categoria espalhou-se, de forma heterogênea, em vários países 

ocidentais, tornando-se um significante oscilante. Sua expansão não serviu, não obstante, para 

estabilizar ou esclarecer, de modo algum, seu significado. Em razão disso, seu uso justifica-se 

somente quando temos em mente que se trata de um termo teórico e político que precisa ser 

permanentemente indagado. Todavia, essa não é a particularidade do multiculturalismo. O 

autor, apoiando-se em Bakhtin, sustenta que qualquer signo, não pode ser subtraído das 

tensões da luta social, sob pena de debilitar-se, degenerar-se em alegorias, tornar-se apenas 

objeto de estudo dos filólogos. Para ser usado como instrumento racional e vivo por um grupo 
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  Para maiores detalhes sobre discriminação das religiosidades de matrizes africanas, cf. SANTOS, 

Erisvaldo Pereira. Religiosidade, Identidade Negra e Educação: O Processo de Construção de Subjetividade de 

Adolescentes dos Arturos. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Educação), Faculdade de Educação – UFMG, 

Belo Horizonte, 1997.  Cf. SANTOS (a), Erisvaldo Pereira. A educação das relações étnico-raciais e a 

intolerância contra as matrizes religiosas africanas no Brasil. In: Ângela Dalben et al. Coleção Didática e 

Prática de Ensino. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, PP. 662-679. Cf. SANTOS (b), Erisvaldo Pereira. 

Formação de professores e religiões de matrizes africanas: um diálogo necessário. Belo Horizonte: Nandyala, 

2010. 
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social, o significante tem que ser apreendido em seu contexto de tensão e de disputa 

política
102

. 

Ao apresentar-nos o multiculturalismo como jogo das diferenças, Gonçalves e Silva 

(1998) possibilitam-nos, de forma brilhante, compreender o caráter contestado, mas fecundo 

dessa categoria teórica e política. Trata-se, no entanto, de um jogo bastante distinto de uma 

partida de futebol, por exemplo, cujas regras já são conhecidas de antemão. Como sublinham 

os autores, o regulamento do jogo das diferenças só pode ser compreendido nas lutas sociais, 

empreendidas por atores que, por uma razão ou outra, experimentaram o gosto amargo da 

discriminação e do preconceito no interior das sociedades em que vivem. Assim, não se pode 

conhecer as regras desse jogo, sem explicitar os contextos sócio-históricos nos quais os 

sujeitos agem no sentido de interferir na política de significados, sobre o qual dão sentido e 

inteligibilidade às suas ações enquanto atores. 

Para os autores, o contexto de onde se fala é, dessa forma, fundamental para se 

conhecer os sentidos e os significados do multiculturalismo no mundo contemporâneo. Eles 

citam como exemplo as lutas dos negros estadunidenses que, insurgindo contra imagens e 

estereótipos que os inferiorizem ou os descrevem de forma desrespeitosa, incorporam 

ideologias etnocêntricas de seus adversários brancos. 

 

Batendo-se contra as imagens negativas embutidas nos termos ‘black’ e 

‘negro’, consideram como ‘politicamente correto’ serem definidos como 

‘afro-americanos’. Não percebem que incorporam a ideologia etnocêntrica 

de seus adversários brancos, que crêem ser os únicos americanos das três 

Américas, excluindo o restante do continente. Afro-americanos somos nós 

também, os negros brasileiros e, ainda, os cubanos, os venezuelanos, os 

peruanos e assim por diante. Em outros termos, aquilo que os afro-

estadunidenses chamam de ‘politicamente correto’, quando lido a partir de 

                                                           
102

  Stuar Hall destaca o campo minado em que se encontra o debate sobre o multiculturalismo. Em suas 

palavras: “Longe de ser uma doutrina estabelecida, o multiculturalismo é uma ideia profundamente questionada. 

É contestado pela direita conservadora, em prol da pureza e integridade cultural da nação. É contestado pelos 

liberais, que alegam que o culto da etnicidade e a busca da diferença, ameaçam o universalismo e a neutralidade 

e do estado liberal, comprometendo a autonomia pessoal, a liberdade individual e a igualdade formal (...). O 

multiculturalismo é também contestado por modernizadores de distintas convicções políticas. Para estes, o 

triunfo do universalismo da civilização ocidental sobre o particularismo de raiz étnica e racial, estabelecido no 

Iluminismo, marcou uma transição decisiva e irreversível do Tradicionalismo para a Modernidade (...). Algumas 

versões pós-modernas do ‘cosmopolitismo’, que tratam o ‘sujeito’ como algo inteiramente contingente e 

desimpedido, se opõem radicalmente ao multiculturalismo, em que os sujeitos se encontram mais localizados. Há 

ainda o desafio de varias posições de esquerda. Os antirracistas argumentam que, erroneamente, o 

multiculturalismo privilegia a cultura e a identidade em detrimento das questões econômicas e materiais” 

(HALL, 2009, p. 51-52). Esta extensa citação demonstra o quanto o multiculturalismo é uma categoria 

controvertida, sujeita a disputa de distintas vertentes políticas. 
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nosso contexto histórico, representa a quinta-essência da incorreção 

(GONÇALVES e SILVA, 1998, p.10). 

 

 

 Os autores estranham as formas pelas quais o multiculturalismo aparece nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Tomando a diversidade cultural como um fato da 

vida social, o documento oficial nos apresenta a escola como lugar de acolhimento e respeito 

às pluralidades culturais, esquecendo-se de que a questão do multiculturalismo surge, no 

século XIX, por meio de confrontos, muitas vezes dramáticos, ocorridos nas ruas, quarteirões 

e nos bairros dos centros urbanos. Para os PCNs, o multiculturalismo é, no entanto, um tema 

transversal. Essa visão reducionista impede que se veja o multiculturalismo como uma 

política cultural, emergida em países euro-ocidentais em decorrência de relações de poder que 

obrigaram diferentes culturas raciais, étnicas e nacionais a viverem em um mesmo espaço, sob 

controle de um poderoso Estado Nacional. Por essa razão, o multiculturalismo não pode ser 

visto unicamente como um movimento escolar e educacional, como descrito nos Parâmetros 

Nacionais Curriculares.  

Gonçalves e Silva, ao retomar essa temática, fazem as seguintes observações: 

 

Para nós, o multiculturalismo nunca foi tema, nem central nem transversal, 

muito menos ‘estilo de vida’ ou ‘modo de ser’ tal como usar brinco, trançar 

um rastafári, jogar tênis ou passar férias em Honolulu. Ao contrário, é um 

olhar que parte de nossa existência de afro-brasileiro, e nos demanda estar o 

tempo todo nos construindo, nessa ambigüidade identitária que certamente 

nos acompanhará até o nosso último instante (GONÇALVES e SILVA, 

2003, p. 112). 

 

 

 O multiculturalismo diz respeito, assim, às lutas de minorias (não em quantidade, mas 

em influência e poder) contra representações e formas de preconceitos e discriminação, 

produzidas pelas sociedades euro-ocidentais, as quais privilegiam arbitrariamente a cultura 

branca, masculina, cristã, capitalista, cientificista e predatória. Os grupos marginalizados 

socialmente, além de serem, muitas vezes, silenciados, são inferiorizados pela cultura 

hegemônica. Nesse processo, não basta apenas reconhecer as diferenças culturais, como 

sustentam alguns autores liberais. O fundamental aqui é questionar conceitos e categorias que 

naturalizam as assimetrias sociais entre grupos, bem como colocar em xeque o poder, o 

privilégio, a hierarquia das opressões e os movimentos de resistência. Mclaren (2000) salienta 
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que, em uma perspectiva crítica e revolucionária, o multiculturalismo enfoca o caráter 

insurgente, polivocal, heteroglosso e antifundacional dos movimentos sociais. 

 Hall (2003) nos lembra que nem todos os defensores do multiculturalismo têm, no 

entanto, esse entendimento. Em sua versão conservadora, o reconhecimento das diferenças se 

faz necessário tanto para se construir estratégias políticas para administrar problemas gerados 

pela diversidade cultural quanto para integrar as minorias aos costumes e tradições dos grupos 

socialmente hegemônicos. Em sua versão liberal, o objetivo é integração das minorias à 

sociedade mais ampla, tolerando certas práticas culturais apenas no domínio privado. Em sua 

versão, comercial, o multiculturalismo se resume à questão de consumo: venda de produtos 

exóticos de grupos que se encontram às margens dos grupos dominantes culturalmente. No 

Brasil, essa perspectiva pode ser notada em Porto Seguro, na Praia de Coroa Vermelha. Aí há 

uma feira, com inúmeros artigos de tribos indígenas, produzidos pelos Pataxós.  

John Willnsky (2002) destaca que, em sua versão conservadora e liberal, o 

multiculturalismo naturaliza categorias que reificam as relações humanas, justificando 

assimetrias de classe, gênero, raça, geração, religião, etc. Tomando como exemplo as relações 

entre a França e suas ex-colônias, o autor afirma que esse país, embora continuasse a exigir 

lealdades e serviços, abandonou seus emigrantes. Apoiando-se em Simone Weil, filosofa 

francesa que viveu no período de ocupação nazista, ele cita o caráter autoritário do currículo 

francês que impõe a todos e a todas que aprendam sobre o caráter heróico de Joana D’Arc, 

mas silencia-se sobre nomes santos e heróis de outras culturas e povos que contribuíram para 

a formação da França moderna. 

 

Atualmente, falamos sobre a heroína para os anamitas e os árabes: embora 

eles saibam muito bem que aqui na França não permitimos que falem sobre 

seus santos e heróis: assim, sendo, a condição na qual os colocamos é uma 

afronta à sua honra (WILLINSKY, p. 117). 

 

 Situação análoga pode ser encontrada no Brasil. Além de os estudantes pertencentes à 

religiosidade de matriz africana serem vítimas de preconceitos e discriminação nas escolas 

públicas, são obrigados a conviver com rituais e histórias de outras religiões. Caputo (2008), 

ao pesquisar grupos de jovens integrantes do Candomblé, constata o quanto a escola silencia-

se sobre essa questão. Ao indagar uma professora evangélica que leciona Ensino Religioso 

sobre o objetivo de sua disciplina e sobre a existência de pessoas ligadas ao Candomblé, 

obteve uma resposta etnocêntrica, centrada apenas em concepções monoculturais. 
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O objetivo de minha disciplina é levar a Palavra de Deus. Do Deus único, 

criador do mundo e de tudo o que existe nele. Sobre a presença de alunos do 

candomblé em minha sala, não pergunto, mas sei que eles existem. Ano 

passado eu tinha uns ogans que entenderam que estavam errados e se 

tornaram cristãos. Já diretora adjunta diz que na sua escola as pessoas de 

todas as religiões são respeitadas. ‘Inclusive as do candomblé, que 

frequentam terreiro, porque não podem pagar psicólogos e lá a terapia é 

barata’, afirmou. Assim, não fica difícil entender porque uma criança me 

disse uma vez: ‘sinto vergonha na escola porque católico é católico e 

macumbeiro é macumbeiro, eles são aceitos e nós não (CAPUTO, 2008, p. 

176). 

 

 

 Há aqui dois pontos nesse depoimento que merecem ser destacados. O primeiro diz 

respeito ao silenciamento dos estudantes que possuem alguma ligação com as religiosidades 

de matrizes africanas. Vistas como ameaças às crenças, aos valores e aos costumes religiosos 

dos grupos culturalmente hegemônicos, os estudantes que pertencem a essas religiosidades 

não têm, de modo geral, o direito de se manifestar publicamente no contexto escolar sobre 

suas convicções religiosas. Trata-se de uma situação que não se origina, no entanto, na escola, 

mas na sociedade mais ampla. Do ponto de vista diacrônico, a questão da intolerância tem 

raízes no período colonial. Do ponto de vista sincrônico, ele está disseminado no campo 

religioso, especialmente entre neopentecostais e integrantes do Movimento Católico 

Carismático. O antropólogo Vagner Silva destaca seis formas pelas quais a questão da 

intolerância e do preconceito e discriminação das religiosidades de matrizes africanas 

aparecem no Brasil nos dias de hoje. 

 

1) Ataques feitos no âmbito dos cultos das igrejas neopentecostais e em seus 

meios de divulgação e proselitismo; 2) agressões físicas in loco contra 

terreiros e seus membros; 3) ataques às cerimônias religiosas afro-brasileira 

realizadas em locais públicos ou aos símbolos das religiões existentes em 

tais espaços; 4) ataques a outros símbolos da herança africana no Brasil; 5) 

ataques decorrentes de alianças entre igrejas e políticos evangélicos; 6) 

reações públicas (políticas e judiciais) dos adeptos das religiões afro-

brasileiras (SILVA, p. 10). 

 

O segundo ponto suscitado pelo depoimento de uma professora de Ensino Religioso, 

coletado por Caputo (2008, p.176), diz respeito à afronta da honra daqueles que não podem 

falar nos espaços públicos de seus heróis e santos, como nos lembra John Willinsky (2002), 

mas são obrigados a aprender na escola sobre heróis e santos dos grupos culturalmente 
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hegemônicos. Para tratar desse assunto, tomo como exemplo o estudo recente de Oliveira 

(2009) sobre as manifestações do catolicismo nas escolas públicas da Rede Municipal de Belo 

Horizonte. Aí o catolicismo se manifesta de três formas distintas e complementares: a 

primeira de forma institucionalizada, a segunda de forma objetivada e a terceira de forma 

incorporada
103

. 

No estado institucionalizado, há uma íntima identificação dos nomes dos 

estabelecimentos de ensino e o catolicismo. Isso pode ser notado, em Belo Horizonte, pela 

quantidade de escolas públicas municipais com nomes de santos e sacerdotes católicos. Das 

189 escolas, dezenove possuem alguma referência. Eis aqui a título de ilustração alguns 

nomes: E.M. Nossa Senhora do Amparo, E.M. Santa Terezinha, E.M. Padre Marzano Matias, 

E.M. Cônego Sequeira, E.M. Cônego Raimundo Trindade, E.M. Padre Guilherme Peterson, 

E.M. Padre Francisco Moreira, E.M. Padre Edeimar Massote, etc
104

.  

No estado objetivado, o catolicismo se manifesta nos estabelecimentos educacionais 

de três maneiras, a saber: em primeiro lugar, por meio de inscrições de símbolos religiosos no 

espaço escolar. Tanto a presença do crucifixo e das imagens de Nossa Senhora e de santos 

quanto de grutas e oratórios demarcam, de forma objetiva, a opção religiosa da escola. Em 

segundo lugar, por meios de rituais pedagógicos: em muitas escolas, principalmente as que 

atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, têm como prática rezar o “Pai Nosso”, sob a 

alegação de que se trata de uma oração universal
105

. Em terceiro lugar, por meio do tempo 

escolar. Como se sabe, o ano letivo é estruturado tendo como referência o calendário que 

vigora no Brasil, o que significa dizer que em feriados religiosos (Semana Santa, Corpus 

Cristhis, Dia da Padroeira do Brasil) não há aula. Entretanto, é no mês de maio, quando 

algumas escolas celebram a coroação de Maria e na Festa Junina, quando alguns professores 

                                                           
103

  Cabe aqui um esclarecimento: as categorias estado institucionalizado, estado objetivado e estado 

incorporado são usadas nos trabalhos de Pierre Bourdieu (1986) para explicar como se manifesta o capital 

cultural no processo de diferenciação e hierarquização do desempenho escolar de crianças de diferentes classes 

sociais. Aqui essas categorias, no entanto, são tomadas de empréstimo apenas como forma de designar como se 

manifesta o catolicismo nos estabelecimentos educacionais. 
104

  Existem aqui dois pontos curiosos: o primeiro diz respeito à inexistência de estabelecimento que possua 

nome de orixás, pai de santo, médium, rabino ou pastor evangélico. O segundo é o fato de que, para boa parte da 

população, a existência de escolas com nomes de religiosidades não-católicas, principalmente de matriz africana, 

causaria um estranhamento de tal magnitude que muitos pais se recusariam matricular seus filhos nesses 

estabelecimentos. Certamente, a naturalização de nomes de escolas que tenham alguma referência Católica 

ocorre em função do passado colonial e imperial do Brasil.  
105

  Outro evento escolar que a religiosidade católica se manifesta de maneira bastante forte é a formatura: 

geralmente, essa solenidade abarca três fases: colação de grau, baile e missa, podendo, eventualmente, ser 

realizado um culto ecumênico. 
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confeccionam materiais com dizeres viva São Pedro, viva São João e viva Santo Antônio que 

a religiosidade Católica se apresenta, no interior da escola, de maneira mais visível. 

No estado incorporado, o catolicismo é expresso nos estabelecimentos educacionais 

das seguintes formas: ao fazer o “sinal da cruz” ou invocar nomes de santos em determinada 

situação cotidiana, os profissionais da educação estão assumindo publicamente sua opção 

religiosa Católica
106

.  

 

A pesquisa de campo revelou que a manifestação de religiosidade católica, 

geralmente, não é vista como manifestação religiosa. Ela se inscreve como 

fato da vida escolar. Assim, somente outras manifestações religiosas é que 

são percebidas como manifestações religiosas. É como o sotaque linguístico. 

Ele é percebido somente nos forasteiros, naqueles que se encontram em 

terras alheias e nunca nos que estão estabelecidos em suas próprias casas 

(...). Os dados empíricos (...) nos permitem inferir que em sociedade que 

impera o catolicismo, religiosos são os outros. Os Católicos são os normais 

(OLIVEIRA, 2009, p. 83). 

 

 

Pode-se dizer que a naturalização do Catolicismo no espaço escolar não apenas 

contraria o princípio da laicidade, mas também promove o silenciamento de outros grupos 

religiosos, especialmente os de matrizes africanas. Isso é uma afronta à honra de um grupo 

étnico que foi forçado a se deslocar de seu continente para uma terra desconhecida. Eles não 

foram alvo de discriminação somente na esfera econômica, política e social, mas também da 

esfera religiosa. Aliás, as práticas religiosas da população afro-brasileira sempre foram alvo 

de perseguição. Visto como algo perigoso, elas foram toleradas apenas no âmbito privado. 

Pode-se dizer que se trata de uma religiosidade policiada tanto no sentido literal quanto 

simbólico. 

A questão do multiculturalismo emerge, no contexto das turmas de EJA em espaço 

religiosos, quando o CENARAB passa a ofertar curso de alfabetização e o Ensino 

Fundamental completo, questionando não somente o preconceito e as formas desrespeitosas 

que são tratados nos espaços públicos os negros e as religiosidade de matrizes africanas, mas 

também lutando pela reformulação da memória histórica, da identidade nacional (o Brasil não 

é formado apenas pelo catolicismo), da representação individual e social, bem como da 

                                                           
106

  Cabe destacar aqui que outras religiosidades se manifestam na escola dessa forma. Há dois trabalhos de 

Oliveira (2003 e 2006) que demonstram isso: no primeiro, ele estuda os cultos (músicas e pregações) realizados 

por jovens pentecostais em uma determinada escola noturna de Belo Horizonte durante o intervalo escolar; no 

segundo, analisa as formas de compreensão das leituras bíblicas durante o período de escolarização.   
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política da identidade.  Eis o que a coordenadora do CENARAB nos diz quando indagada 

sobre a suposta a relação orgânica entre Prefeitura de Belo Horizonte e a religiosidade 

Católica. 

 

É o que mais se tem, é o que mais se tem. Eu vou te dar um exemplo: a lei de 

criação de Belo Horizonte, que garante à Igreja Católica um terreno nos 

bairros da capital. Isso é lei. Eu vou te dar outro exemplo mais 

contemporâneo. Passa no adro da Igreja São José aqui no centro de Belo 

Horizonte e olha quem limpa lá. São os garis da prefeitura. Se você observar 

o espaço está cercado, ou seja, ali é propriedade da igreja, é propriedade 

privada. Mas quem limpa? Os funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Eu gostaria muito de ter algum funcionário que ajudasse a limpar os terreiros 

(...). A discussão que faço aqui é de poder. Nós temos um Estado 

supostamente laico que reza: o prefeito toma posse, temos missa; o 

presidente toma posse: missa. Recentemente, em Belo Horizonte houve um 

assassinato de um promotor de justiça. A prefeitura mandou celebrar missa. 

Então você tem essa relação orgânica entre poder estatal e a fé. Aliás é muito 

difícil em um país como o nosso, alguém falar que você não é cristão. Se 

você pegar as atas da Assembléia Legislativa, das Câmaras Municipais do 

nosso Estado, todas começam com “quinto dia do ano de nosso senhor Jesus 

Cristo, rogamos... Quando a cidade tem um santo padroeiro, o discurso 

oficial roga ao santo não sei das quantas que derrame a benção sobre a 

cidade. O que é isso, senão a mistura do sagrado com o poder, né? Eu 

costumo falar (...), o CENARAB não quer que o Estado inverta a relação e 

passe a nos tratar como trata a Igreja Católica. Não é isso que a gente quer. 

A gente quer que ele trate todo mundo igual. Nós não queremos que se 

ensine religião na escola, já é coisa que se ensina em casa. A relação entre 

poder estatal e fé católica me lembra muito a imagem dos irmãos siameses: 

eles nasceram grudados (Informação verbal)
107

.  

 

  

O CENARAB diferencia-se dos demais espaços religiosos por nós observados. Em 

primeiro lugar, porque é o único que se distancia do campo religioso cristão, colocando em 

relevo a questão da intolerância e do multiculturalismo religioso na sociedade brasileira. Em 

segundo lugar, porque faz questão de debater, de forma explícita, o projeto político 

pedagógico do espaço. Como destacamos anteriormente, o espaço busca repensar as relações 

etnicorraciais, por meio da reformulação da memória histórica e da identidade nacional. Em 

terceiro lugar, porque possui uma pedagogia que se revela nos símbolos, nas linguagens, nos 

arranjos espaciais e nos dispositivos materiais. Esses elementos foram pensados, de modo 

deliberado, para interferir no sistema de significação dos sujeitos que frequentam esse espaço. 

                                                           
107

  Entrevista concedida ao pesquisador por Macota Celinha, coordenadora Nacional do CENARAB no 

segundo semestre de 2010. 
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Por tudo isso, a criação da primeira turma de educação de jovens e adultos no CENARAB 

pode ser considerada um marco na Rede Municipal de Ensino. 

 

Fundado oficialmente em março de 1992, em Belo Horizonte, sua finalidade 

é a articulação e a mobilização de todas as religiões de matriz africana para 

combater a marginalização, o preconceito e os estigmas disseminados na 

sociedade brasileira. Trabalhando em parceria com órgãos governamentais 

tem participado de encontros municipais, estaduais e nacionais e se relaciona 

contra o apoio de diversas e diferentes organizações do movimento negro. 

Realizou o Primeiro Ato Nacional contra a Intolerância Religiosa e outras 

manifestações públicas, denunciando as invasões de terreiros pelas polícias e 

pelos evangélicos assim como os tem processado juridicamente 

(FLORIANO, 2009, p.165). 

 

 

Em Belo Horizonte, essa entidade estabeleceu-se no centro da capital, como Escola de 

Empreendimento Solidário, visando, por um lado, ofertar cursos que contribuíssem para a 

inserção no mercado de trabalho de “pessoas de santo” que estivessem desempregadas; por 

outro lado, produzir roupas e indumentárias que permitissem o barateamento do custo da 

prática religiosa de matriz africana, especialmente a do Candomblé. Assim, o CENARAB 

oferece curso de confecção de roupas, bordados em rechilieu, cozinha afro-brasileira, 

percussão, História e Cultura da África e Informática. Todas essas atividades são fomentadas 

por debates e discussões, contribuindo, assim, na formação de pessoas comprometidas tanto 

na luta contra a intolerância religiosa quanto contra o preconceito e a discriminação 

etnicorracial. Além disso, há um curso de História e Cultura da África, ofertado às pessoas 

que frequentam terreiros de candomblé e umbanda. 

 

 

4.2 Arranjos espaciais e subjetividade: formas silenciosas de ensino 

 

 

A demanda por um curso de EJA foi suscitada por uma estudante que frequentava o 

curso História e Cultura da África, desenvolvido por Munanga, em 2009. Embora tivesse 

interesse na temática, a jovem não dominavam o sistema alfabético. Até então, o CENARAB 

não se preocupava com a questão da alfabetização e do letramento. 
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Eu trabalhava basicamente com aulas expositivas dialogadas, dinâmicas, 

leitura de textos, oficinas, apresentações de trabalhos e grupos, seminários. 

Durante duas vezes por semana, trabalhava com pessoas, com diferentes 

níveis de escolaridade. O que os uniam era a questão etnicorracial e o 

pertencimento a alguma religiosidade de matriz africana. Nunca quis saber 

do nível de escolaridade do aluno. Mesmo porque a maioria fazia os 

trabalhos, apresentavam em sala. Pra mim estava tranquilo. Só que uma 

aluna me procurou para dizer que era analfabeta, que não conseguia ler o 

material que distribuíamos em sala. Descobri, então, que ela não tinha 

condições de participar efetivamente daqueles.debates que eu vinha 

desenvolvendo em sala de aula. (Informação verbal)
108

. 

 

 A estudante tinha dificuldade em acompanhar as aulas porque não dominava as 

capacidades básicas de leitura e de escrita. Isso só foi visto pelo professor quando a aluna o 

procurou em particular para lhe apresentar essa questão. O professor de História e Cultura da 

África passou, então, a perceber que o analfabetismo e a baixa escolaridade não era algo 

pontual, mas uma questão bastante presente em sua turma, limitando o aprofundamento 

teórico e político dos debates fomentados em sala de aula. Em função disso, procurou a 

coordenadora do CENARAB, solicitando abertura de uma turma de alfabetização.  

Quando uma integrante do NEJAEN (militante do movimento negro e que frequenta 

terreiros de Candomblé) soube do fato, sugeriu a criação de uma turma de Educação de 

Jovens e Adultos no próprio espaço desse movimento social. A criação do Projeto EJA-BH no 

CENARAB não se constitui, dessa forma, como desdobramento do Programa Brasil 

Alfabetizado, nem dos cursos de alfabetização do EJA-BEM.  

 

Fiquei feliz quando soube dessa possibilidade. Não sabia desse projeto da 

Prefeitura. Entretanto, a resolução desse problema não era tão simples assim. 

Não bastava apenas a Prefeitura nos conceder um professor. Dada a 

particularidade de nosso espaço, não era qualquer um que poderia atuar. Em 

primeiro lugar, não poderíamos aceitar uma pessoa preconceituosa e 

intolerante com as religiosidades de matrizes africanas. A gente sabe de 

muitas situações em que é o próprio professor que cria embaraços e 

constrangimentos para pessoas de religiosidade de matrizes africanas. Em 

segundo lugar, nossos alunos não aceitariam qualquer professor, mesmo 

sendo integrante de religiosidades de matrizes africanas. Muitos são em seus 

terreiros tratados como reis e rainhas; suas mãos são beijadas por pessoas 

que lhe pedem benção e proteção. No terreiro, a relação é bastante 

verticalizada. Na sala de aula, a relação é invertida. Aí quem organiza e 

sistematiza os saberes é o professor. Mais uma vez quem nos apresentou a 

solução foi a coordenadora do NEJA. Por conhecer muitos professores e ser 

do santo, ela sabia de uma candomblecista que reunia os atributos 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Munanga, professor de Cultura e História da África  do 

CENARAB, segundo semestre de 2010. 
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necessários para esse trabalho. Era uma professora da Rede Municipal de 

Educação que era uma ekedi. As ekedis não incorporam. A função delas é 

cuidar da mãe de santo e ajudar o Orixá a voltar para o Orun. Elas são muito 

respeitadas pelas mães e pais de santo (Informação verbal)
109

. 

 

Ao introduzir uma turma de EJA no CENARAB no início do ano letivo de 2010, nossa 

pesquisa ganhou novos contornos. Em primeiro lugar, porque durante a pesquisa exploratória 

todos os grupos religiosos observados (católicos, evangélicos e espíritas) definiam a si 

mesmos como cristãos e não se colocavam de forma sistemática, contra a intolerância 

religiosa. Em segundo lugar, porque o CENARAB propõe-se a questionar, como vimos 

anteriormente, imagens e discursos que inferiorizem pessoas que são integrantes de 

religiosidades de matrizes africanas. Em terceiro lugar, porque o CENARAB pretende 

alfabetizar e escolarizar pessoas que não fazem parte de religiosidades de matrizes africanas 

sem descaracterizar o espaço em que está inserido, nem abrir mão de fortalecer e valorizar as 

ditas “pessoas do santo”. Veja o que a Coordenadora Nacional do CENARAB que atua em 

Belo Horizonte diz a esse respeito: 

 

A gente é contra o ensino religioso. Por isso, não vamos ensinar religião no 

CENARAB (...). Vamos aceitar qualquer pessoa, independente do credo. 

Mas nem por isso vamos descaracterizar nosso ambiente. Quando chegam o 

católico e o evangélico aqui vão ver símbolos do pemba (...) vão ver o Exu.  

Ele está vindo aqui espontaneamente, né? Então, vai ser alfabetizado, 

aprendendo a escrever Zambi na letra /Z/, Oxalá na /O/. Nós vamos 

alfabetizar a partir da nossa realidade. E aí que se mostra o desafio! Porque 

eu não quero ensinar religião, mas quero ensinar que o preconceito que aluno 

talvez tenha, é porque não teve formação, nem informação sobre o que de 

fato se passa nas religiosidades de matrizes africanas. Então a gente 

(coordenação e professora) trabalhou muito essas idéias, essas propostas. E a 

professora deu uma vivida (...) ela rejuvenesceu. Primeiro, ela conhece muito 

bem essas pessoas, porque ela é de terreiro, e tem essa relação. E o 

Candomblé de matriz africana é extremamente hierárquico, então você 

também tinha que lidar com esse fato: como é que eu trabalho a autoridade 

do professor com pessoas, que são reis e rainhas lá na casa deles? Você tem 

que pensar assim que não é uma coisa tão simples. Não é algo que você 

chega e coloca um professor de informática ali e ta resolvido. Ele precisa 

cumprimentar e tomar a benção. Aqui não tem que ser tão diferente do 

terreiro. Ele tem que beijar a mão, tem que cumprimentar. Tem saber como 

que se cumprimenta, quando cumprimenta e que roupa pode usar, entendeu? 

Então você tem todo um processo. Além de dar conta também de abraçar a 

diversidade que aparece. Nós estamos no Centro de Belo Horizonte, não tem 

o que negar. Não estamos dentro do terreiro, então nós ainda temos essa 

coisa dessa diversidade. Como é que eu englobo essa diversidade? Como é 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Macota Celinha, coordenadora Nacional do CENARAB no 

segundo semestre de 2010. 
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que eu vivo essa diversidade? Esse é grande desafio do CENARAB 

(Informação verbal)
110

. 

 

 

 Há aqui três pontos de tensão. O primeiro diz respeito à laicidade e o caráter religioso 

das turmas de EJA. Apesar de afirmar que o CENARAB é contra o Ensino Religioso, a 

coordenadora não abre mão dos símbolos que estão estampados nas paredes do espaço (O 

pemba e o Exu são os exemplos dados, mas existem outros), nem de se valer de expressões 

como Zambi e o Oxalá quando alfabetizadora for trabalhar com palavras que se iniciam com 

as letras /Z/ e /O/ respectivamente. Atuando de forma ambivalente (afirmando a identidade do 

grupo e demarcando a diferença) a coordenadora acredita que pessoas de outros credos 

poderão se descentrar de suas possíveis posições preconceituosas e discriminatórias contra 

religiosidades de matrizes africanas. A segunda tensão é assegurar que as tradições dos 

terreiros sejam respeitadas pelos educadores. Os líderes religiosos que são, em seus terreiros, 

reis e rainhas não podem ser tratados, em sala de aula, de qualquer forma pelo professor. A 

coordenadora destaca que as saudações não são feitas de qualquer forma e as pessoas não 

podem se vestir de qualquer jeito. Existe todo um ritual que precisa ser respeitado. Afinal de 

contas, não é qualquer um que pode lecionar para esse público. O terceiro ponto de tensão diz 

respeito à diversidade sociocultural, já que o curso de EJA não é exclusivo para pessoas 

oriundas de religiosidades de matrizes africanas. Situado em uma área central de Belo 

Horizonte, o CENARAB também atende pessoas que desconhecem os fundamentos religiosos 

desse grupo. Assim, um dilema instaurou-se: como abrir o trabalho para o diverso, sem perder 

as finalidades do grupo? Como atender às especificidades dos/as educandos/as que em seus 

terreiros são reis e rainhas, se a turma de EJA se encontra no Centro de Belo Horizonte? Essa 

tensão torna-se nítida em dois momentos da fala da coordenadora: no primeiro momento, 

quando diz que o candomblé é extremamente hierárquico e os/as educadores/as têm levar isso 

em consideração no momento em que se está ministrando cursos; no segundo momento, 

quando diz que o CENARAB não está localizado em um terreiro, mas no Centro de Belo 

Horizonte, atendendo pessoas de outras identidades religiosas. Aqui fica claro o quanto é 

importante o peso do espaço no processo educativo. 
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 Entrevista concedida ao pesquisador por Macota Celinha, coordenadora Nacional do CENARAB no segundo 

semestre de 2010. 
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A despeito dos desafios que estão postos pelo grupo, houve, conforme depoimento da 

coordenadora, um rejuvenescimento da professora que trabalha na turma de Educação de 

Jovens e Adultos. Na parte que a coordenadora do CENARAB diz “a gente trabalhou muito 

essas idéias, essas propostas. E a professora deu uma vivida (...) ela rejuvenesceu
111

”. 

A criação da primeira turma de EJA no CENARAB reforçou, dessa forma, a luta do 

grupo em relação às desigualdades etnicorraciais e a intolerância religiosa. Ocupando o 

terceiro e o décimo quarto andares de um edifício central na cidade de Belo Horizonte, o 

CENARAB incorporou a turma de EJA aos cursos já oferecidos por essa entidade. 

Os arranjos espaciais e os dispositivos materiais foram pensados para interferir no 

sistema de significação dos sujeitos que frequentam esse espaço. Qualquer pessoa que chegar 

ao terceiro andar irá encontrar um espaço moldado para expressar as crenças e os valores do 

CENARAB. Ali nenhum objeto está disposto no ambiente aleatoriamente. Assim, passamos a 

fazer as seguintes indagações: quem se deu ao trabalho de organizar aquele espaço daquela 

forma? Por que o ambiente é pintado de verde e não de outra cor? Que vasos eram aqueles? O 

que as máscaras que estão expostas nas paredes e no fundo da sala representam? Partimos do 

pressuposto que tudo ali se inscrevia em um sistema simbólico e que cada objeto era uma 

prática de representação. Sabíamos que os objetos não eram apenas decoração do ambiente, 

mas elementos simbólicos, carregados de significação para aqueles que são portadores das 

religiosidades de matrizes africanas. Passemos, então, a descrever o espaço do CENARAB. 

Qualquer pessoa que chegar pelo elevador ao saguão do terceiro andar encontrará um 

ambiente, cujas paredes foram pintadas de verde. Trata-se da cor que representa a entidade, 

que é representada por um baobá, árvore comum em várias florestas africanas.
112

 Notará que 

há ali duas portas. Bem à frente de quem chega pelo elevador, encontra-se a porta da 

recepção, com o seguinte aviso: “não entre sem bater”; a sua esquerda, está a porta que dá 
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  Cabe destacar aqui que não foi somente a professora que se entusiasmou com a proposta de EJA, mas 

também seu parceiro de trabalho, Munanga, professor de Cultura e História da África no CENARAB. Em uma 

entrevista semi-estruturada, depois de destacar o lugar simbólico que as pessoas mais velhas ocupam nos 

terreiros (“elas são respeitadas tanto pela vivência religiosa quanto pela idade”), ele salienta que, no CENERAB, 

o processo educativo é dialógico (ao mesmo tempo em que ensina, ele aprende). Observe suas palavras: “a 

construção simbólica do espaço e da identidade do CENERAB é diferente, (...) do espaço da escola, do cotidiano 

escolar. Porque o cotidiano da escola trabalha com outros valores que às vezes choca com esses valores trazidos 

por essas mulheres, por esses homens que vivenciam religiões de matriz africana. Aqui não há o receio de uma 

pessoa mais velha ser desrespeitada; aqui se quebra esse constrangimento porque não temos adolescentes. Aqui o 

processo de educar é pra mim mais fácil, ou seja, educar na relação de aprender, ensinar e aprender sempre. Estar 

sempre aprendendo, estar mais aprendendo que ensinando. E nesse espaço, eu acho que essa relação é muito 

forte. Você ensina e aprende ao mesmo tempo”.  
112

  A logomarca do CENARAB tem a seguinte imagem: há uma enorme baobá, com dois seres humanos 

prostrados em um gesto de adoração a um ser superior.  
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acesso à turma de EJA vinculada à RME/BH. Nela existe uma pergunta que sugere uma ação: 

“Você já abraçou seu filho hoje?”  

 Antes de definir em qual das portas entrará, a pessoa terá a oportunidade de observar 

alguns detalhes: ao lado esquerdo da porta da recepção, há uma placa, com os seguintes 

dizeres de Nelson Mandela: “Ninguém ama o que não conhece. Se nós aprendemos a odiar, 

nós também somos capazes de aprender a amar.” As inscrições que se seguem são honrarias 

prestadas às entidades parceiras do CENARAB (Fundação Centro de Referência da Cultura 

Negra – FCRCN – e a Fundação Palmares), bem como um solene agradecimento a um ex-

deputado federal do Partido dos Trabalhadores, responsável pela criação de uma emenda no 

orçamento anual da União de quinhentos mil reais
113

. Ao lado esquerdo da porta da recepção, 

há um folder do CENARAB, apresentando os cursos oferecidos pela entidade. Na porta que 

dá aceso à sala de aula, há um vaso de argila, denominado no candomblé de porrão, de mais 

de meio metro, cheio de água, enrolado por um lenço vermelho, denominado de atacam. O 

gargalo do porrão é tampado por um prato branco (prata de Oxalá, representando a paz). O 

porrão e o atacam não são objetos de adornos, apesar de suas belezas estéticas. Trata-se, pois, 

de elementos que fazem parte da simbologia do candomblé. O vaso, o lenço e a água 

representam a energia do feminino. Os entrelaçamentos desses objetos remetem à idéia de 

purificação. A presença do porrão e do atacam, ao lado da porta de entrada da turma de EJA, 

sugerem a purificação dos estudantes e dos educadores que trabalham nesse espaço.  

Quem entra pela porta da sala de aula, ficará surpreso com a materialidade do espaço. 

Ali o professor e a professora dispõem de um aparelho de televisão, de DVD e data show. Há 

vários tipos de mapas, de cartazes, de banners. Além disso, há várias máscaras; algumas 

simbolizando orixás, outras expressando a criatividade do estudante. Elas estão expostas em 

uma das paredes da sala e sobre algumas mesas que estão no fundo da sala. Ocupando um 

espaço de mais de quarenta metros quadrados, esse espaço, amplo e arejado, conta ainda com 

uma lousa branca, criada para substituir o giz pelo pincel.  

As palavras, as imagens e os objetos que marcam esse ambiente expressam 

simbolicamente os objetivos do CENARAB. Há cartazes e banners com a logomarca da 

entidade, com símbolos das nações que compõem o candomblé. Há também cartazes com 
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  Na eleição de 2010, o deputado federal que fomenta as atividades do CENARAB, por meio de uma 

emenda no orçamento da União de quinhentos mil reais, foi até o espaço para anunciar que não seria candidato 

naquele pleito eleitoral. Seu filho, que estava presente, seria o candidato, mantendo os mesmos compromissos 

com a superação da dívida racial que o Brasil possui. 
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emblemas da Prefeitura de Belo Horizonte (especificamente da Coordenadoria de Promoção 

da Igualdade Racial) e do Governo Federal (especialmente à Fundação Palmares) 

denunciando o preconceito etnicorracial, a condição da mulher negra, a intolerância religiosa 

e o direito da auto-declaração da cor/raça. Além disso, há dois pensamentos de Martin Luter 

King. Em um cartaz, podem-se ler os seguintes dizeres desse líder negro estadunidense: “Eu 

tenho um sonho de que um dia meus quatro filhos vivam em uma nação onde não são 

julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter”; em outro cartaz, o defensor dos direitos 

civis negros apresenta o amor como a principal arma contra o ódio dos racistas: “Ódio não 

pode expulsar o ódio, só o amor pode fazê-lo”. Há dois cartazes com o mesmo poema “O 

analfabeto político” de Bertold Brecht
114

.  

As máscaras expostas em sala de aula remetem à tradição africana, mas também 

reforça á criatividade do artista-estudante. As imagens de orixás deixam clara a ligação do 

espaço com o candomblé. Há pelo menos quatro orixás caracterizados nesse espaço. Um é 

Obá, orixá feminino, que é representado sem uma de suas orelhas
115

. Outro é Oxossi, nome de 

um orixá caçador, responsável pela manutenção das comunidades africanas. Esse orixá é 

patrono da nação keto, uma das vertentes do candomblé
116

. A Iansã, considerada patrona do 

CENARAB caracterizada pelo vento, pelo raio, marcada pela firmeza e pela dinamicidade
117

, 
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  Eis o poema de Bertold Brecht bastante enfatizado no CENARAB: “O pior analfabeto é o analfabeto 

político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o 

preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O 

analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil 

que da sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o 

político vigarista, pilantra, o corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais”. Supomos que a ênfase 

ao poema se deve a intenção do CENARAB em fomentar nos estudantes da EJA tanto o engajamento político no 

movimento negro quanto o desejo de participar do processo eleitoral, votando em candidatos comprometidos 

com a questão étnico racial e da intolerância religiosa. 
115

  A máscara de Obá, com a orelha esquerda mutilada, remete-nos a uma mitologia iorubá, narrada por 

Bastide (2009). Xangô tinha três mulheres: Iansã, Oxum e Obá. Ele preferia, no entanto, Oxum. Para atrair a 

simpatia do marido, Obá decide perguntar a Oxum qual era seu segredo, qual procedimento ela adotava para 

seduzir Xangô. Maliciosa, Oxum afirma que seu segredo estava na comida que servia ao Xangô. Ela dizia que 

havia cozinhado suas orelhas no caruru que servira ao marido. “Obá segue a receita e consegue apenas um gesto 

de asco do marido, que termina por repudiá-la quando, desfigurada conta o ingrediente que pusera na comida. 

Este é o motivo pelo qual Obá, quando se manifesta no terreiro, através dos iniciados, esconde a parte mutilada 

com as mãos ou um turbante.” Para maiores detalhes, cf. BASTIDE, Roger. Candomblé da Bahia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009. 
116

  Oxossi é representado como um deus caçador, senhor da floresta e de todos os seres que nela habitam. 

Orixá da fartura e da riqueza, Oxossi é cultuado no candomblé de nação Ketu. Esse reino foi destruído 

completamente pelos colonizadores no século XVIII. Seus moradores foram, em sua maioria, escravizados e 

vendidos no Brasil e nas Antilhas. Isso tornou possível nas novas terras o renascimento de Ketu, não como 

estado, mas como uma importante nação do candomblé. OXAGUIÃ & KILUY. O Candomblé bem explicado: 

nações Bantu, Iorubá e Fon. Pallas, Rio de Janeiro: 2009. 
117

  Iansã, representada com alfange, uma cauda de animal nas mãos e com um chifre de búfalo na cintura. 

Considerada senhora dos raios, ventos e tempestade, ela é vista no candomblé como guerreira, com liderança 
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Nanã
118

, deusa mais velha de todos os orixás, é representada em uma das máscaras que estão 

expostas em sala de aula.  

Quem opta, por sua vez, pela entrada da porta da recepção do CENARAB não 

encontrará algo tão diferente do que foi descrito anteriormente sobre a sala de aula. Logo à 

frente de quem adentra nesse espaço, há dois assentamentos
119

, organizado sobre uma 

pequena estante.
120

 Da esquerda para direita, há o assentamento de Oxumarê, que simboliza 

uma cobra: a quartinha branca (um objeto parecido com bule) representa a cabeça do réptil.  

Seu corpo é representado por três tigelas brancas cheias de água. Elas estão dispostas em 

ordem decrescente de tamanho. O assentamentanto de Ogun é, por sua vez, representado por 

outra quartinha (um pote de barro pequeno), ornado por feixe de mariô, isto é, uma haste de 

folhas secas de dendezeiro. A lança do orixá está camuflada entre as referidas folhas. 

Representando a defesa espiritual do CENARAB, os assentamentos foram pensados com o 

objetivo de assegurar o equilíbrio, a paz e a harmonia do local
121

.  A cobra Oxumarê
122

 

simboliza também o olho que tudo vê. Na mesma sala, há cartazes, calendários e informativos 

referindo-se tanto à questão da promoção da igualdade racial quanto da intolerância religiosa. 

Outro cartaz com o poema “O analfabeto político” de Bertold Brechet. No interior da 

recepção, há outra porta que dá acesso a um corredor que conduz à biblioteca, a sala da 

coordenação pedagógica, da coordenadora nacional do CENARAB e a sala do vice-presidente 

da entidade.  

                                                                                                                                                                                     
incontestável. Como teve 09 filhos com Ogun, ela é representada como mãe. De acordo com a mitologia, Iansã 

casou-se duas vezes.  Uma com Ogun e outra com Xangô, seu verdadeiro amor. OXAGUIÃ & KILUY. O 

Candomblé bem explicado: nações Bantu, Iorubá e Fon. Pallas, Rio de Janeiro: 2009. 
118

  Nanã é considerada a primeira esposa de Oxalá. De acordo com a mitologia Iorubá, ela representa 

tranquilidade e segurança, mas não admite traição. Embora aja com rigor, suas decisões são ponderadas. Para 

maiores detalhes, cf. OXAGUIÃ & KILUY. O Candomblé bem explicado: nações Bantu, Iorubá e Fon. Pallas, 

Rio de Janeiro: 2009. 
119

  Os assentamentos sagrados dos orixás são artefatos que representam feitura de santos.  As talhas, 

quartinhas e quartiões contêm necessariamente omin, líquido precioso da vida (água). Os assentamentos 

simbolizam energia oriunda da natureza, emanada pelos orixás. 
120

  Assentamento é o nome que se dá a presença do orixá em um dado lugar.  
121

  As marcações simbólicas do CENARAB não são transparentes. Elas requerem do observador uma 

mínima inserção cultural no campo e uma mínima compreensão dos ritos e dos mitos das religiões de matrizes 

africanas. Em nosso caso, a descrição do ambiente somente foi possível porque a coordenadora pedagógica e o 

vice presidente do CENARAB se dispuseram a nos decodificar as simbologias inscritas nas paredes, nos objetos 

distribuídos em várias parte do ambiente pesquisado. Nesse processo, sentimos como o personagem Macondo do 

romance Cem anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques que, diante de sua imersão em uma realidade que lhe 

era completamente estranha, afirma espantado: “o mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e 

para mencioná-las era preciso apontar com o dedo”. 
122

   Na mitologia Nagô, Oxumaré é representado por uma cobra-arco-iris. Sua função é dirigir as forças que 

impulsionam o movimento. Para maiores detalhes, cf. OXAGUIÃ & KILUY. O Candomblé bem explicado: 

nações Bantu, Iorubá e Fon. Pallas, Rio de Janeiro: 2009. 
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A biblioteca  conta com uma variedade de autores que tratam ainda das 

especificidades das religiosidades de matrizes africanas e de livros da literatura brasileira. O 

estudante de EJA tem acesso a esse material. Durante o período em que estivemos 

acompanhando as aulas, a professora sugeriu, várias vezes, aos alunos nomes de filmes e de 

livros que tratavam de temáticas desenvolvidas em sala. Entre a biblioteca e a sala da 

coordenadora nacional, há outro porrão, similar ao que se encontra ao lado da porta da sala de 

aula. Tanto a sala da coordenação pedagógica quanto a coordenadora nacional são marcadas 

por símbolos de religiosidades de matrizes africanas e por cartazes e banners vinculados ao 

Partido dos Trabalhadores abordando questões da mulher negra e na sala do vice-presidente 

da entidade, existem imagens de Nossa Senhora Aparecida, do Exu e objetos ligados à 

simbologia do candomblé.  

Os símbolos das religiosidades de matrizes africanas não estão somente distribuídos 

nas salas do CENARAB. Eles estão presentes nos colares usados por muitas pessoas que 

frequentam esse espaço. Denominados de guias, contas, runjeve, eles não são elementos de 

adorno. Assim como crucifixos, medalhas e terços representam objetos sagrados para os 

católicos, esses colares são elementos de religiosidades de matrizes africanas usados por 

iniciados ou simpatizantes. Suas cores têm relação direta com o orixá e a energia que o 

religioso pretende buscar. 

A presença de uma série de atividades culturais e educacionais no CENARAB não 

permite que se perceba o impacto da unidocência, ou seja, um único educador designado para 

desempenhar o trabalho docente no Ensino Fundamental na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. Durante o período em que observamos o trabalho de Dandara, notamos que 

ela não era a única referência docente dos estudantes. Isso porque seu trabalho era dividido 

com Munanga, professor da Cultura e História da África. As aulas desse educador eram 

ministradas nas quartas-feiras, com a presença da referida professora. Ela retomava no dia 

seguinte textos e debates do professor em uma linguagem não acadêmica, exemplificando 

com situações próprias de seus educandos. Certamente, a atuação de Munanga, professor 

contratado pelo CENARAB, alterou a condição docente de Dandara, diferenciando seu 

trabalho de outros educadores que atuam em espaços religiosos como unidocentes. 

Voltaremos a tratar desse assunto no capítulo seis. 

 O ritual é também outra forma de instaurar subjetividades. Diferentemente de outros 

espaços por nós observados em que a formatura do Ensino Fundamental é uma cerimônia 
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pensada e organizada pela escola da RMEE/BH, a qual a turma está vinculada, o CENERAB 

organizou, em dezembro de 2010, uma cerimônia de certificação em um espaço próprio, com 

exposição dos arquétipos dos orixás, com desfiles de filhos de santo, exibindo roupas e 

indumentárias, produzidas pelos cursos de bordados e predarias. Além disso, o público pode 

ouvir o discurso do representante da Fundação Palmares, do ex-prefeito da capital mineira, 

Patrus Ananias, escolhido como paraninfo da turma, do ex-deputado federal, Vergílio 

Guimarães, como patrono da turma. As figuras de todos os educadores que atuam no 

CENARAB foram evidenciadas e cada educando recebeu, sob aplausos e muita 

comemoração, seus certificados em diversos cursos por eles realizados e não apenas o 

certificado referente ao Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Após o cerimonial, foi servido um jantar a todos os que estavam aí presentes (professores, 

lideranças políticas, formandos, familiares e amigos). Além disso, as pessoas que participaram 

desse evento puderam apreciar a apresentação da banda da Polícia Militar. 

 Certamente, essa materialidade do espaço interferiu nas condições do trabalho docente 

da professora. No entanto, esse é um ponto que será tratado no capítulo seis. 

 

  

4.3 Kardecismo, religiosidades de matrizes africanas e catolicismo popular 

 

 

O Centro Espírita Esperança está localizado na Regional Noroeste. Diferentemente do 

CENARAB, esse espaço não está vinculado a nenhum movimento de reformulação da 

memória histórica e da identidade nacional. Além disso, não procura, de maneira explícita, 

interferir na gestão do currículo escolar, nem na definição de quem deva lecionar nesse 

espaço. Isso não quer dizer, no entanto, que esse local seja neutro e imparcial. Ele transmite 

visões particulares e interessadas, buscando produzir identidades individuais e da sociedade, 

da educação e da cultura religiosa. Em outros termos, o espaço onde está estabelecido a turma 

de EJA da RME/BH no Centro Espírita Esperança não é inocente, pois busca infundir a 

crença não somente nas existências de espíritos, mas na possibilidade de comunicação com 

eles. Isso porque, segundo o Kardecismo, matriz religiosa sobre a qual incide os ensinamentos 

religiosos desse local, há tanto uma interferência do mundo invisível (mundo dos espíritos) 

sobre o visível (mundo material) quanto do mundo visível sobre o invisível.  
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Podemos afirmar, de início, que, introduzido no Brasil no final do século XIX, o 

Kardecismo encontra-se, na atualidade, bastante enraizado no campo religioso brasileiro. 

Embora abranja apenas 3% da população brasileira, segundo o último censo demográfico 

(algo em torno de 4,8 milhões), essa religiosidade possui, de acordo com a Federação Espírita 

Brasileira, cerca de 30 milhões de simpatizantes; o que é compreensível se considerarmos que 

59% dos brasileiros acreditam, de acordo com uma enquete feita Vox Populi (1998), na 

existência de espíritos123. 

Outro ponto que nos chamam a atenção é o elevado nível de escolaridade de seus 

adeptos. O censo demográfico constata que 35% das pessoas que pertencem a esse segmento 

religioso possuem o Ensino Médio, enquanto 25% possuem o curso universitário completo. 

Em média, um kardecista possui dez anos de escolaridade. Outro dado interessante é a renda 

média familiar dos kardecistas: eles possuem uma renda 150% maior que a média nacional124.  

O Kardecismo deriva do pseudônimo Allan Kardec, adotado pelo pedagogo francês 

Léon Hippolyte Denizar Rivail (1804-1869)125. Esse líder religioso preconizava, dentre outros 

dogmas, a reencarnação e a comunicação mediúnica com os mortos126. De acordo com ele, o 

principal objetivo do espírito do ser humano é se transformar em um Ser de Luz. No entanto, 

para atingir essa meta, é necessário que o espírito evolua, através de um longo processo de 

reencarnação. A caridade é um meio de expiar e aliviar as obrigações cármicas, adquiridas em 

vidas passadas, mas que impedem os espíritos, em vida presente, de evoluir e, assim, de 

progredir rumo à perfeição. Embora sustente que Deus é inacessível aos homens, o 

kardecismo sublinha que se pode comunicar com espíritos evoluídos, com pessoas que se 

desencarnaram.  

                                                           
123

 Na França, país onde surgiu a doutrina kardecista, não existe hoje mais de mil adeptos, conforme a 

reportagem de Veja (10/04/91, p.40). 
124

  O Kardecismo é, de acordo com o Censo Demográfico, uma religião genuinamente urbana: 53% dos 

seus adeptos residem nas regiões metropolitanas, 36%, em cidades grandes e médias e 11%, em pequenas 

cidades do interior.   
125

  Nascido em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, Hippolyte Denizar, conhecido como Alan 

Kardec, mudou-se para Y verdum, na Suiça, onde estudou com Pestalozzi. Em 18 de abril de 1857, publica O 

Livro dos Espíritos, uma obra contendo mais de mil (1019) respostas às perguntas feitas aos espíritos. Outras 

obras foram publicadas depois: O Evangelho Segundo o Espiritismo, A Gênese, O Céu e o Inferno, O Livro dos 

Médiuns, O Que é o Espiritismo e Obras Póstumas. Kardec faleceu no dia 31 de março de 1869, em Paris, aos 65 

anos de idade. 
126

  O Espiritismo aparece, no cenário brasileiro, sob várias facetas, tais como Legião da Boa Vontade 

(LBV), a Cultura Racional (que publica o livro Universo em Desencanto), o Racionalismo Cristão, o Círculo 

Esotérico da Comunhão, dentre outras. Essas vertentes têm em comum a crença nos princípios da reencarnação, 

a possibilidade de comunicação com os mortos e a caridade. 
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Para progredir no plano espiritual, os espíritos desencarnados precisam ajudar a 

humanidade. 

 

Os seres humanos encontram-se num longuíssimo processo de evolução, que 

não se limita ao tempo curto de uma encarnação, mas prossegue por 

reencarnações sucessivas, indefinidamente. As vidas passadas explicam 

nossa situação atual e condição aqui na Terra. E que a trajetória da evolução 

espiritual é regida pela lei do carma (ou Karma), uma lei férrea de 

causalidade moral; segundo ela, toda ação, boa ou má, recebe a devida 

retribuição, o devido retorno (PIERUCCI, 2000, p. 291). 

 

Para os kardecistas, há, no entanto, situações em que os espíritos desencarnados 

precisam de orientação e esclarecimento para evoluir no plano. Sobre essa questão, o Sr. 

Geraldo, 70 anos, um dos fundadores do Centro Espírita Esperança, faz o seguinte 

comentário: 

 

Nós temos nessa Casa dois elementos básicos: o médium e o doutrinador ou 

esclarecedor. Na realidade eu sou o esclarecedor; eu sou aquele que conversa 

com o espírito quando está mediunizado; eu sou esse elemento que conversa 

com os espíritos. Sou denominado de doutrinador ou esclarecedor; minha 

função é conversar com o espírito que aqui chega necessitando de 

esclarecimento; muitas vezes, ele não sabe que morreu; às vezes, está 

perseguindo alguém; então, nossa função é esclarecê-lo, dizer a ele que seu 

procedimento é inadequado, que aquilo está fazendo, não faz sentido; então, 

esse é o nosso trabalho dentro da doutrina espírita (Informação verbal)
127

. 

 

 O Sr. Geraldo afirma que não é somente o espírito desencarnado que precisa ser 

esclarecido sobre seu carma, mas todas as pessoas que procuram saber as razões de tanto 

sofrimento na vida presente. Ele define essa categoria religiosa da seguinte maneira: 

   

Carma é a força que molda as circunstâncias atuais e futuras, é a soma e o 

resultado das ações humanas. Carma é o fruto do que foi feito em vidas 

passadas. Não é uma coisa boa ou ruim, mas consequencia do que foi 

plantado pelos próprios pensamentos, palavras e ações (Informação 

verbal)
128

. 

 

A doutrina espírita está baseada em um discurso sistemático, lógico e experimental, 

que segue os princípios do positivismo e do evolucionismo, paradigmas teóricos que 

                                                           
127

 Entrevista concedida ao pesquisador por Sr. Geraldo, diretor do Centro Espírita Esperança, segundo semestre 

de 2010 
128

 Entrevista concedida ao pesquisador por Sr. Geraldo, diretor do Centro Espírita Esperança, segundo semestre 

de 2010 
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orientaram as ciências sociais no século XIX; dessa maneira, diferentemente das 

religiosidades de matrizes africanas que são marcadas pela oralidade, o kardecismo é uma 

religiosidade letrada. Como destacou o presidente da federação paulista, Durval Ciamponi, à 

revista Veja, (10/04/91, p.40), “aprende-se o espiritismo lendo”.  

Esse foi o procedimento que levou o Sr. Geraldo a se converter ao Kardecismo.  

 

Eu comecei na doutrina espírita com dezoito anos. Eu trabalhava na 

Universidade Federal, na gráfica; Um conhecido me deu de presente o livro 

“Nosso Lar”
129

, de Chico Xavier. Interessei pela doutrina a partir da leitura 

desse livro. Esse livro virou filme; na época, era um livro recém-lançado. Foi 

assim que aconteceu: eu era católico, participava inclusive da igreja, como 

coroinha quando era criança (Informação verbal)
130

. 

 

Diversamente de outros grupos religiosos que buscam espaços em rádios e nos jornais, 

o principal meio de investimento de difusão doutrinária do kardecismo é a literatura 

psicografada, isto é, escritos por pessoas que dizem que os textos contidos em suas obras 

foram ditados por espíritos que se encontram no além. Contudo, longe de se restringir aos 

adeptos do espiritismo, essa literatura espírita apresenta-se hoje como um fenômeno editorial. 

Circulando até pouco tempo entre os adeptos da doutrina kardecista, os livros psicografados 

são lidos, cada vez mais, por um número expressivo de pessoas. Isso levou algumas editoras, 

até então voltada para publicação de temáticas seculares, a se interessar pela literatura espírita. 

Como assinala Jacqueline Stoll (2004, p.182), a Editora Siciliano, uma das maiores do país, 

lançou, em 2003, seu primeiro livro espírita, Do outro lado da vida, de Arthur Vasconcelos. 

Embora não tenha divulgado o produto, a editora vendeu, em dois meses, 10 mil exemplares. 

Por tudo isso, pode-se dizer que a literatura espírita é o principal instrumento de difusão do 

Kardecismo no Brasil. 

O acesso, cada vez maior, à literatura espírita não se deve apenas a elevação do nível 

de escolaridade da população brasileira. Tanto a privatização do sagrado, caracterizado pela 

bricolagem de elementos simbólicos de diferentes matrizes religiosas, quanto a boa aceitação 

desse gênero literário por pessoas católicas são elementos que explicam o fenômeno editorial 

da literatura espírita. Em razão disso, Stoll desconfia dos dados dos censos demográficos, uma 

vez que eles não captam os hibridismos religiosos.  

                                                           
129

  O enredo desse livro de Chico Xavier foi transformado em filme de mesmo nome, sob a direção de 

Wagner de Assis em 2010. 
130

  Entrevista concedida ao pesquisador por Sr. Geraldo, diretor do Centro Espírita Esperança, segundo 

semestre de 2010 
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Para se aquilatar a profundidade cultural e a extensão social da difusão deste 

sistema de crenças, os dados dos censos demográficos são insuficientes, uma 

vez que estes são incapazes de apreender a ‘dupla pertença’, fenômeno 

corrente no campo religioso brasileiro. Declarar-se ‘católico’ é uma prática 

ainda vigente entre os espíritas, assim como se dizer ‘espírita’ é uma prática 

dos adeptos de religiões afro-brasileiras, especialmente entre os segmentos 

sociais de baixa renda. Herdada dos tempos da perseguição policial às 

atividades mediúnicas de cura, sob o respaldo da Constituição de 1891, esta 

prática contribui, juntamente com a ‘transitividade’ (espécie de religiosidade 

itinerante, cujos registros parecem ter-se acentuado nos últimos anos) ao 

delineamento de um cenário em que a religiosidade é vivida de maneira mais 

alargada do que aquela confessada ao entrevistador (STOLL, 2004, p.182). 

 

O fortalecimento do kardecismo não se deve apenas às grandes desigualdades sociais 

que marcam a realidade brasileira e aos aspectos assistenciais e taumatúrgicos. A autora nos 

lembra que a França, país onde originou o kardecismo, a quantidade de adeptos dessa crença 

religiosa é pífia. Isso ocorreu, segundo a autora, devido ao fato de o território francês ser 

marcado pela secularização das práticas sociais e não possuir grandes desníveis sociais131. 

Certamente, a inserção do kardecismo na cultura brasileira não se deve apenas às grandes 

desigualdades sociais, mas a sua capacidade de se inscrever no sistema de significação do 

campo religioso. Uma análise ponderada sobre a temática precisa levar em conta esse 

processo. Uma forma de abordar essa questão é compreender sua conexão com outras formas 

religiosas estabelecidas no campo religioso. 

Para Birman (1995, p.13), a força do kardecismo na esfera religiosa brasileira se deve 

à sua ligação com as religiões de matrizes africanas. Para a autora, essas religiões se 

encontram interrelacionadas e subordinadas à lógica associada à possessão mediúnica. Essa 

autora deixa, no entanto, em segundo plano o caráter assimétrico dessa relação. A possessão 

mediúnica é classificada pelo kardecismo como “alto espiritismo”, enquanto o mesmo 

fenômeno ligado às religiosidades afro-brasileiras é descrito como pertencente ao “baixo 

espiritismo”. Trata-se, pois, de uma oposição binária que impõe uma relação desigual entre os 

dois termos. Enquanto o primeiro é dotado de positividade, o segundo de negatividade. Sobre 

                                                           
131

  Certamente, as obras assistenciais do kardecismo aproximam essa religiosidade das camadas populares. 

Com estudantes exclusivamente do sexo feminino, com idade superior aos trinta anos, encontramos, no Centro 

Espírita Esperança, depoimentos de senhoras que destacam importância daquela Casa na comunidade. Além de 

oferecer roupas, aulas de reforço para filhos e netos, turmas de Educação Infantil, atendendo crianças de zero a 

cinco anos de idade, o Centro Espírita ofertava, na parte da tarde, uma turma de EJA, permitindo que as mesmas 

estudassem em um horário adequado às suas necessidades. Embora a maioria das pessoas se identifique como 

sendo católica, boa parte dessas senhoras sublinha que já participou de sessões espíritas para receber passes e 

orientações espirituais. 
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os efeitos das oposições binárias no pensamento moderno, Louro fez os seguintes 

comentários: 

 

No “jogo das dicotomias” dos dois pólos diferem e se opõem e, 

aparentemente, cada um é uno e idêntico a si mesmo. A dicotomia marca, 

também, a superioridade do primeiro elemento. Aprendemos a pensar e nos 

pensar dentro dessa lógica e abandoná-la não pode ser tarefa simples. A 

problematização a constituição de cada pólo, demonstrando que cada um na 

verdade supõe e contém o outro, evidenciando que cada pólo não é uno, mas 

plural, mostrando que cada pólo é, internamente, fraturado e dividido – pode 

se constituir numa estratégia subversiva e fértil para o pensamento (LOURO, 

1997, p.31). 

 

 A classificação entre alto e baixo espiritismo se deve ao fato de que o pensamento 

kardecista tem dificuldade de se ver refletido nas religiosidades de matrizes africanas porque 

se trata de um sistema religioso, cuja origem está na África, forjados por grupos sem 

formação acadêmica e marcados pela discriminação etnicorracial. Pode-se dizer que existe, no 

campo religioso, um pensamento abissal, tal como descrito pelo sociólogo Santos. 

 

O pensamento moderno ocidental é pensamento abissal. Consiste num 

sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis 

fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são estabelecidas através 

de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: 

o universo ‘deste lado da linha’ e o universo ‘do outro lado’. A divisão é tal 

que o ‘outro lado da linha’ desaparece enquanto realidade, torna-se 

inexistente, e é produzido como inexistente. Inexistência significa não existir 

sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível (SANTOS, 2008, 

p.23).  

 

O kardecismo, para se consolidar no campo religioso, procurou, desde sua origem, se 

estabelecer no “lado de cá” da linha abissal. Tanto a obra de Alan Kardec (O Evangelho 

Segundo o Espiritismo), quanto a tentativa de conexão com a lógica do pensamento 

positivista e evolucionista no século XIX, demonstram que esse sistema religioso buscou se 

inserir, desde o primeiro momento, na lógica da modernidade. Daí a necessidade de se afastar 

a mediunidade do kardecismo das mediunidades das religiões afro-brasileiras.  

Há outros autores que buscam demonstrar que o kardecismo no Brasil procurou se 

aproximar do universo simbólico do catolicismo popular. Lewgoy (2006) observa que o 

espiritismo mediúnico kardecista aproveitou o caráter flexível e poroso da gramática católica 

para se enraizar na cultura brasileira. 
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A inscrição do espiritismo no campo mediúnico brasileiro não escapa da 

óbvia preeminência da cultura católica em nosso país, aqui entendido como 

formação religiosa de longa duração que funciona como uma gramática 

simbólica de criação de práticas de devoção e relação com novidades 

religiosas; espécie de matriz flexível a orientar o intenso trânsito religioso do 

povo brasileiro (LEWGOY, 2006 p. 209). 
 

Sobre a relação entre catolicismo e kardecismo no Brasil, Stoll (2004), Lewgoy (2006) 

e Silva (2006) desnudam a relação entre essas duas religiosidades. Tendo como pano de fundo 

a trajetória de Chico Xavier, esses autores demonstram que aceitação do kardecismo se deve à 

inscrição desse médium nas representações e práticas do catolicismo popular132. Veja o que 

uma das autoras diz sobre essa questão: 

 

A história de vida de Chico Xavier, suas práticas, gestos e comportamentos 

se inspiram nos votos católicos, com as quais esse médium se familiarizava 

na infância (...) tendo em vista a produção de um modelo exemplar de 

conduta. Esse modelo tem, na verdade, como fonte de inspiração a vida de 

um santo, cuja espiritualidade se expressa de forma heróica. O santo não é 

apenas aquele que realiza milagres. O que faz o santo é o modelo de conduta 

(...), o estilo de vida. E este tem como uma de suas marcas fundamentais o 

exercício da renúncia, prática que se traduz frequentemente em experiências 

de sofrimento e sacrifícios, duas outras categorias que fundam a noção cristã 

de santidade (STOLL, 1998, p.53). 

 

 

 A biografia de Chico Xavier está baseada não apenas na difusão da crença da 

comunicação com os espíritos e na doutrina do carma, mas principalmente em princípios de 

santidade, próprios do universo simbólico católico. A vida desse médium foi marcada pela 

renúncia ao sexo, ao casamento e a bens materiais. Ela possui todos os ingredientes que 

caracterizam a vida de um santo católico133. Embora tenham vivido em tempos distintos e 

possuírem suas particularidades, os santos possuem, do ponto vista biográfico, aspectos 

comuns: há uma espécie de estrutura narrativa que sustenta, de forma subjacente, os 

elementos individuais da vida de cada personagem religioso. Segundo Michel de Certeau 

(1982), a vida de um santo católico segue itinerário próprio, que pode ser assim sintetizado: a) 

por causa de suas crenças, o santo se retira da cidade em direção ao deserto ou aos campos, 

terras longínquas (esse deslocamento inicial delineia o “tempo de ascese”); b) o segundo 

                                                           
132

  Nascido em Pedro Leopoldo, município localizado a 50 km da capital mineira, Chico Xavier viveu 

maior parte de sua vida em Uberaba. É dito que incorporou mais de 605 autores falecidos, sendo que 328 eram 

poetas.  
133

  Podemos dizer o exemplo de santidade católica vivida por Chico Xavier explica sua eleição como 

mineiro do século. 
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movimento consiste no “percurso de retorno” (desse deslocamento marca o “tempo dos 

milagres e das conversões”). Entre esses dois percursos, situa-se o período das provações, as 

quais permite a personalização da história do santo. 

 STOLL (2004) traça a biografia de Chico Xavier, fazendo ajuste ao modelo da 

estrutura narrativa de um santo, elaborada por Michel de Certeau. 

 

A narrativa de vida de Chico Xavier (...) exige uma adaptação desse modelo, 

visto que a fase profana de sua vida, isto é, o período que antecede sua 

conversão ao Espiritismo, incorpora o início das “provações”. Relida como 

história de eleição, a narrativa de sua vida tem como fio condutor o 

“sofrimento”, categoria por meio da qual se tece as experiências da infância 

aos percalços do trabalho mediúnico, aos quais o passar do tempo acrescenta 

o desgaste físico, os problemas de saúde e as vicissitudes da velhice. Trata-

se, portanto, de uma única e mesma imagem, sempre renovada, que como 

categoria narrativa permite estabelecer laços de continuidade entre as etapas 

fundamentais de sua carreira religiosa e trajetória pessoal (STOLL, 2004, 

p.186). 

  

 As dificuldades na infância seguem, em linhas gerais, o seguinte percurso: Chico 

Xavier se torna órfão nos primeiros anos de vida; os irmãos são distribuídos entre parentes, já 

que o pai tem que trabalhar e não pode assistir aos filhos em suas necessidades básicas; uma 

tia perversa passa a cuidar de Chico Xavier, que o castiga por qualquer coisa; o menino é 

consolado pelo espírito da mãe, que retorna para fortalecê-lo emocionalmente; ao relatar sua 

conversa não somente com o espírito da mãe, mas também com de pessoas falecidas que 

havia morado naquela comunidade; suas visões são interpretadas pela tia, pelo pai e pelo 

padre da paróquia local como manifestação do demônio; Chico Xavier, como penitência, é 

obrigado a carregar uma pedra de quinze quilos na cabeça, durante uma procissão, rezar mil 

ave-marias, etc.; como não deixou de ter visões, foi levado a trabalhar como tecelão das treze 

horas até uma da madrugada, tendo que acordar às seis para ir à escola. Todo esse sofrimento 

é aceito pela criança que não se revolta com os adultos. Na juventude se converte ao 

kardecismo, mas se mantém, em termos de condutas de santidade, próximo aos valores 

católicos.134 

 

A humildade, imposta na fase de disciplinamento, constitui um aspecto da 

vida de santo partilhado por vários sistemas de crenças. A renúncia 

complementa esse modelo, podendo realizar-se por meio de retiro da 
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sociedade ou pela criação de um estilo de vida sui generis, que expressa pela 

oposição a valores culturais e/ou sociais do meio envolvente (...). Os relatos 

de Chico Xavier evidenciam que, para sua construção, inspirou-se no 

modelo monástico de virtualidade católica, no qual constitui preceito 

fundamental a renúncia ao sexo, ao casamento e a bens materiais (...). 

Capitalizadas simbolicamente, as práticas do celibato e da castidade 

adquiriram no decorrer do tempo, um novo significado, transformando-se de 

componente da personalidade do médium em forma de expressão modelar da 

mediunidade espírita. Não sendo esta, porém, uma norma doutrinária, o que 

esse percurso sinaliza é a apropriação por Chico Xavier de práticas 

institucionais de construção da santidade católica (STOLL, 2004, p.190). 

 

 Chico Xavier deu um novo impulso ao kardecismo no Brasil. Sua conduta inspirou 

novos modelos de se organizar os trabalhos nos Centros Espíritas. Isso pode ser claramente 

percebido no Centro Espírita Esperança. De acordo com o Sr. Geraldo, a entidade que dirige é 

essencialmente cristã. 

 

O espiritismo segue o mesmo evangelho de Jesus.  Hermano fala, através de 

Chico Xavier, que o espiritismo sem o evangelho de Jesus não é espiritismo; 

o espiritismo é cristão, ele é baseado no evangelho de Jesus. Nós temos o 

livro “O evangelho segundo o espiritismo”; ele é um livro totalmente 

baseado no evangelho de Jesus; todas as obras da doutrina espírita são 

baseadas nos conhecimentos trazidos por Jesus Cristo. Nós procuramos viver 

o evangelho de Jesus; espiritismo é o cristianismo revivido; aqui revivemos 

o cristianismo nas suas origens, na simplicidade de Jesus. Nós não temos 

velas, não temos luz. Nós não temos roupa especial. Jesus nunca usou roupa 

especial; não sei onde é que esse povo arruma tanta coisa, tanta presepada. 

Jesus é símbolo de simplicidade. Ele não tinha nada. Ele dizia: “o filho do 

homem não tem uma pedra onde reclinar a sua cabeça” (Informação 

verbal)
135

. 

 

Tomando como base uma obra psicografa por Chico Xavier, o Sr. Geraldo enfatiza a 

relação intrínseca entre espiritismo e cristianismo. Embora a obra de Alan Kardec também 

seja lembrada, o diretor do Centro Espírita Esperança fundamenta seu ponto de vista nos 

ensinamentos e nos exemplos de Jesus. Não somente a ausência de velas e roupas especiais 

durante os rituais religiosos são valorizadas, mas também a postura de simplicidade e 

desapego aos bens matérias. Isso pode ser notado quando diz que “o filho do homem não tem 

uma pedra onde reclinar a sua cabeça” (Mateus 8.18-20). Essa forma de pensar a religiosidade 

kardecista está, de acordo com Stoll, relacionada à vida de Chico Xavier. 
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A experiência de pobreza veio-lhe de berço. Mas o desapego de bens 

materiais, como forma de distanciamento das “coisas do mundo”, foi uma 

experiência construída, referenciada no voto de pobreza católico. Dos relatos 

de Chico Xavier se depreende que este pouco desfrutou, em mais de noventa 

anos de existência, das benesses do chamado ‘mundo moderno’. A princípio, 

em consequencia das restrições financeiras que caracterizaram as condições 

de vida de sua família. Mais tarde, por opção pessoal: seus livros 

psicografados, traduzidos em várias línguas, renderam milhões em direitos 

autorais. Ele, contudo, nunca se apropriou de qualquer parcela desses 

rendimentos. Oficialmente, por meio de registro em cartório, doou os 

proventos dos livros mediúnicos às editoras de seus livros, bem como a 

inúmeras obras sociais. Viveu sempre exclusivamente de seu minguado 

salário de funcionário público de baixo escalão. A prática da caridade, 

cujas formas introduzidas por Chico Xavier se tornaram mais tarde 

modelares para prática espírita, mas também se inspirou em práticas 

institucionais católicas (STOLL, 2004, p.192 grifo nosso). 

 

 Certamente, a prática de caridade do Centro Espírita Esperança tem uma relação direta 

com os exemplos de Chico Xavier. Eis como Sr. Geraldo nos descreve as ações assistenciais 

do espaço que dirige. 

 

O espiritismo sustenta que fora da caridade não há salvação; então, o nosso 

trabalho é em cima da caridade. Nós temos aqui várias atividades: 

distribuímos sopa para as crianças carentes; para pessoas que moram 

debaixo das pontes, viadutos, nas ruas; distribuímos cestas básicas, roupas e 

sapatos. Mas também trabalhamos com as mães carentes. Nós vimos que o 

ato de simplesmente dar alimento não era uma assistência completa. As 

mães, muitas vezes, não trabalhavam porque não tinham vaga em uma 

creche pública. Hoje mesmo a televisão mostrou o grande número de 

crianças que estão fora das creches. A reportagem mostrou que as mães 

necessitam desse atendimento, mas a política do próprio Estado, da 

Prefeitura de criar creches é insuficiente.  Há uma grande demanda 

reprimida; Partindo dessa constatação, resolvemos ampliar nosso 

atendimento: decidimos criar uma creche (Informação verbal)
136

. 

 

 Essa postura do Centro Espírita Esperança está referenciada no modo de vida de Chico 

Xavier.  

   

Do conjunto dessas práticas emerge a idéia de que a santidade como modo 

de vida se realiza como prática de doação. Fundamento da ideia de missão, 

este é um elemento-chave da ética cristã da santidade: enquanto os demais 

fazem e acumulam para si (ou para os seus), o santo é aquele que acumula 

gestos e práticas de doação aos outros. Esse ideal de vida pode realizar-se de 

formas variadas, segundo diferentes padrões culturais. Chico Xavier adotou 

o ethos católico, realizando-o de um modo particular. Confundindo-se com a 

própria história do Espiritismo no Brasil, esse modelo por ele criado tornou-
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se hegemônico. O tributo de Chico Xavier se desdobra, portanto, entre a vida 

e obra, uma construção mútua que garantiu a integração do Espiritismo ao 

ethos religioso nacional (STOLL, 2004, p.192). 

   

 A atitude de Chico Xavier de renunciar aos bens materiais, combinada com um tipo de 

conduta moral rigorosa, aproximou o kardecismo do universo simbólico católico, 

possibilitando uma maior inserção da crença da primeira na cultura religiosa nacional. Além 

disso, podemos afirmar que tal prática permitiu certo afastamento simbólico do kardecismo 

das religiões de possessão mediúnica afro-brasileira. De certa forma, esse afastamento não foi 

somente no aspecto doutrinário, mas também no âmbito das relações interpessoais que 

ocorrem no interior dessa crença religiosa. Tal afirmativa se baseia no relato do Sr. Geraldo. 

O fato de ser negro não lhe permitiu ter maior visibilidade nesse círculo religioso. Embora 

possua uma boa oratória, bem como um profundo conhecimento sobre a doutrina espírita, 

nunca representou, em 52 anos de vida dedicada a crença religiosa, o kardecismo em evento 

de grande relevância social. Como doutrinador e esclarecedor de espíritos desencarnados, 

especializou-se em fazer palestras, promover cursos sobre os princípios da doutrina 

kardecista, sobre o papel do carma no processo de evolução espiritual.  

 

No Espiritismo a gente fala que não tem racismo. Mas posso te assegurar 

que tem. Eu sou palestrante desde a idade de dezoito anos. Eu nunca fui 

convidado pra fazer palestra numa festa espírita. Eu faço palestra em vários 

Centros Espíritas, quase todos de Belo Horizonte, mas eu nunca fui 

convidado para realizar palestras quando estão presentes pessoas da alta 

sociedade. Nos momentos de expoência maior dentro da própria doutrina, é 

que a gente percebe: numa entrevista na televisão sobre o espiritismo; numa 

festa especial que envolva uma pesquisa, um trabalho realizado, a gente 

observa que eles dão preferência, como em todo lugar, às pessoas brancas, às 

pessoas que têm maior estatura; às pessoa que têm melhor aparência. Eu 

estava pegando um livro espírita, desses que fala sobre o assunto para 

trabalhar nos cursos, que eu dou aula, no círculo que faço palestras. Esse 

livro ele traz um mapa mostrando que a aparência é mais de 50%, para que a 

pessoa assimile o que está sendo trazido. A imagem é muito importante. 

Então, esse livro ele fala isso, o que um médium tem que ter, é um livro 

espírita, mostra a importância. Então, um elemento quando vai dar uma 

palestra, ele precisa estar bem barbeado; ele precisa estar bem vestido; com 

uma roupa decente, com os sapatos engraxados; então, tudo isso tem um 

peso, e eu tenho a impressão de que, até na própria escola, a gente gosta 

muito da professora bonita. (Informação Verbal) 
137
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Além de sentir na pele a questão da desigualdade etnicorracial, o Sr. Geraldo enfrenta, 

não raro, a questão da intolerância religiosa. 

 

A pessoa vai passando na rua vê que é Centro Espírita, atravessa a rua e sai 

falando palavras estranhas, normal, eu não me preocupo. Lá no Abrigo 

Jesus, fundado há dois anos, nós tivemos que colocar tela em todos os 

vidros, porque pessoas de outras religiões, inclusive até da própria católica, 

jogaram pedra e quebraram todos os vidros.
138

 

 

 

 Tanto a questão do racismo quanto da intolerância religiosa são atribuídas pelo Sr. 

Geraldo ao estágio atual em que a humanidade se encontra. Para ele, o atual estágio evolutivo 

da Terra é de baixa vibração espiritual; o que faz desse planeta um local de expiação, de 

sofrimento e de provação. 

 

No estágio em que nós nos encontramos, isso é muito comum. Você assiste 

aos noticiários você vê, no Oriente Médio, esse conflito religioso; nós vemos 

briga quando o homem não quer que a mulher seja presidente da Republica e 

começa a falar mentira dela; a vida é assim (...). Essa perseguição ao ser 

humano existe em todo lugar; a perseguição por causa de sua cor; em um 

trabalho, se a pessoa é preta, a empresa não a admite; não porque é mulher; 

não põe porque a mulher é negra (Informação verbal)
139

. 

 

  

Como vimos na seção anterior, essa visão de mundo se distancia dos princípios 

políticos e educacionais do CENARAB. No espaço espírita, não existe nenhum cartaz que 

denuncia o racismo e a intolerância religiosa, nem pensamentos que fomentem a necessidade 

de engajamento político das pessoas. Além disso, a educadora não possui nenhum suporte 

educativo, como acontece com Dandara que divide parte de sua carga horária com Munanga, 

professor de Cultura e História da África. 

No entanto, tal como no CENARAB, os arranjos arquitetônicos do espaço onde se 

situa a turma de EJA, ligada à RME/BH, inscreve-se como formas silenciosas de ensinar. Os 

arranjos espaciais não são aleatórios e neutros. Eles transmitem visões particulares e 

interessadas, buscando produzir identidades individuais. No entanto, não há nenhuma 

ingerência direta da liderança local nas escolhas de textos, nas definições de temáticas e nas 

                                                           
138

  Entrevista concedida ao pesquisador por Senhor Geraldo, diretor do Centro Espírita Esperança, segundo 

semestre de 2010 
139

  Entrevista concedida ao pesquisador por Sr. Geraldo, diretor do Centro Espírita Esperança, segundo 

semestre de 2010 



210 

 

formas de a educadora abordar seu conteúdo programático. É sobre essas questões que nos 

voltaremos agora. 

 

 

4.4 Educação de Jovens e Adultos, arranjos espaciais kardecistas e subjetividade 

 

 

 Embora afirme que a atividade educacional e assistencial do Centro Espírita não está 

vinculada à difusão da crença kardecista, o Sr. Geraldo destaca sua intenção de formar 

pessoas com condutas moralizadas. 

 

Nosso trabalho não está vinculado à religião. É claro, nós fazemos aqui 

prece, como em qualquer local faz. Mas não fazendo a pregação da religião 

espírita. Não há esse interesse em divulgar a doutrina; nosso objetivo é 

formar pessoas moralizadas. Então nós procuramos levar a moral, a 

disciplina. Procuramos ensinar a maneira correta de uma pessoa 

cumprimentar a outra, de entrar, de sair de um ambiente; fazemos tudo isso 

respeitando a religião de cada um (Informação verbal)
140

. 

 

 Esse depoimento suscita algumas indagações: quem, nesse espaço, está em condições 

de dizer o que é uma pessoa moralizada? Quais valores uma pessoa moralizada deve possuir? 

Se o proselitismo não é a principal estratégia de difusão do kardecismo, como são 

transmitidos seus valores nesse espaço? 

  Em determinado momento de seu depoimento, o Sr. Geraldo nos respondeu parte das 

perguntas que levantamos anteriormente. Ele acredita que o exemplo é a melhor forma de se 

ensinar algo a uma pessoa.  

 

A palavra leva! O exemplo arrasta. Então, muitas pessoas seguem a doutrina 

pelo trabalho que realizamos; observando, sobretudo, nosso desprendimento, 

observando, especialmente nossa boa vontade no trabalho que é realizado. 

Por causa disso, muitas pessoas passam a se interessar pelo espiritismo. 

Porque vêem em nós o desprendimento pelas questões materiais. O exemplo 

é interessante tanto para o bem quanto para o mal. A criança que vê um 

adulto andando pelo caminho errado irá também sentir atração para andar no 

caminho errado; aquela criança que vê uma pessoa caminhando pelo 

caminho do bem sentirá atração para trilhar no caminho do bem; então, 

algumas pessoas que aqui chegaram, inclusive uma das professoras da EJA, 

viram o desprendimento das pessoas que trabalham nesse espaço; viram o 

carinho dos funcionários da casa, o seu amor para com as pessoas. O 
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exemplo é muito maior do que as próprias palavras. Não adianta o pai falar 

com o filho: “meu filho você não vai fumar” e está com um cigarro na mão. 

Porque se o pai não fuma, não precisa dizer para seu filho não fumar. O filho 

que vê que o pai e mãe não fumam e nem bebem tem uma grande tendência 

para não fumar ou beber (Informação verbal)
141

. 

  

Observe que o desprendimento material e a prática da caridade no Centro Espírita 

Esperança (levada a cabo com o afeto, com carinho e com dedicação) nos são apresentadas 

como comportamentos modelares capazes de atrair o interesse do sujeito pelo Kardecismo. 

Embora o argumento do Sr. Geraldo repouse no fato de algumas estudantes e de uma 

professora de EJA terem, nos últimos anos, aderido ao kardecismo, podemos dizer que o valor 

atribuído à abnegação e ao cuidado com o outro é uma herança de Chico Xavier. 

 No campo educacional, Paulo Freire (1995) abordou o valor da prática testemunhal, 

sublinhando o peso do exemplo na condição do trabalho docente. Para o autor, ao corporificar 

as palavras, por meio de gestos, comportamentos e atitudes, o professor não somente fortalece 

sua autoridade docente quanto tem uma maior propensão de ensinar seus princípios e ponto de 

vista.  Forquim designa como pedagogia cínica o ensino consciente de si como manipulação, 

mentira ou pensamento fútil. Nas palavras do autor: “ninguém pode ensinar verdadeiramente 

se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida a seus próprios olhos”. (FORQUIM, 

1993, p.13) Guardada as devidas proporções, a esfera religiosa também se vale desses 

pressupostos na medida em que está em jogo o valor intrínseco da doutrina ensinada. 

O diretor do Centro Espírita tem, dessa forma, razão ao afirmar que o exemplo das 

pessoas que atuam naquele espaço é uma maneira de se transmitir valores kardecistas. Há, no 

entanto, outra forma silenciosa de se ensinar essa crença religiosa. Referimo-nos aos arranjos 

arquitetônicos do espaço, os sentidos das inscrições que marcam aquele local. Como nos 

descreve Louro (1996, p.27), o prédio informa com suas marcas, seus símbolos e arranjos 

arquitetônicos o motivo de sua existência. A autora sublinha ainda que as inscrições, os signos 

e os símbolos que marcam os espaços instituem realidades e constituem distintos sujeitos.  

Escolano (2001) enfatiza a importância da localização do espaço educativo, de seu 

entorno, de seus contatos com o mundo externo. Para ele, esses aspectos constituem um 

programa curricular silencioso que, quase sempre, não são levados em consideração. Em 

termos de formação de subjetividade, os estudos educacionais dão pouco destaque para a 
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questão do espaço escolar.  Desconsiderando aspectos fundamentais sobre a localidade do 

prédio, as abordagens curriculares se voltam, não raro, para o uso do livro didático ou para a 

mediação do educador. Ao desprezar questões simples, como o fato de a escola estar ou não 

próxima da natureza, estar ou não localizada em um movimentado centro urbano, as análises 

educacionais esquecem um ponto fundamental: as potencialidades educativas do entorno 

escolar. A localização da escola possibilita certas atividades, em detrimento de outras. 

Dependendo de sua localização, o educador pode planejar ações diretas que estimulem a 

contemplação e a estética da natureza, a preservação ambiental, como potencializar o debate 

sobre o urbanismo e as possibilidades educativas oferecidas pelas arquiteturas.  O autor busca, 

dessa forma, analisar o espaço escolar como um construto cultural que se relaciona 

diretamente com a questão da aprendizagem e do conhecimento. 

 

O espaço escolar tem de ser analisado como um construto cultural que 

expressa e reflete, para além de sua materialidade, determinados discursos. 

No quadro das modernas teorias da percepção, o espaço-escola é, além disso, 

um mediador cultural em relação à gênese e formação dos primeiros 

esquemas cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do 

currículo, uma fonte de experiência e aprendizagem. Mais ainda, a 

arquitetura escolar (...) pode ser considerada inclusive como uma “forma 

silenciosa de ensino” (ESCOLANO, 2001, p. 21-22). 

 

O que se pode dizer de um processo de escolarização que ocorre no interior de um 

Centro Espírita. Sobre esse ponto, voltaremos agora nossa atenção. 

Ocupando uma área de mais de setecentos metros quadrados, o Centro Espírita está 

dividido em duas partes. Na primeira, está a escola de Educação Infantil, atendendo 

diariamente sessenta crianças de zero a cinco anos. Nesse mesmo espaço, há cursos de 

cabeleireiro e corte e costura.  Um dado interessante: embora esteja integrado ao Centro 

Espírita, esse espaço possui características próprias de um espaço educativo. Aliás, há uma 

inscrição no portão de entrada que deixa claro que se trata de um estabelecimento educacional 

e não religioso. Ali se pode ler o nome da creche. Com uma ampla área para que crianças se 

socializem e façam atividades de recreação, com salas de aulas, bem adaptadas às condições 

do universo infantil, não há dúvida de que os arranjos arquitetônicos desse lugar foram 

pensados para o atendimento de crianças pequenas. Como nos descreve Escolano (2001), o 

espaço escolar foi, aos poucos, se descolando das casas e de outros locais nos quais se 

localizou antes de ter um estatuto próprio. O autor afirma que a escola tem uma habitação ad 

hoc especializada nas funções de instrução, inclusive com anexos complementares 
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(reservados higiênicos, pátios, átrios, closets, bibliotecas, cantinas, etc.). Nesse sentido, o 

espaço ao qual nos referimos não deixa quaisquer dúvidas sobre sua função: trata-se de um 

estabelecimento de Educação Infantil. 

Na segunda parte, encontra-se localizado o Centro Espírita propriamente dito. Os 

arranjos arquitetônicos informam a razão pela qual foi criado aquele lugar, já que em todos os 

espaços há inscrições que nos remetem às atividades religiosas kardecistas. Na porta de 

entrada, existe uma inscrição dizendo “Centro Espírita Esperança”. Diferentemente do espaço 

de entrada da Creche, não existe, no entanto, nenhum indicativo de funcionamento de uma 

turma de EJA de segunda à quinta, entre os horários de 14 e 17 horas. Quem entrar por aquela 

porta perceberá que todos os espaços daquela casa espírita estão etiquetados: há uma legenda 

informando a finalidade de cada cômodo.  Assim, podemos, com facilidade, identificar a sala 

da diretoria, a sala de passes, a sala de evangelização, o auditório. Cabe aqui um 

esclarecimento: não há, no entanto, nenhuma inscrição que nos remeta para o local de 

funcionamento da turma de EJA. Este fato deixa claro que o “novo espaço de escolarização”, 

instituído pela NEJAEN, não introduz a dialética do externo e do interno que constitui, 

conforme nos descreveu Frago (2001) o processo educativo. Não há absolutamente nada que 

destaque naquele espaço o local ocupado pela turma de Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

FIGURA 5. Cartaz exortando o compromisso espírita com as famílias que se 

encontra em situação de desespero e sofrimento. 

Fonte: Registros desta pesquisa 

 

Nas paredes e nos murais não se encontram atividades realizadas pelos estudantes, 

nem cartazes que caracterizem um ambiente alfabetizador e educativo, criado e mantido pela 
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professora. Há, contudo, um ambiente letrado, com vários anúncios e textos que nos remetem 

à doutrina kardecista. A direção do espaço fixou, em locais bem visíveis, textos com sentido 

religioso. Dessa forma, antes de entrar em contato com as aulas expositivas dialogadas, com 

os trabalhos em grupos e individuais, com o livro didático da EJA, com livros de literaturas 

fornecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte, o estudante encontrará pistas sobre as 

concepções e visão de mundo do espiritismo.  

Logo na entrada, há um enorme saguão que antecede ao corredor que dá acesso ao 

auditório e às várias salas que compõem aquele prédio; a organização espacial não deixa 

dúvida de que se trata de uma ambiente espírita: no lado esquerdo de quem entra, estão 

descritas, em um dos murais, as atividades religiosas da semana, promovidas pelo Centro 

Espírita Esperança; há indicações de leituras de livros espíritas; frases psicografadas sempre 

por um médium espírita, como Alan Kardec e Chico Xavier. Próximo desse mural pode-se 

observar uma pequena urna fechada, com os seguintes dizeres: “pedidos de prece”.  Ao seu 

lado, fica uma pequena escrivaninha, com caneta e papel. Esse arranjo, além de estimular a 

busca da crença espírita nos momentos de sofrimentos e aflições, pode ser compreendido 

como um dispositivo da educação espírita criado pelo Centro Espírita Esperança para 

fortalecer concepções e valores kardecista. 

No lado esquerdo do saguão, encontram-se as inscrições que nos remetem às 

representações, à memória coletiva e às subjetividades dos sujeitos que frequentam aquele 

espaço como adeptos do espiritismo. São enumerados em um dos cartazes quinze princípios 

básicos da doutrina espírita, possibilitando a quem transita por esse espaço conhecer a visão 

de mundo, escalas de valores, concepções, etc.  

 

 

FIGURA 6 A inscrição da educação espírita por meio da urna e da escrivaninha 

Fonte: Registros desta pesquisa 
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Em outro cartaz, anuncia-se uma das atividades dos espíritas daquela casa nas terças-

feiras: visita aos lares de famílias que se encontram em desarmonia. Há uma imagem de Jesus 

acolhendo um rapaz ajoelhado, com sinais claros de cansaço e sofrimento. Embaixo uma 

legenda, citando o versículo vinte oito do capítulo onze do Evangelho de Mateus: “Vinde a 

mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei.” Existem outros 

cartazes com imagens de Jesus; o que evidencia a demarcação da identidade do Centro 

Espírita como religião cristã. 

 

 
 

FIGURA 7. Foto de um cartaz no Centro Espírita Esperança, enumerando, em 

ordem crescente elementos da crença kardecista 

Fonte: Registros desta pesquisa 
 

Por ocasião da comemoração dos 150 anos da publicação de o Livro dos Espíritos, 

existem dois cartazes divulgando livros espíritas de autoria de Alan Kardec. Essas inscrições 

buscam não somente a formação de sujeitos leitores, mas também de adeptos do kardecismo. 

Basta observar no lado direito da parte inferior do material. Ali está escrito, “Leia Kardec: 

estude, pratique, divulgue.” O ambiente não induz a prática da leitura somente por meio da 

sugestão de livros, mas também pelas inúmeras informações que se encontram nos espaços e 

principalmente pela presença de uma biblioteca, constituída apenas por livros da literatura 

espírita. Seu acervo está à disposição tanto dos adeptos do kardecismo quanto das pessoas da 

comunidade que se interessas por esse tipo de literatura. 
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FIGURA 8. Cartaz sugerindo a leitura dos Livros de Alan Kardec 

Fonte: Registros desta pesquisa 

 

Há também uma livraria que comercializa obras dessa vertente religiosa. 

 

Figura 5. Foto da porta de entrada da livraria do Centro. 

Fonte: Registros desta pesquisa 
 

O espaço estimula a busca de bens simbólicos kardecista não apenas pelos pedidos de 

prece, pelo incentivo à prática da caridade e pelo fomento à leitura de livros espíritas, mas 

também por meio da presença de objetos sagrados. Na parte direita de quem entra no Centro 

Espírita, no final do corredor, próximo ao bebedouro, há um local reservado para ingestão de 

água fluida. Trata-se de água que, por meio do ritual de oração, passa a ser considerada como 

um elemento sagrado, ou seja, um elemento colocado à parte, deixando de possuir suas 

funções profanas.  O sentido etimológico dessa palavra nos remete ao que está no lado de fora 

(pro) do espaço sagrado do templo (fonum), lugar de manifestação divina (CURY, 2001, 
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p.225).  São atribuídos à água fluidificada poderes curativos. Acredita-se que estes fluidos 

(energias) são introduzidos no líquido pelos chamados espíritos amigos. 

 A disposição dos objetos contendo a água fluida no espaço é, nesse sentido, bastante 

significativa. Elas foram colocadas ao lado do bebedouro. Woodward sublinha o sagrado 

como aquilo que foi colocado à parte, marcado como elemento que se distingue do profano. 

 

Na verdade, o sagrado está em oposição ao profano, excluindo-o 

inteiramente. As formas pelas quais a cultura estabelece fronteiras e 

distingue a diferença são cruciais para compreender as identidades. A 

diferença é aquilo que separa uma identidade da outra, estabelecendo 

distinções, frequentemente na forma de oposições, separando o “nós” e 

“eles” (WOODWARD, 2000, p.41). 

 

A ingestão da água fluida pode ser nesse sentido, considerada como um elemento 

distintivo que separa a identidade religiosa espírita das demais. A professora evangélica que 

trabalhava nesse espaço nos informou que nunca ingeriu dessa água quando estava com sede. 

“Eu sempre bebi água do bebedouro” (Informação verbal)142, depoimento de Rute, professora 

da turma de EJA da RME/BH que funciona no Centro Espírita. 

 

Figura 6. Espaço reservado para água fluidificada 

Fonte: Registros desta pesquisa 

 

 Os marcadores simbólicos religiosos estão estampados em cada sala do espaço do 

Centro Espírita. São identificadas, por meio de inscrições que se encontram sobre cada porta a 

                                                           
142

  Entrevista concedida ao pesquisador por Rute, professora pentecostal, descrevendo sua experiência 

docente em um Centro Espírita no segundo semestre de 2010 
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função do espaço. Não encontramos, porém, nenhum elemento que identifique o local onde 

funciona uma turma de EJA pertencente a RME/BH. 

 

 

FIGURA 7. Sala destinada à realização de passes 

Fonte: Registros desta pesquisa 

 

Podemos dizer, dessa forma, que esse espaço se encontra distante dos elementos que 

marcam, segundo Escolano, um edifício escolar. 

 

A “espacialização” disciplinar é parte integrante da arquitetura escolar e se 

observa tanto na separação das salas de aulas (graus, sexo, características dos 

alunos) como a disposição regular das carteiras (com corredores), coisas que 

facilitam, além disso, a rotina das tarefas e a economia do tempo. Essa 

“espacialização” organiza minuciosamente os movimentos e os gestos e faz 

com que a escola seja um “continente de poder” (ESCOLANO, 2001, p.28). 

 

 Não há separação de sala em graus, segmentos, séries, ciclos ou etapas da educação 

básica. Reúnem-se, todos os estudantes no mesmo espaço (auditório do Centro Espírita), nos 

mesmos dias e horários (de segunda a quinta, entre 14h e 17h). Do ponto de vista cognitivo, a 

turma é heterogênea: existem estudantes no processo de alfabetização e estudantes no 

processo de certificação. Para lidar com essa diversidade, há apenas uma professora, atuando 

no regime de unidocência. 
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Saint’ Marques da Silva abordou, em sua dissertação de mestrado, a questão da 

unidocência. Tendo como base as entrevistas de professores, ele afirma que os educadores não 

questionam a legitimidade dessa prática, apesar de não se sentirem tranquilos para enveredar 

em áreas de conhecimentos que não são próprias de suas formações acadêmicas. Alguns 

optam por organizar suas atividades em torno de temáticas que possuem, do ponto de vista 

disciplinar, certa familiaridade. Esse é o caso, por exemplo, da professora Iolanda, formada 

em Pedagogia e Sociologia, com pós-graduação em Orientação Educacional.  

 

Se não é seu domínio de conhecimento, você tem que se preparar. A única 

forma é se preparar para isso, porque eu só posso falar daquilo que eu 

domino. Eu não vou para um lugar sem antes ter visto alguma coisa sobre 

aquilo. Totalmente alheio, vou de bonita, de borboleta voando, não. Tenho 

que me preparar... para segurança sua e do aluno também. Agora, claro que 

eu não vou aprofundar em história, mas eu pesquiso alguma coisa (SILVA, 

2011, p.145). 

 

 Outros educadores enfrentam a questão da unidocência como desafio, como 

possibilidade de ampliar seu conhecimento em áreas que até então não eram de seu interesse. 

Isso fica claro no depoimento de Magner, formado em Letras, com especialização em 

alfabetização. 

 

Então eu falei com eles: “vou fazer um movimento junto com vocês, porque 

não é da minha área. E vou confessar que eu não teria essa curiosidade 

sozinho. Tive por causa de vocês. Então, eu acho que é esse o movimento, a 

coerência está nisso”(SILVA, 2011, p.145). 

 

 Outra forma de o professor enfrentar a questão da unidocência é buscando auxílio de 

outros professores, seja para se aprender determinados conteúdos, seja para levá-los à sua 

turma para trabalhar diretamente com seus alunos. 

 

A unidocência implica em uma pesquisa. Ela nos leva a pesquisar, a nos 

debruçar sobre o conceito que se tem dúvida. Outra coisa que a unidicência 

gera é a necessidade de se recorrer a alguém que saiba mais. No grupo da 

EJA tem muito disso. É presente essa troca “você conhece mais sobre isso, 

como é que eu faço? Me dá uma ajuda.(sic)” Às vezes até levar uma pessoa 

para falar sobre aquela questão que eu não domino e que ela domina muito 

melhor que eu, a pessoa que é da área. Essas são umas saídas, mas 

principalmente uma questão minha mesmo que não é negligenciar essa 

questão (SILVA, 2011, p.146). 
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 Além da unidocência, a educadora enfrenta outro problema: a impossibilidade de 

disposição regular das carteiras (com corredores), coisas que, segundo Escolano (2001) 

facilitam a rotina das tarefas e a economia do tempo. Localizada no auditório do Centro 

Espírita Esperança, a sala de aula não dispõe de mesas para os estudantes. Embora a cadeira 

seja acolchoada e possua encosto, os estudantes colocam os materiais escolares (livros, 

cadernos) sobre o colo, durante o período de aula. Outro problema enfrentado pela professora 

é a utilização da televisão e do aparelho de DVD. Estes equipamentos ficam em outro espaço; 

o que gera certo constrangimento, já que o deslocamento é feito pelo diretor do Centro 

Espírita.  

 

FIGURA 8 - Aula ministrada no auditório do Centro Espírita Esperança em novembro de 

2011 

Fonte: Registros desta pesquisa 

 

O auditório é um espaço amplo e arejado. A presença do quadro negro, de mochilas, 

materiais escolares nos remetem a existência de um processo educativo sistemático. No 

entanto, a inscrição na parede “o silêncio é uma forma de prece” salienta a questão religiosa. 

Trata-se, pois, de um “entre lugar”, um espaço de enunciação que se encontra no entremeio do 

processo de escolarização e de religiosidade. No capítulo seis, abordaremos a experiência 

educativa de uma professora concursada na RME/BH que atuou em 2008 nesse espaço. Ela 

situa sua atividade docente no campo da batalha espiritual, uma espécie de luta entre forças 

invisíveis entre o bem e o mal em que o fiel precisa tomar partido. 

No próximo capítulo, trataremos da Educação de Jovens Adultos em espaços 

evangélicos e católicos. 
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Capítulo 5: ESPAÇOS RELIGIOSOS COMO LOCAIS DE 

INTERAÇÕES SOCIAIS, DISPUTAS POLÍTICAS E SIMBÓLICAS 
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Veio aqui um professor da Prefeitura que trabalha com 

corporeidade. Ele queria implantar, a pedido da SMED, um 

trabalho com as turmas da EJA, com atividades de exercícios de 

alongamento, com muitas músicas e danças, né? Eu resolvi deixá-lo 

realizar essa atividade. Estava em casa e ouvi uma música que se 

chama “Festa no apê”. Deu vontade de descer e conversar com ele 

e dizer que aqui é uma igreja, mas eu preferi falar no outro dia com 

a professora. Chamei-a e falei: olha aqui, esse tipo de trabalho não 

vai poder continuar não! Aqui é uma igreja e então não há 

possibilidade para esse tipo de música não. (Pastor Célio, 

questionando uma atividade realizada no espaço educativo da 

Igreja Batista Betel)  

 

 

Eu precisava de um currículo escolar; eu não tinha um histórico 

escolar da oitava série. Então, eu conversei com a coordenadora do 

Núcleo de EJA da SMED. Ela me disse: – “pastor, o senhor 

frequenta as aulas. Aí depois o senhor vai fazer prova, se o senhor 

passar, nós lhe damos o certificado do Ensino Fundamental”. Por 

isso, eu estive na escola também como aluno. (Depoimento do 

Pastor Colpertino, descrevendo sua experiência como aluno da EJA 

no espaço educativo da Igreja Batista Labaredas de Fogo. 

 

 

A Prefeitura está interessada em desenvolver várias atividades em 

nosso espaço. Mas da forma que ela está usando nosso espaço não é 

interessante pra nós, seja por questão de economia, seja por 

questão de filosofia de trabalho. Por economia, porque somos nós 

que temos de pagar água, luz, telefone e a empregada que faz a 

faxina. A Prefeitura não ajuda nas despesas. Por filosofia de 

trabalho, porque todo aquele que usar esses espaços têm que 

colaborar. As pastorais pagam dízimo, as famílias pagam uma 

mensalidade simbólica pelas atividades culturais que os filhos aqui 

desenvolvem para que se sintam co-responsáveis pelo espaço. Por 

que a Prefeitura não pode contribuir se tem aqui uma turma de EJA, 

um grupo do posto de Saúde que fazem atividade da terceira idade? 

Mas até agora somente as famílias e as pastorais têm assumido o 

protagonismo educativo do espaço.  

(Padre Jésus, questionando o fato de a Prefeitura não contribuir 

com a manutenção do espaço utilizado para EJA.) 

 

 

 

Este capítulo aborda a educação de jovens e adultos em espaços religiosos evangélicos 

e católicos, vinculados ao Projeto EJA-BH. Nosso intuito é destacar a política cultural desses 

locais e suas implicações na condição do trabalho docente. Enfatizamos aqui a materialidade 

do espaço, suas regras de interação simbólicas e o lugar ocupado pelos educadores. 

Procuramos ainda descrever e analisar a política de significação desses espaços, situando-os 

em um campo de luta por significados e representações na esfera religiosa. 
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Dividido em duas partes, buscamos inicialmente confrontar duas instituições 

evangélicas que abrigam, em seus espaços, turmas de Educação de Jovens e Adultos 

pertencentes à RME/BH. Trata-se de espaços distintos tanto do ponto de vista geográfico 

quanto do ponto de vista simbólico. O primeiro está ligado à Igreja Batista Betel, localizada 

Regional Leste e o segundo vinculado à Igreja Batista Labaredas de Fogo, localizada na 

Regional Nordeste
.
 Enquanto a primeira pertence a uma vertente tradicional, a segunda faz 

parte de uma vertente pentecostal.  

Diferentemente do CENARAB e do Centro Espírita Esperança, os espaços 

evangélicos, por nós observados, não trazem em suas arquiteturas, inscrições de suas 

respectivas crenças e dogmas. Como destaca Campos (1996, p.64), os espaços evangélicos 

foram, desde a Reforma Religiosa do século XVI na Europa, secularizados. A despeito da 

supressão de imagens, dos dispositivos materiais e da falta de relação entre a disposição 

material e o sagrado, os espaços evangélicos interferem no processo educativo. O pastor 

tradicional exige que não se realize nesse espaço atividades com danças e expressão corporal; 

além disso, a exibição de filmes e realização de trabalhos com músicas são recursos didático-

pedagógicos que não podem ser usados sem seu consentimento prévio. O pastor Batista 

pentecostal possui, por sua vez, uma relação orgânica com as turmas de EJA. O fato de ter 

obtido a certificação do Ensino Fundamental na modalidade de EJA nesse espaço fez com que 

tivesse um profundo respeito e admiração pela professora católica que atua em uma das 

turmas; ele busca, com recursos próprios da instituição, promover melhoria na materialidade 

do espaço, qualificando o atendimento do público jovem e adulto que demanda por 

alfabetização e/ou elevação do nível de escolaridade. As turmas que se encontram no espaço 

ligado à Igreja Batista Labaredas de Fogo não podem, nas quartas-feiras à noite, negar 

interferência do culto religioso. Devido ao grande barulho advindo do uso de instrumentos 

(guitarra, bateria, contrabaixo) no chamado “período de louvor”, bem como os gritos de 

“glórias a Deus!” e “aleluias”, durante a pregação do pastor, as atividades da professora 

foram, nessas noites, redefinidas. Ela opta pelo trabalho em grupo, por atividades de leituras 

silenciosas e realização de exercícios. Cabe destacar ainda que nos dois espaços, a 

religiosidade é, sobretudo, transmitida nos relacionamentos interpessoais entre educadora e 

liderança religiosa e educadora e educandos.   

Apresentamos na parte final do capítulo a proposta educativa do espaço católico, 

destacando, em primeiro lugar, o peso do catolicismo na cultura nacional.  Constituído como 
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religião oficial, por quase quatrocentos anos, essa religiosidade valeu-se do padroado para se 

estabelecer em terras brasileiras como monopólio. Isso não quer dizer, no entanto, que outras 

expressões religiosas desapareceram. Para resistir, elas tiveram, por meio de sincretismo, que 

se fundir à religião hegemônica. O catolicismo passou, por sua vez, por profundas 

transformações, alimentando-se de representações e dos sistemas simbólicos dos grupos 

dominados. Com a implantação do estado laico, após a Proclamação da República, no final do 

século XIX, forma-se, paulatinamente um mercado religioso diverso e plural. Na primeira 

década do século XXI, pode-se verificar que o catolicismo vem se transformando para 

competir principalmente com os grupos pentecostais e neopentecostais. Isso pode ser notado 

nas práticas de alguns sacerdotes que têm incorporado técnicas do mundo dos negócios, 

atributos de artistas, ginastas e estrelas de TV. O fortalecimento da Renovação Carismática 

Católica, com sua ênfase na cura divina no uso dos meios de comunicação e na dimensão 

místico-espiritual do ser humano, é, nesse processo, a principal estratégia para recuperar o 

terreno perdido. 

 Em razão do pluralismo católico, há, no entanto, outras formas de inserção religiosa 

nas camadas populares. Em uma paróquia de um bairro periférico, localizado na Regional 

Nordeste, existe uma padre ligado à Ordem dos Padres Escolápios que busca, através de 

criação de espaços educativos, articular devoção religiosa e fé católica. Mobilizando a 

comunidade em torno de atividades como capoeira, dança e música, a paróquia construiu, 

com recursos oriundos da Europa, um prédio, de dois pavimentos, com dezesseis salas. Em 

virtude da envergadura do empreendimento, a Prefeitura transferiu parte de seus serviços 

essenciais (atendimento com psicólogo, com fisioterapeuta e atividades físicas e recreativas 

com o público da terceira idade) para esse espaço. A Secretaria de Educação passou a se valer 

do local para realizar o Programa da Escola Integrada na comunidade, bem como introduziu 

uma turma de EJA. A partir de 2011, o padre e a comunidade começaram a interpelar o poder 

público municipal, exigindo que o mesmo ajude no custeio do espaço.   
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5.1 Protestantismo histórico no Brasil: uma abordagem diacrônica 

 

 

Durante o período em que realizamos a pesquisa de campo, tivemos a oportunidade de 

conhecer duas turmas de EJA que funcionam nas dependências da Igreja Batista Betel. Antes, 

porém, de analisar a interferência dessa religiosidade sobre essas turmas, vamos voltar nossos 

olhares sobre a origem e os fundamentos dessa instituição.  

Trata-se, em linhas gerais, de uma instituição religiosa cujas bases teológicas foram 

estabelecidas no amplo movimento de contestação à hegemonia Católica que marcaram a 

Europa nos séculos XVI e XVII. Classificados como protestantes históricos, os batistas fazem 

parte de um conjunto de denominações (Luterana, puritanos, congregacionais, presbiterianos, 

anglicanos e metodistas) que surgiram ulteriormente à Reforma levada a cabo por Martim 

Lutero, em 1517, na Alemanha.  

A Reforma Protestante foi o segundo maior cisma da cristandade. O primeiro ocorrido 

no ano de 1054, embora tenha limitado a esfera de ação papal como poder espiritual e 

temporal, não ocasionou profundas modificações no modo de agir e sentir dos seres humanos 

em relação à natureza e à sociedade. Basicamente, durante todo período medieval, a Religião 

era, até certo ponto, a principal fonte de explicação dos fenômenos físicos e sociais.  

O segundo movimento de separação da cristandade, por sua vez, favoreceu, 

conjuntamente com o Renascimento do séc. XVI e o Iluminismo do séc. XVIII, a emergência 

da modernidade, entendida esta como “estilo, costume de vida ou organização social que 

emergiram na Europa a partir do século XVIII e que posteriormente se tornaram mais ou 

menos mundiais em sua influência.” (GIDDENS, 1990, p. 11). A modernidade é marcada, 

fundamentalmente, pelo desencantamento da sociedade e da Natureza: as ações dos sujeitos 

sociais deixam, em virtude da expansão do pensamento técnico-científico, de ser guiadas por 

mitos e por superstições e passam ser escoradas em uma racionalidade crescente.  De que 

maneira a Reforma contribuiu para a formação da modernidade, se, tal como o Catolicismo, 

ela foi um movimento religioso143? 

                                                           
143

  A Reforma Protestante foi inicialmente uma contestação ao estado de corrupção que vivia parte do clero 

católico que levavam uma vida luxuosa, desregrada e distanciada dos princípios e ensinamento dos Evangelhos. 

“Lutero entendia que a salvação do homem dependia de sua fé em Deus e não da prática de boas obras, o que se 

diferenciava do princípio difundido pelo catolicismo, de que o homem se salvava pelas boas obras. Entre essas 

‘boas obras’ estava a colaboração com os projetos da Igreja. Os luteranos consideravam a fé como a única fonte 
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A Reforma Protestante “libertou a consciência individual das religiosas da igreja e a 

expuseram diretamente aos olhos de Deus” (HALL, 1997, p.28). Contestando os principais 

dogmas católicos, o culto aos santos, a venda da indulgência, o sacramento da confissão e a 

infalibilidade papal, os reformadores afirmavam, de modo geral, que a salvação não pode ser 

mediada pela Igreja, pois é algo individual144. Este fato irá contribuir para a formação da 

individualidade do sujeito, no sentido moderno do termo145.  

 O impacto desse movimento não foi sentido apenas na esfera religiosa, mas também 

na esfera econômica, política e cultural. Weber (1982), ao comparar os aspectos culturais e 

institucionais entre oriente e ocidente, chega à conclusão que somente o mundo ocidental veio 

a conhecer, na modernidade, uma organização capitalista racional, assentada no trabalho livre. 

Partindo do pressuposto de que isso não poderia ser atribuído apenas à ânsia pelo lucro (esse 

elemento estava presente no mundo oriental), nem ao desenvolvimento tecnológico (as 

Grandes Navegações, empreendidas por Portugal e Espanha contaram com técnicas 

desenvolvidas por Árabes e Chineses), o autor sustenta que a ética protestante calvinista 

forneceu os princípios éticos necessários para o desenvolvimento daquele que passou a ser 

denominado como espírito do capitalismo. Para ele, esse modelo religioso trouxe novos 

valores e novas práticas. Essa religiosidade impulsionou novos ideais éticos sobre conduta 

racional em relação ao trabalho. O sucesso econômico dos calvinistas ingleses e holandeses 

advém de um novo significado religioso atribuído ao trabalho secular cotidiano.  A vadiagem, 

a mendicância, o desperdício e o não aproveitamento das oportunidades de evolução material 

foram, por sua vez, considerados pelos calvinistas como pecados graves. Nessa perspectiva, o 

trabalho e o investimento em empreendimentos que geram retornos financeiros são 

compreendidos como sinais reveladores da evolução do caráter individual e coletivo de um 

determinado grupo. 

 Para Weber (1982), esse ideal ascético se distinguia da moral católica que condenava o 

lucro, a usura e o enriquecimento material. No Calvinismo, um elemento bastante forte é a 

doutrina da predestinação. Sustentando que as pessoas nascem predestinadas ou não à 

salvação eterna, esse modelo religioso busca os sinais dos eleitos, revelados, por um lado, na 

                                                                                                                                                                                     
de salvação, tendo as Sagradas Escrituras como único dogma e admitiam apenas dois sacramentos: o batismo e a 

eucaristia”(GAETA, 2004, p.75). 
144

  Para maiores detalhes sobre a Reforma Luterana, cf. GONZALEZ, Justo L. A era dos reformadores. 

São Paulo: Vida Nova, 2009. 
145

  Sobre a formação da modernidade, leia BERMAM, M. Tudo que é sólido se desmancha no ar.  São 

Paulo, Companhia das Letras, 1994. 
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dedicação ascética ao trabalho e na realização de empreendimentos econômicos; por outro 

lado, na austeridade do uso do dinheiro, evitando gastos com jogos, festas, bebidas e 

prostituição.  João Calvino (1509-1564) nasceu na França, mas fundamentou sua teologia em 

Genebra, Suíça. Suas ideias irradiaram para os Países Baixos, Inglaterra, Escócia e Estados 

Unidos. Weber inferiu que a riqueza desses países tinha relação direta com o tipo de religião 

desenvolvido por eles. 

Na Inglaterra, o calvinismo não encontrou inicialmente um ambiente favorável à 

expansão de seus fundamentos religiosos. Conhecidos como puritanos, em virtude de seus 

hábitos austeros em relação às vestimentas e à postura moral, os calvinistas ingleses foram 

perseguidos pelos anglicanos.
146

 Isso se deve não apenas à discordância de doutrina, mas 

principalmente por causa da oposição política ao governo inglês.  

Em busca de liberdade religiosa, o Pr. John Smith, líder religioso dissidente do 

anglicanismo, e o advogado Thomas Helwys emigram para a Holanda, organizando a 

primeira igreja com doutrina batista, em Amsterdã, em 1609, com 36 pessoas. Baseando-se 

em alguns princípios dos anabatistas
147

, os fundadores da primeira Igreja Batista 

questionavam o batismo por aspersão e o batismo de crianças. Acreditavam que o batismo só 

tinha validade se fosse decidido por pessoa adulta, consciente de sua escolha religiosa. Além 

disso, sustentavam que o ritual do batismo deveria ser realizado pela imersão do fiel nas 

águas. Os batistas receberam como legado do calvinismo a postura puritana e ascética em 

relação aos costumes e vestimentas. Dos congregacionais, herdaram o governo eclesiástico. 

As decisões eclesiais são definidas em assembléias, constituídas pelos membros da 

congregação.  

Após a morte de John Smith, Thomas Helwys retorna à Inglaterra, fundando, em 

Spitalfields, Londres, a primeira Igreja Batista Inglesa em 1611. Por seus ensinamentos 

                                                           
146

  Na Inglaterra, a Reforma Religiosa foi empreendida, em 1534, pelo Rei Henrique VIII. Isso se deu não 

por divergência religiosa, mas por interesse político. Seu casamento com Catarina de Aragão, viúva de seu irmão 

Artur, foi um arranjo de seu pai, que buscava estreitar as relações diplomáticas com a Espanha. Desse enlace 

matrimonial nasceram somente crianças do sexo feminino. Por causa disso, Henrique VIII solicitou a anulação 

de seu casamento; o que não foi aceito pelo papa Leão X, que lhe havia concedido anos antes, o título de 

“defensor da fé,” em virtude da perseguição aos luteranos na Inglaterra. Inconformado com a decisão papal, 

Henrique VIII rompe com Roma, fundando a Igreja Anglicana na qual se nomeou como chefe supremo. Além 

disso, confiscou terras e bens materiais da Igreja Católica. Para maiores detalhes sobre a Reforma Anglicana, cf. 

GONZALEZ, Justo L. A Era dos Reformadores. São Paulo: Vida Nova, 2009. 

 
147

  Foram chamados anabatistas os integrantes de um movimento religioso originado na Alemanha no 

período da Reforma Luterana, que contestavam o pedobatismo (batismo de crianças) e o batismo por aspersão. O 

primeiro é colocado em xeque em função da crença de que o batismo é um ritual de arrependimento e conversão, 

atributos que não podem ser creditados às crianças pequenas. O segundo, porque se acredita que João Batista 

batizava, no Rio Jordão mergulhando o fiel, prática que deve ser reproduzida até os dias atuais.     
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doutrinais, ele foi levado à prisão, local no qual veio a falecer em 1616. Por causa da 

intolerância religiosa, as primeiras levas de batista chegam, em 1620, às treze colônias 

inglesas na América do Norte.  Nesse novo contexto, os batistas cresceram numericamente, 

contando, em 1673, com 975 igrejas batistas; há registro que, em 1750, esse grupo religioso 

totalizava 4.200 igrejas148. Até a época da Guerra de Secessão (1861-1865), os batistas que se 

concentravam nos sul dos Estados Unidos eram, em sua maioria, defensores de economia 

escravocrata. Data desse período a chegada dos primeiros imigrantes batistas ao Brasil.  

No entanto, os batistas não foram os primeiros protestantes a aportar em terras 

brasileiras no século XIX. Com a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, vários 

comerciantes ingleses se estabelecem na cidade do Rio de Janeiro. Como destaca Ribeiro 

(1973), os indivíduos de religião protestante que por aqui passaram até então não deixaram 

marcas no sistema religioso brasileiro. O autor enfatiza que as tentativas de franceses e de 

holandeses em implantar a crença calvinista no século XVI serviram apenas para identificar o 

protestantismo como invasor. Todavia, com a vinda da Família Real, a situação começa a ser 

alterada. Em primeiro lugar, porque boa parte dos comerciantes ingleses era protestante e 

exigiam o direito de realizar livremente seus cultos; em segundo lugar, porque a Coroa 

Portuguesa se encontrava em desvantagem em relação à Inglaterra tanto do ponto de vista 

político quanto do ponto de vista econômico. Devido às guerras napoleônicas, a colônia 

brasileira tornou-se sede do Governo e a Inglaterra passou a ocupar o território de Portugal. 

Em razão disso, não restou outra saída a D. João VI senão afrouxar o cerceamento ao 

protestantismo em terras brasileiras. O autor cita artigos do Tratado de Comércio e Navegação 

que trata dessa matéria. 

 

(Os artigos 12 e 23 do Tratado de Comércio e Navegação declaravam, 

respectivamente: 1°) que os vassalos (...) britânicos residentes nos territórios 

e domínios portugueses não seriam “perturbados, e inquietados, perseguidos 

ou molestados por causa da sua religião”, e teriam “perfeita liberdade de 

consciência”, bem como “licença para assistirem e celebrarem o serviço 

divino em honra do Todo Poderoso Deus quer dentro de suas casas 

particulares quer nas suas particulares igrejas e capelas”, sob as únicas 

condições de que estas externamente se assemelham a casas de habitação, e 

também que o uso dos sinos lhes fosse permitido “para o fim de anunciarem 

publicamente as horas do serviço divino”, e que os vassalos britânicos e 

quaisquer outros estrangeiros de comunhão diferente da religião dominante 

nos domínios de Portugal, não seriam “perseguidos ou inquietados por 

                                                           
148

  Esses dados foram extraídos do site da Convenção Batista Brasileira, em 17/11/2011. Para maiores 

detalhes, cf. http://batistas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=12. 

http://batistas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=12
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matéria de consciência, tanto nas suas “com ordem decência e moralidade e 

de uma maneira conforme aos usos do País e ao seu estabelecimento 

religioso e político”, sendo-lhes vedado, entretanto, pregar ou declarar 

publicamente contra a religião Católica ou procurar fazer prosélitos ou 

conversões; 2° que seria permitida em Goa, e suas dependências “a livre 

tolerância de todas e quaisquer seitas religiosas” (RIBEIRO, 1973, p.17). 

 

 Os artigos 12 e 23 do Tratado de Comércio e Navegação, trazidos a lume pelo autor, 

permitem-nos inferir sobre dois pontos: a) as relações de intolerância religiosa estão 

estritamente vinculadas às relações sociais de poder. Enquanto não houve interferência da 

Coroa Britânica, o protestantismo permaneceu alheio à cultura brasileira; b) as manifestações 

religiosas protestantes deveriam ocorrer com certas reservas: estava vedado ao protestante 

declarar-se publicamente contra o catolicismo, bem como construírem templos com torres e 

sinos; o local reservado para o culto deveriam se assemelhar a casas de habitação. O autor 

sublinha que, após esse tratado, os anglicanos passaram a celebrar cultos protestantes a bordo 

de seus navios de guerra que ancoravam no Porto do Rio de Janeiro ou em residências 

particulares. Em 1819, inicia-se a construção de um templo, cuja arquitetura se sujeitava às 

restrições do Tratado.149 

Na década de 1820, os luteranos se estabelecem no Brasil, com chegada, a partir de 

1824, de um expressivo contingente de imigrantes alemães que aportam no Rio Grande do 

Sul. Eles trazem consigo suas convicções, suas visões de mundo, suas práticas religiosas. 

Pierucce destaca os problemas enfrentados pelos primeiros luteranos. 

O luteranismo trazido para o Brasil pelas sucessivas levas de alemães 

durante o Império era um protestantismo falado em alemão, pregado em 

alemão, cantado em alemão. Os primeiros imigrantes alemães, entre 1824 e 

1864, eram assistidos religiosamente por leigos no papel de pastores, mas a 

partir de 1886, as igrejas da Alemanha passaram a enviar pastores para os 

diferentes pontos da colonização alemã. Logo se fundou a primeira Igreja 

Evangélica Alemã do Brasil, que agrupava em algumas dezenas de 

comunidades só no Rio Grande do Sul. Em 1904, uma missão luterana de 

norte-americanos deixaria fundada em seu rastro a Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil, ligada ao Sínodo Luterano de Missouri (Estados 

Unidos). Depois da Segunda Guerra Mundial, formou-se a Igreja Evangélica 

de Confissão Luterano no Brasil (PIERUCCI, 2000, p.285). 

 

O autor classifica essa primeira onda do protestantismo no Brasil como protestantismo 

de imigração. O objetivo é diferenciar esses grupos do ramo do protestantismo histórico que 
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  Cabe destacar que primeira Igreja Anglicana foi criada, em 1810, unicamente para os ingleses 

residentes. Autorizada pelo Príncipe Regente D. João VI, os templos tinham, como destaca Ribeiro (1973) 

formato de casas residenciais, para não incomodar a igreja oficial. 
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aqui se estabeleceu por intermédio de missões, sobretudo, oriundas dos Estados Unidos. 

Enquanto o primeiro grupo tinha como intuito assegurar o direito de expressar suas crenças 

nas novas terras, o segundo buscou interferir no campo religioso, questionando dogmas 

católicos e arregimentando pessoas para o protestantismo150. 

 

As missões evangélicas rumo ao Brasil começaram na metade do século 

XIX. Isso significa que houve brechas para tanto na legislação do Império. 

Por razões econômicas e diplomáticas, o governo imperial viu-se obrigado a 

afrouxar as restrições legais no campo religioso e, desse modo, facilitar, a 

entrada de outras igrejas cristãs vindo dos países desenvolvidos. Pioneiras 

mesmo no trabalho de propaganda evangélica no Brasil foram as sociedades 

bíblicas de origem inglesa e norte-americana. E as missões metodistas. Os 

metodistas norte-americanos foram praticamente os primeiros a vir para o 

Brasil em missão evangelizadora. Aqui chegados em 1835, lançaram-se 

desde logo ao trabalho de conversão, em meio a resistências e dificuldades 

de toda ordem, sem muito sucesso entre os brasileiros. Ao lado das 

sociedades bíblicas estrangeiras, que em duas décadas (1850-60) 

distribuíram dezenas de milhares de bíblias entre os brasileiros, os 

metodistas também se esmeraram como distribuidoras de bíblias 

(PIERUCCE, 2000, p. 287). 

 

A distribuição de bíblias não constituía, certamente, a principal estratégia de 

evangelização. Em um país onde o número de pessoas alfabetizadas era insignificante 

somente a distribuição de materiais impressos não era suficiente para promover a expansão 

dos protestantes históricos entre os brasileiros. Todavia, os primeiros protestantes deram uma 

ênfase grande a questão da escrita, como nos descreve Clara Mafra. 

 

O acesso à escrita, na reconhecida “religião da palavra”, também foi traço 

sedutor para os trabalhadores urbanos. Ao contrário da intransigente 

segmentação da sociedade externa entre cultos e ignorantes, no interior das 

igrejas evangélicas as escolas dominicais muitas vezes se transformavam em 

sala de aula, multiplicando os raros cursos de alfabetização. O apreço 

religioso pela palavra escrita, as noções – populares no meio protestante – de 

que “a ignorância é a mãe da heresia” e “o saber e o conhecimento vêm de 

Deus” faziam com que os irmãos que sabiam um pouco transmitissem seu 

conhecimento para os irmãos que sabiam menos. O primeiro jornal 

evangélico do Brasil e América Latina, a Imprensa Evangélica, começou a 

circular já em 1864 (MAFRA, 2000, p.22). 
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  A Missão Mothodista Episcopal, com o missionário Fountain E. Pitts, chega ao Rio de Janeiro em 18 de 

agosto de 1835; em 1842, a Igreja Congregacional se estabelece no Brasil;  em  1862, foi inaugurada a primeira 

igreja presbiteriana. 



231 

 

O protestantismo de missão passa também a investir na construção de colégios, a fim 

de influenciar as elites brasileiras. Osvaldo Henrique Hack apresenta a criação das instituições 

educacionais como propaganda indireta dos ideais protestantes realizadas pelas igrejas 

estadunidenses que tinham missão no Brasil. 

 

As igrejas norte-americanas deram grande ênfase às instituições 

educacionais, com a finalidade de realizar uma propaganda indireta dos 

ideais de uma civilização cristã, nos moldes protestantes. Os colégios 

americanos, no Brasil, eram abertos a toda a ramificação confessional ou 

classe social. O propósito da propaganda indireta do Evangelho tinha como 

objetivo atrair as elites nacionais para os meios protestantes, para orientá-los 

e oferecer-lhes os valores morais e espirituais que eram tidos como 

interpretação genuína do Cristianismo (HACK, 2000, p.59). 

 

 O autor lembra-nos que, desde o início, os luteranos, presbiterianos e metodistas 

investiram na construção e manutenção de instituições de ensino. Como as camadas médias 

não tinham acesso a uma educação formal de qualidade e os pais de crianças protestantes 

tinham receio em colocar seus filhos em um espaço marcado pela intolerância religiosa, os 

protestantes construíram em São Paulo (Colégio Mackenzie), no Rio de Janeiro (Colégio 

Bennett) e em Belo Horizonte (Colégio Izabela Hendrix), escolas particulares. Dado o 

conceito desses colégios, em pouco tempo, algumas famílias católicas passaram a matriculas 

seus filhos nesses estabelecimentos educativos; o que contribuiu para formação de aliados na 

defesa da liberdade religiosa. 

Outra característica do protestantismo de missões foi o proselitismo religioso. 

Atacando elementos fundamentais da crença católica, especialmente o culto aos santos e à 

Virgem Maria, os missionários buscaram fincar bases no território nacional. Cabe assinalar 

que os novos convertidos percebiam, no entanto, mais continuidade do que ruptura entre 

protestantismo e catolicismo. Como destaca Clara Mafra (2001, p.16), “para vários 

frequentadores dos cultos, o protestantismo cumpria o cristianismo apenas anunciado pelo 

catolicismo, afastando-se da corrupção e decadência que vigorava nesse último”.  

Contudo, os protestantes enfrentavam, do ponto de vista legal, um obstáculo à sua 

expansão: a persistência do padroado: um conjunto de obrigações recíprocas entre o 

catolicismo e o Império, marcado, sobretudo, pela remuneração do clero pela Coroa brasileira. 

A nomeação de bispos e ordenação de padres se tornaram um atributo real e não uma 
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prerrogativa de Roma. Em contrapartida, o Império proibia qualquer funcionário público de 

professar outra religião.  

 O padroado perdurou até a Proclamação da República, em 1889.  Pierucce afirma que 

esse evento instituiu um Estado Nacional isento e neutro em relação às questões religiosas. 

 

O catolicismo só deixou de ser a religião oficial do Estado brasileiro no final 

do século XIX, quando a monarquia foi substituída pelo regime republicano, 

o qual abriu mão sem mais da religião oficial. A República Velha desferiu 

um golpe mortal no regime do padroado, ao separar juridicamente a Igreja 

Católica do Estado Nacional. Este foi, desde então, declarado laico. Isto é, 

religiosamente neutro, religiosamente isento, religiosamente abstrato 

(PIERUCCE, 2000, p.282). 

 

Em que pese o exagero da afirmação do autor sobre a neutralidade religiosa do Estado 

Nacional, há uma evidência empírica que não se pode contestar: o fim do padroado resultou, 

paulatinamente, na retração do catolicismo no território brasileiro, conforme veremos mais 

adiante. O fato é que no final do século XIX as denominações clássicas do protestantismo 

histórico (luteranos, anglicanos ou episcopais, metodistas, presbiterianos, congregacionalistas 

e batistas) já estavam praticamente implantadas no território brasileiro. 

Os batistas chegaram ao Brasil, especificamente em Santa Bárbara do Oeste (SP), por 

intermédio de um grupo de colonos estadunidenses sulistas, derrotadas na Guerra de Sucessão 

(1859-1865). A primeira Igreja Batista foi criada em dez de setembro de 1871. Inicialmente, 

os cultos eram celebrados em inglês; o que impedia a participação da população local. No ano 

seguinte, chega ao Brasil o primeiro missionário batista. Embora tenham sido os últimos 

protestantes históricos a chegarem ao Brasil, os batistas expandiram sua fé em território 

brasileiro, conquistando as camadas populares, especialmente do norte do país.  

 

Os batistas (...), com suas primeiras missões em 1882, apostaram em um 

estilo imediato e massivo de propaganda religiosa. Para eles, todo novo 

membro deveria se tornar um evangelista, sem uma preocupação muito 

rigorosa em termos de sua formação religiosa. Essa maior flexibilidade na 

seleção de missionário apresentou resultados admiráveis de conversão, 

comparando-se com o padrão da época: em 1889 existiam oito igrejas 

batistas no Brasil, com 312; em 1895, o número de igrejas dobrava para 16, 

tanto quanto o de membros, que atingiu 784; em 1907, eram 83 igrejas e 

4201 membros (MAFRA, 2000, p.27). 

 

Os batistas não enfatizavam a necessidade de uma formação teológica para difusão da 

mensagem religiosa, nem era rigorosa na ordenação de pastores. Por causa disso, os luteranos, 
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metodistas e anglicanos questionavam a validade das missões daquela vertente religiosa. 

Clara Mafra salienta que o caráter elitista e segregador dos demais protestantes históricos 

fizeram com que desdenhassem não somente o método de difusão da crença batista, mas 

também a origem social de suas lideranças eclesiásticas.  

 

A renúncia da busca de uma formação culta de seus missionários fez 

diminuir o prestigio dos batistas entre os evangélicos, dando margem para 

que a alcunha de “sapateiros inspirados” se popularizasse – numa clara 

referência à condição humilde de muitos deles. A questão é que os batistas, 

ao colocarem a educação formal em segundo plano, questionavam a 

principal alavanca de legitimação de seus pares evangélicos no Brasil 

(MAFRA, 2000, p.27). 

 

Enquanto o crescimento religioso dos demais evangélicos era pífio, as igrejas batistas 

eram, no final do século XIX, numerosas. Certamente, essa expansão está ligada às origens 

sociais de seus membros. Como destaca Clara Mafra (2001, p.29). “Os missionários, também 

de origem social humilde, reuniam-se com seus irmãos, iniciando uma série de encontros de 

oração e virgília que corriam em paralelo aos cultos e reuniões oficiais.”  

Em função da expansão desse grupo religioso, foi criada, em 1907, a Convenção 

Batista Brasileira, na cidade de Salvador, Bahia. Com a presença de 32 delegados, 

representantes de 39 igrejas, essa convenção reafirmou os princípios teológicos batistas, 

celebrou o caráter congregacional como forma de governo eclesiástico, proclamou a 

autonomia de cada igreja na condução de suas questões religiosa.  Até a década de 1960, a 

Convenção Batista Brasileira se constituiu como a única legítima representante dos batistas no 

Brasil. Com a adesão de parte dos fiéis da Igreja Batista ao pentecostalismo, esse segmento 

religioso se dividiu em duas vertentes: uma tradição, fundamentando suas convicções na 

convenção criada em Salvador em 1907 e outra pentecostal, denominada de renovada que 

passa a ser filiada à Convenção Batista Nacional151. 

A turma de EJA que acompanhamos suas atividades no primeiro semestre de 2010 

está localizada em um espaço Batista filiado à Convenção Batista Brasileira. Voltaremos 

nossas atenções agora para relação entre essa igreja e as duas turmas de EJA que se 

encontram nesse espaço. 

 

                                                           
151

  Mais adiante, quando formos abordar as turmas de EJA, localizado em espaço batista pentecostal, 

apresentaremos, em linhas gerais, os princípios que presidem a Convenção Batista Nacional. 
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5.2 Interação simbólica e disputa cultural 

 

 

A Igreja Batista Betel foi fundada em 1969 na Regional Leste de Belo Horizonte. Em 

virtude da ausência de creche e escolas de Educação Infantil no bairro onde está situado, esse 

estabelecimento religioso decidiu, em 1989, a investir, na construção de três salas de aula, 

dois banheiros, adaptados ao público de zero a cinco anos e um pequeno espaço de 

socialização, com pouco mais de 20 metros quadrados. Os objetivos que moveram esse 

empreendimento foram a necessidade de atender às mães que precisavam trabalhar e não 

tinham com quem deixar seus filhos pequenos, bem como a intenção de ensinar às crianças 

pequenas valores cristãos, segundo os princípios batistas.  

Todavia, essa escola teve seus trabalhos interditados pela PBH em 2004, por não 

atender às diretrizes dessa modalidade educativa. O pastor destaca a questão dos impostos 

como principal motivo para o fechamento do espaço, mas tivemos informação da própria 

SMED de que era necessária uma profunda intervenção no espaço físico do estabelecimento 

para atender às exigências básicas de uma escola de Educação Infantil. 

 

Esse jardim não era de graça; os pais das crianças pagavam uma 

mensalidade; tinham professoras qualificadas, mas nossa escola não era 

legalizada junto à Prefeitura. Mas, por ser uma igreja, com o passar dos anos, 

veio o peso na consciência: por ser uma igreja, temos que dar exemplo de 

justiça (...) precisávamos de nos legalizar (...). Depois de 15 anos de 

funcionamento, chegou-se a conclusão que sem a legalização da escolinha, 

não poderíamos continuar. Contudo, verificamos que as despesas, sobretudo 

os impostos, eram muito onerosas.  Além disso, o nível de escolaridade dos 

profissionais exigido era incompatível com o nível de escolaridade dos 

profissionais que tínhamos. Entre o legal e o ilegal, preferimos a legalidade. 

Aí encerramos o funcionamento da escolinha em 2004 (Informação 

verbal)
152

. 

 

Embora tenha reprovado o funcionamento da Educação Infantil, alegando que o 

espaço não oferecia uma infraestrutura adequada às necessidades básicas de aprendizagem do 

universo infantil, a Prefeitura, por meio de integrantes do NEJAEN, solicita, em 2007, o 

empréstimo do mesmo local para atender ao público jovem e adulto; o que comprova que a 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Célio, responsável pela Igreja Batista Betel,  segundo 

semestre de 2010. 
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EJA pode ser ofertada não somente em espaço não escolares, mas também em condições de 

precariedade material, conforme destacamos no primeiro capítulo desse trabalho. 

 

Eu recebi a visita de duas mulheres, representantes da Secretaria Municipal 

de Educação que me apresentou o projeto de Alfabetização e de 

escolarização de Jovens e Adultos fora do espaço escolar. Elas nos 

perguntaram se haveria possibilidade de a igreja local, ceder sua escolinha 

para esse projeto. Eu falei prá ela que na denominação Batista, esses tipos de 

decisão cabe à assembléia. Então eu falei que iria levar o assunto para a 

assembléia da igreja que ocorre, para ser apreciado o pedido. Nós levamos 

para a assembléia, a assembléia apreciou o pedido e votou favorável. 

Inclusive na ocasião, foi solicitada uma ajuda financeira de R$ 30,00 pra 

água e luz e material de limpeza (Informação verbal)
153

.  
 

 Durante seis meses, a igreja recebeu essa quantia paga por uma integrante do Núcleo, 

que nos informou que “tirava esse dinheiro do próprio bolso”.  Depois disso, a igreja 

concordou em emprestar esse espaço sem nenhuma contrapartida. Como se trata de uma linha 

batista, com governo congregacional, essa decisão foi tomada em uma assembléia, constituída 

pelos membros dessa denominação. Segundo o pastor, ao firmar a parceria com o poder 

público, a Igreja procurava desempenhar o princípio cristão de ajudar o próximo. Ele destaca, 

no entanto, as dificuldades por ele enfrentadas para cumprir esse preceito moral. 

 

Tenho conversado com os professores sobre o imenso prazer de tê-los em 

nosso espaço (...), mas isso tem gerado pra nós dificuldades. Pagamos um 

preço alto por isso, pagamos o preço de ficar abrindo e fechando o portão; 

pagamos o preço das despesas, e pagamos o preço daqueles materiais que 

estão lá embaixo; aliás, aqueles materiais que estão lá embaixo não são 

materiais adequados. A prefeitura disponibilizou o material, que, a bem da 

verdade, é pra meninos de até 12 ou 13 anos; aquelas cadeiras, não são prá 

adultos. Então, nós abrimos mão do conforto (...). Às vezes, passamos por 

dificuldade, passamos por problema, mas para atender ao próximo, ajudar o 

próximo, superamos as dificuldades e os problemas (Informação verbal)
154

. 

 

 

  Há dois pontos aqui que merecem ser aqui destacados. O primeiro diz respeito à 

localização das turmas. Elas estão situadas nos fundos da propriedade da Igreja Batista Betel. 

Para se chegar a ela, as pessoas têm que entrar no pátio do templo; em seguida, deslocar-se até 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Célio, responsável pela Igreja Batista Betel,  segundo 

semestre de 2010. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Célio, responsável pela Igreja Batista Betel,  segundo 

semestre de 2010. 
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ao corredor lateral que dá acesso, em primeiro lugar, à casa pastoral e, em segundo lugar, ao 

espaço descrito pelo pastor como escolinha: como destacamos anteriormente, além de um 

pequeno espaço de socialização, há três salas e dois banheiros: um masculino e outro 

feminino. O acesso ao espaço não é, no entanto, simples. Não existe nenhuma placa ou 

informação identificando a existência de turmas de EJA. Para uma pessoa desavisada que 

passe na rua, o que chama a atenção é somente o templo. Para aluno que chegue, depois do 

início das aulas, o que conta, todavia, é a situação constrangedora de tocar a campainha. 

Diferentemente das escolas públicas que há sempre um porteiro, aqui quem abrirá o portão 

será alguém da família do pastor. Daí a fala dele “pagamos o preço de ficar abrindo e 

fechando o portão.155” O segundo ponto diz respeito à precariedade do espaço. A alimentação 

é comprada diariamente pelos próprios alunos e professores que trazem café, chá, leite, 

biscoitos caseiros, pão e bolo156. Construído para atender crianças, os banheiros têm 

dimensões infantis e as mesas e cadeiras não são adequadas às anatomias dos corpos adultos. 

O pastor destaca que a única coisa que se pode fazer nesse caso, é abrir mão do conforto, já 

que a Prefeitura não se dispõe a intervir na parte física do local.  

 A despeito da precariedade do espaço, das despesas que gera para a igreja, do trabalho 

que envolve sua família em abrir e fechar o portão, ele compreende que a existência de duas 

turmas de EJA, funcionando semanalmente, de segunda à quinta, entre 13 e 16 horas, é 

fundamental, uma vez que há um número expressivo de pessoas que não podem, por várias 

razões, estudar à noite.  

 

Quando a prefeitura veio me pedir o espaço, nós não liberamos por causa do 

pedido da prefeitura. A nossa visão está na comunidade; nosso objetivo é 

atender as necessidades da comunidade. Porque cremos, sobretudo, que a 

igreja está inserida na comunidade para servir e não ser servida. Servir os 

membros da igreja, servir a comunidade como um todo. Isso aí, a Bíblia nos 

ensina a fazer isso. Então, cabe à igreja também estar atenta a esse 

compromisso: de ver as pessoas como um todo, não só nas suas necessidades 

espirituais, mas nas suas necessidades sociais. Então o social aí, entendemos 

que isso prá comunidade é muito importante: há pessoa que precisa estudar, 

mas tem dificuldade de ir pra escola à noite, mas tem facilidade de ir prá 
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  Segundo o pastor, o portão não fica aberto por questões de segurança. A Igreja está situada no coração 

de uma favela, marcada por atos de violência entre grupos rivais e pela luta entre a polícia e o tráfico de drogas. 
156

  A partir do ano de 2011, essa situação se modificou. A escola em que a turma está vinculada passou a 

fornecer biscoito, leite em pó e achocolatado em pó. Além de buscarem os alimentos na escola, os professores 

fazem seu preparo diariamente. 
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escola durante o dia. Por isso sei que esse espaço tem ajudado muita gente 

(Informação verbal) 
157

.  

 

 Observe que o pastor faz questão de dizer que seu objetivo não era atender ao pedido 

da Prefeitura, mas atender às necessidades da comunidade na qual a igreja está inserida. Em 

outra parte do depoimento, ele destaca que sua igreja é a única da região que faz casamento e 

permite a realização de velório de pessoas que não membros da igreja. 

 

A igreja precisa ter preocupação com o social, olhar as pessoas dentro da sua 

necessidade e fazer isso com prazer. Mas vai pagar um preço em todos os 

sentidos. Eu pago um preço. Inclusive o nosso social aqui, não é só na área 

da educação; quando uma pessoa toca a campainha e pede o espaço da igreja 

pra velório. Eu apresentei, em assembléia, o problema pra igreja. Agora ela 

libera nossos espaços também para velório; liberamos também o espaço para 

casamentos (Informação verbal) 
158

. 

 

 O pastor enfatiza que tanto o velório quanto o casamento são realizados por integrante 

da comunidade, que não necessariamente são membros da igreja. As duas turmas de EJA são, 

por exemplo, compostas quase que exclusivamente por pessoas que residem no entorno do 

estabelecimento religioso. Somente três pessoas se identificaram, em 2010, como membros da 

Igreja Batista Betel.  

A presença da turma no espaço batista está, no entanto, relacionado à questão da 

identidade religiosa local. Como destacamos no capítulo dois, de acordo com os Estudos 

Culturais, a identidade é um lugar que se assume, uma costura de posição e de contexto e não 

uma essência ou substância a ser examinada. Em primeiro lugar, porque ela está situada no 

entrecruzamento de um processo intersubjetivo em que sou para você o que você é para mim; 

em segundo lugar, porque se trata de um conceito que se materializa na relação com o outro; 

em terceiro lugar, porque não existe, em um indivíduo, uma única identidade.  

Esse jogo simbólico que envolve a questão da identidade religiosa se manifestou, pela 

primeira vez, no espaço onde estão situadas duas turmas de EJA, quando um educador 

solicitou o espaço para desenvolver uma atividade de relaxamento. Retomo o depoimento do 

pastor, citado na epígrafe para analisarmos a relação entre espaço educativo, identidade e 

território. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Célio, responsável pela Igreja Batista Betel,  segundo 

semestre de 2010. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Célio, responsável pela Igreja Batista Betel,  segundo 

semestre de 2010. 
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Veio aqui um professor da Prefeitura que trabalha com corporeidade. Ele 

queria implantar, a pedido da SMED, um trabalho com as turmas da EJA, 

com atividades de exercícios de alongamento, com muitas músicas e danças, 

né? Eu resolvi deixá-lo realizar essa atividade. Estava em casa e ouvi uma 

música que se chama “Festa no apê”. Deu vontade de descer e conversar 

com ele e dizer que aqui é uma igreja, mas eu preferi falar no outro dia com 

a professora. Chamei-a e falei: olha aqui, esse tipo de trabalho não vai poder 

continuar não! Aqui é uma igreja e então não há possibilidade para esse tipo 

de música não (Informação verbal) 
159

. 

 

 Observe que o que motivou o pastor a interditar a atividade foi o tipo de música, cuja 

letra colocava em xeque a identidade religiosa do espaço. Isso fica mais claro quando o pastor 

nos diz que a mesma música vinda da casa do vizinho não causava escândalos, mas o inverso 

não era verdadeiro. Eis o processo intersubjetivo a que se refere os Estudos Culturais que diz 

que o sou para você o que você é para mim. 

 

Os vizinhos são bem próximos ao muro da igreja; e isso para os vizinhos 

seria um escândalo. Por mais que eu tenha facilidade para absorver isso, sei 

que os vizinhos não vão entender isso. Sei do escândalo que isso vai gerar. 

Por isso, cortei o mal pela raiz. É diferente de eu escutar e absorver o que o 

vizinho toca, e da igreja tocar e o vizinho não se importar nem um pouco, 

pra ele entender. Pra ele, a igreja está com comportamento e atitudes 

completamente contraditório. Então pra evitar o contraditório, a igreja 

precisa tomar muito cuidado (Informação verbal) 
160

. 

 

 A preocupação do pastor não é somente com os vizinhos, mas também com os 

membros de sua igreja que podem não concordar com esse tipo de atividade no interior desse 

espaço. 

 

A igreja que é dirigida por assembléia, isso significa dizer que ela é 

democrática e tem opinião diferente. Nem todos, de repente, vê com bons 

olhos dentro da igreja, esse espaço aberto para a prefeitura. Então, a igreja 

tem 80 membros hoje, mas não quer dizer que os 80, 100% concordam. 

Sempre vai ter alguns que ficam meio com um pé atrás e essas situações 

quando ocorrem, já é uma oportunidade para questionamentos sobre a 

validade dessa atividade (Informação verbal)
161

. 

 

Há três pontos que merece destaque. O primeiro diz respeito à relação com a 

alteridade. A igreja precisa se preocupar com o que os outros (entendidos aqui como não 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Célio, responsável pela Igreja Batista Betel,  segundo 
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batistas tradicionais) vão pensar a respeito dela. Isso demonstra que a identidade não pode ser 

vista, do ponto de vista ontológico, como uma essência, ou como algo natural e cristalizado 

que o indivíduo, um grupo social possui. Em vez disso, ela é compreendida como fruto de 

relações sociais, marcada por processo de diferenciação e de normalização. Sobre essa 

questão, Silva faz um comentário esclarecedor: 

 

A identidade é sempre uma relação: o que eu sou só se define pelo que não 

sou; a definição de minha identidade é sempre dependente da identidade do 

Outro. Além disso, a identidade não é coisa da natureza; ela é definida num 

processo de significação; é preciso que socialmente lhe seja atribuída um 

significado. Não existe identidade sem significação (SILVA, 1999, p.106). 

 

 Os batistas tradicionais são identificados socialmente como austeros nas vestimentas e 

por seus comportamentos ascéticos. Embora tais comportamentos não devam ser cobrados de 

quem frequenta esse espaço como professor e estudante da EJA, a abertura para músicas 

profanas e danças pode sugerir ao outro que a igreja encontra-se em decadência moral. Cabe 

ao pastor proteger, do ponto de vista simbólico, o espaço demarcando a diferença entre “nós” 

e “eles”. 

 O segundo ponto que se pode depreender da fala do pastor se refere às disputas 

internas sobre o controle da igreja. Mais de sete vezes, esse líder religioso enfatizou que os 

batistas tradicionais são diferentes dos demais evangélicos porque decidem suas questões em 

assembléia, constituída pelos seus membros, que inclusive têm o poder de decidir sobre a 

permanência ou dispensa de seu pastor. Ao concordar que músicas profanas e danças sensuais 

sejam permitidas no espaço da igreja, o pastor não somente está colocando em xeque seu 

poder sobre o território batista, como também se enfraquecendo perante os membros da igreja 

que discordam dessa prática. Para Mafra, o governo eclesiástico dos batistas potencializa 

tensões e conflitos, gerando cismas e exclusões. 

 

Entre os batistas, os cismas, exclusões, expulsões são elementos usuais, uma 

vez que eles chegam se organizando de forma congregacional (reproduzindo 

aqui o mesmo modelo vigente no sul dos Estados Unidos, de onde vieram), 

de forma que essa denominação conta com muito poucos mecanismos 

burocráticos rotineiros para aparar arestas e reverter processos de divisão em 

nome da unidade da instituição, como tende a acontecer nas denominações 

históricas de missão (MAFRA, 2000, p.28-29). 

 

 O terceiro ponto diz respeito ao caráter construído socialmente da identidade. Em um 

campo em profunda transformação, os protestantes históricos precisam cuidar de suas 
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fronteiras culturais, invadidas constantemente pelos movimentos pentecostais e 

neopentecostais162.  

Quando diz que precisa evitar o contraditório, o pastor não se refere apenas às formas 

pelas quais a vizinhança pode interpretar aquele espaço. Ele está preocupado também com o 

sistema de significação batista tradicional, contestado tanto pelos grupos renovados quanto 

pelos grupos neopentecostais. 

A respeito dessas disputas simbólicas, Ricardo Mariano destaca a luta entre 

pentecostais e neopentecostais. 

 

O neopentecostalismo rompe com o legalismo pentecostal – até há pouco 

símbolo de conversão e pertencimento ao pentecostalismo – e sua tradicional 

proposição de que o estado de santidade daquele que é vaso e instrumento do 

Espírito Santo se reverte em distinções ascéticas na aparência do crente. 

Distinções que seriam simbolizadas pela nova identidade negadora de 

vaidades, prazeres e modismos mundanos. No papel de maiores 

contestadoras dos tradicionais e ascéticos costumes pentecostais destacam-se 

as igrejas Renascer em Cristo e Comunidade Evangélica Sara Nossa 

Terra, que ao encabeçarem o movimento gospel, tornaram os profanos 

da moda instrumentos de evangelização de jovens (MARIANO, 2010, 

p.45. Grifo nosso). 

 

 

Embora o autor tenha salientado o confronto cultural entre neopentecostais e 

pentecostais, é importante enfatizar que esses conflitos estão presentes no interior das igrejas 

que compõem o protestantismo histórico. Veja o depoimento do pastor Célio a esse respeito. 

 

O movimento neopentecostal vem com experiências e pregações estranhas 

ao meio evangélico. Defendem danças absurdas ou podemos até dizer danças 

sensuais, né? Com o propósito de atrair jovens para dentro da igreja, 

promovem danças e músicas que não tem nada haver com o evangelho 

pregado por Cristo. Essas práticas contrariam a Bíblia. Por isso, nós não 

aceitamos danças sensuais, danças de rua, que acontecem dentro das igrejas 

neopentecostais. Há ali uma liberação das roupas, falta de preocupação com 

os trajes dentro da igreja. Com essa questão, o movimento neopentecostal 

também traz muito o exagero em relação ao dinheiro, argumentando que as 

igrejas precisam crescer, precisam ficar bonitas. Há jovens que querem 
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  O pastor demarca posição tanto com os neopentecostais quanto com os pentecostais. Veja o que ele diz 

sobre o último: “quando a pessoa se converte a Cristo, ela recebe nesse momento o Espírito Santo. A partir daí, 

vem o chamado crescimento espiritual. A pessoa desenvolve dentro de si com Deus, o chamado crescimento 

espiritual e não há um segundo batismo e não há uma segunda descida do Espírito Santo, pra concretizar um 

poder na vida da pessoa. Nós entendemos que o poder espiritual na vida da pessoa é contínuo”. O contexto no 

qual está inserido a Igreja Batista Betel é marcado pela forte presença de igrejas pentecostais e neopentecostais 

que sustentam que o crente deve buscar o chamado batismo com Espírito Santo, caracterizado pela glossália 

(línguas estranhas). 
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trazer essas coisas pra dentro da igreja. Esses movimentos tem influenciado 

as chamadas igrejas tradicionais, né?  Mas isso depende do pastor, da 

liderança que está à frente do trabalho. No meu caso, procuro separar aquilo 

que é aceitável, suportável daquilo que não é aceitável, que não é suportável. 

Acho que alguma coisa que pode até ser tolerada, desde que não contrarie a 

Bíblia; sou muito vigilante nesse ponto (Informação verbal) 
163

. 

 

 O pastor deixa claro, nesse trecho, que as danças sensuais e as músicas profanas 

promovidas em igrejas neopentecostais têm influenciado o trabalho religioso das igrejas 

históricas. Daí sua preocupação em controlar esse tipo de atividade nas turmas de EJA da 

RME que se localizam no espaço da Igreja Batista Betel.  

 A questão da identidade se relaciona aqui com o conceito de território. 

 

O território e o lugar são, pois, duas realidades individuais e grupalmente 

construídas. São, tanto num quanto no outro caso, uma construção social. 

Resulta disso que o espaço jamais é neutro: em vez disso, ele carrega, em 

sua configuração como território e lugar, signos, símbolos e vestígios da 

condição e das relações sociais entre aqueles que o habitam. O espaço 

comunica; mostra, a quem sabe ler, o emprego que o ser humano faz dele 

mesmo. Um emprego que varia em cada cultura; que é um produto cultural 

específico, que diz respeito não só às relações interpessoais – distâncias, 

território pessoal, contatos, comunicação, conflitos de poder –, mas também 

à liturgia e ritos sociais, à simbologia das disposições dos objetos e dos 

corpos – localização e posturas – à sua hierarquia e relações (FRAGO, 2001, 

p.64). 

 

 

 Imbuído na função de demarcar, do ponto de vista simbólico, o espaço da Igreja 

Batista Betel, o pastor desempenha, nesse processo, dois papeis: o primeiro é bastante 

semelhante ao porteiro escolar. Ele ou qualquer integrante da família estão encarregados de 

abrir o portão da igreja para atender alunos que chegam atrasados; o segundo é um pouco 

semelhante ao supervisor escolar. No entanto, em vez de analisar o conteúdo pedagógico do 

material, ele busca verificar se ele não ofende, nem contesta valores próprios dos batistas 

tradicionais.  

 Afastados do universo simbólico dos protestantes históricos, o professor e a professora 

precisam traduzir o que é e o que não é permitido ser realizado no território batista.  
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 Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Célio, responsável pela Igreja Batista Betel, segundo 

semestre de 2010. 
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Nesse ano, eles queriam colocar algumas bandeirolas lá embaixo pra o 

período da festividade da Copa do Mundo. Eles vieram me pedir se podiam 

colocar lá embaixo essas bandeirinhas. Como não vi nenhuma dificuldade, 

liberei para que eles colocassem essas bandeiras no espaço da escolinha. 

Nunca reprovei os filmes que eles decidiram passar. Faço questão de analisar 

apenas o conteúdo moral desse material para observar se não ofende nossas 

crenças (Informação verbal) 164. 

 

 Sobre a música, o pastor se preocupa com a letra. 

 

O professor usou em sala uma música outro dia. Antes ele me trouxe a letra 

cópia da letra da música: uma música da nossa cultura, do folclore brasileiro. 

Ele tava dando uma aula, queria colocar essa música para ilustrar o que 

estava tratando com os alunos. Ele me apresentou a letra, não vi nenhuma 

dificuldade (Informação verbal) 165. 

 

 As condições do trabalho docente não são influenciadas apenas pelo controle do pastor 

sobre atividades que envolvam músicas e filmes, mas também da precariedade da 

materialidade do espaço: a) as mesas e as cadeiras não são adequadas à anatomia do público 

adulto, o que gera um grande desconforto para um público com idade acima de trinta anos que 

precisa ficar sentado por mais de três horas; b) os banheiros possuem dimensões infantis; o 

que evidencia o improviso e a inadequação do espaço para o mundo adulto. Numa tal 

situação, fica claro que o espaço foi pensado para assegurar experiência educativa de crianças. 

A arquitetura do prédio não é neutra. Ela nos remete à educação infantil e não à Educação de 

Adultos; c) embora revele o perfil do público a que se destina o fazer pedagógico, o local ao 

qual nos referimos foi interditado pela PBH. Em primeiro lugar, porque a área de socialização 

é reduzido, pouco mais 20 metros quadrados; em segundo lugar, porque não existe espaço 

para biblioteca, auditório, laboratório, quadra. A construção é constituída apenas de três salas 

de aulas, dois banheiros e a área de socialização; d) o espaço não possui aparelho de televisão, 

de DVD, aparelho de CD a disposição dos educadores. Quando tais recursos são usados pelos 

professores, além submeter ao crivo do pastor, como descrevemos anteriormente, os 

professores precisam trazê-los de casa, em seus próprios automóveis166; e) a merenda era, em 

2010, trazida por alunos e pelos professores, que revezam na compra de biscoito, dos 

pãezinhos, do refrigerante, leite, chá, etc.; em 2011, a escola, ao qual o espaço da Igreja Betel 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Célio, responsável pela Igreja Batista Betel,  segundo 

semestre de 2010. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Célio, responsável pela Igreja Batista Betel,  segundo 

semestre de 2010. 
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  Em 2011, os educadores passaram a usar o espaço da escola da RME/BH para exibir filmes e ter acesso 

à biblioteca. 
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está vinculado, passou a fornecer biscoito, leite em pó e achocolatado em pó; f) embora 

existam duas turmas registradas no diário, os dois professores agruparam os alunos em três 

salas: a primeira, com estudantes em processo de alfabetização; a segunda, com alunos em um 

nível intermediário do Ensino Fundamental; a terceira, em um agrupamento de alunos 

apontados para certificação. Enquanto a turma em fase de alfabetização é caracterizada pela 

presença permanente da professora alfabetizadora, as turmas do intermediário e da 

certificação são marcadas pela intermitência de um professor. Para atender os diversos níveis 

de conhecimento que marcam as turmas pós-alfabetização, enquanto uma turma está 

realizando atividades individuais ou em grupo, o professor orienta a outra turma; o que gera, 

muitas vezes, ociosidades e dispersões dos educandos. O educador enfrenta esse desafio por 

causa do princípio da unidocência, marca das turmas de EJA que funcionam em espaços não 

escolares. Cabe destacar que essa forma de agrupamento flexível somente foi possível em 

virtude da ociosidade de uma turma que se encontra nesse espaço; g) apesar da precariedade 

material do espaço, alguns estudantes salientam a importância das turmas de EJA naquele 

local: uns porque não podem estudar à noite; outros porque afirmam se sentir constrangidos 

pela idade em estudar em uma escola junto com jovens e adolescentes. De qualquer forma, os 

estudantes colocam em xeque a política de atendimento de EJA na RME/BH que não abre 

possibilidade de escolarização de adultos no turno da manhã ou da tarde. 

 As paredes das salas nos remetem a um ambiente alfabetizador e educativo (há letras 

do alfabeto, sílabas e palavras, recorte de reportagens). Não existe nenhum símbolo que esteja 

vinculado ao sagrado. Trata-se, pois, de um espaço secularizado, uma vez que não existem 

elementos simbólicos referente ao universo sagrado. Contudo, como destacamos 

anteriormente, não se trata de um espaço neutro.  

 

A arquitetura escolar pode ser vista como um programa educador, ou seja, 

como um elemento do currículo invisível ou silencioso, ainda que seja por si 

mesma, bem explícita ou manifesta. A localização da escola e suas relações 

com a ordem urbana das populações, o traçado arquitetônico do edifício, 

seus elementos simbólicos próprios ou incorporados e a decoração exterior e 

interior respondem a padrões culturais e pedagógicos que a criança 

internaliza e aprende (ESCOLANO, 2001, p.45. Grifo nosso). 

 

 

 Cumpre sublinhar que o caráter pedagógico do espaço interfere não apenas na 

aprendizagem da criança, mas também do adulto. Em uma faixa etária em que as dores de 
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coluna começam, não raro, a aparecer, o tamanho das mesas e das cadeiras não representam 

apenas um simples mal-estar, mas um problema de saúde que interfere na aprendizagem. O 

currículo invisível ao qual se refere se relaciona com a localização da escola: interior da Igreja 

Batista Betel. Embora não se encontre no interior da instituição religiosa, tal como acontece 

no Centro Espírita Esperança, analisado no capítulo anterior, as turmas de EJA estão situadas 

em um território batista, sofrendo interferência do governo eclesiástico da igreja.  

 Como destacamos anteriormente, não se estuda nessas turmas de EJA sem antes entrar 

no pátio da igreja e passar ao lado da casa pastoral. Embora o espaço tenha sido demarcado 

para construção de um prédio de Educação Infantil (o que já é bastante problemático em se 

tratando de um público de adultos e idosos), sua proximidade física e simbólica com a Igreja 

Batista Betel interfere na condição do trabalho educativo. Nas palavras de Frago: 

 

 

O território e o lugar são, pois, duas realidades individuais e grupalmente 

construídas. São, tanto num quanto no outro caso, uma construção social. 

Resulta disso que o espaço jamais é neutro: em vez disso, ele carrega, em 

sua configuração como território e lugar, signos, símbolos e vestígios da 

condição e das relações sociais de e entre aqueles que o habitam. O espaço 

comunica; mostra, a quem sabe ler, o emprego que o ser humano faz dele 

mesmo. Um emprego que varia em cada cultura; que é um produto cultural 

específico, que diz respeito não só às relações interpessoais – distâncias, 

território pessoal, contatos, comunicação, conflitos de poder –, mas também 

à liturgia e ritos sociais, à simbologia das disposições dos objetos e dos 

corpos – localização e posturas – à sua hierarquia e relações (FRAGO, 2001, 

p.64). 

 

 

A relação entre espaço educativo e território religioso ganha nova configuração na 

Igreja Batista Labaredas de Fogo, localizada na Regional Nordeste. Ali há duas turmas de 

EJA, funcionando de segunda à quinta, entre 18 e 22 horas. Trata-se de uma instituição 

religiosa distinta da anterior porque se inscreve em uma linha renovada, com as características 

peculiares do pentecostalismo. Em razão do peso da vertente religiosa no campo religioso, 

antes de abordar a interferência do espaço sobre as condições do trabalho docente, voltaremos 

nossa atenção para os principais aspectos desses grupos religiosos. 
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5.3 Pentecostais e neopentecostais: as transformações no campo religioso evangélico 

 

 

Pentecostes, palavra grega cujo significado é cinquenta, é uma festa judaica, que 

ocorre no quinquagésimo dia após a Páscoa, como comemoração da colheita da cevada 

(ÊXODO, 23: 16). Para o Cristianismo, todavia, pentecostes tem outro significado. Trata-se, 

pois, de um evento, descrito no livro Atos dos Apóstolos, em que os primeiros cristãos, 

embora fossem monoglotas, anunciaram para pessoas de diferentes nações as grandezas de 

Deus, sem a necessidade de nenhum tradutor. 

 

Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 

lugar; de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e 

encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas 

entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos 

ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, 

segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em 

Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do 

céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu 

de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. 

Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede! Não são, 

porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos 

falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, 

elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da 

Frigia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de 

Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses 

e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas 

de Deus? (Atos 2:1-11). 

 

Como movimento religioso, o pentecostalismo é, no entanto, um fenômeno que data 

de tempos recentes; origina-se no início do século XX, nos EUA. Suas bases teológicas 

surgiram no final do século XIX, quando um movimento religioso, denominado 

Reavivamento Espiritual, influenciado pelas ideias de Jonh Wesley, fundador da Igreja 

Metodista, começou a se difundir nos meios protestantes históricos estadunidenses (ROLIM, 

1987, p. 22).  

Durante os cultos de avivamentos, eram comuns os cânticos animados e as orações 

coletivas em voz alta. No Sul dos Estados Unidos, onde a maioria da população é negra, esse 

movimento de reavivamento espiritual proliferou rapidamente. Os seus integrantes buscavam 

a manifestação do Espírito Santo em suas vidas, tal como no dia do pentecostes, descrito no 
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livro Atos dos Apóstolos. De acordo com esse movimento, o sinal de que o Espírito Santo 

estava se manifestando no meio do grupo era a capacidade de algum fiel falar em línguas 

estranhas: pronúncias de sons desconhecidos, compreendidos apenas quando houvesse no 

grupo um intérprete. 

 

Havia nesses grupos uma expectativa, atiçada pela virada do século, de que o 

iminente fim do mundo fosse precedido por um grande avivamento marcado 

pelo fenômeno glossolálico da Igreja primitiva. Em meio a exemplos 

esporádicos de glossolalia, a síntese doutrinária que permitiu o surgimento 

do pentecostalismo como movimento distinto foi alcançada por volta de 

1900 por um dono de escola bíblica em Kansas chamado Charles Parham: as 

línguas eram a evidência do batismo com Espírito Santo. Mas o estopim do 

movimento pentecostal não foi esse admirador do Ku-Klux-Klan que 

permitia que negros ouvissem aulas somente do lado de fora da porta, e sim 

um aluno negro chamado W.J. Seymour, um batista nascido como escravo, 

que era cego de um olho e trabalhava como garçom (FRESTON, 1994, 

p.74). 

 

 

O surgimento do pentecostalismo ocorreu no dia 31 de dezembro de 1906, numa 

Igreja Metodista, em Los Angeles, localizado em um salão alugado na Azusa Street, n°312. 

Nesse local, um número expressivo de mulheres e homens negros falou em línguas estranhas, 

causando estranhamento e perplexidade no protestantismo histórico. Para uns, o ato de 

pronunciar palavras desconhecidas durante os cultos foi interpretado, de forma pejorativa, 

como uma tentativa de africanização do cristianismo. Para outros, a glossolalia, estimulada 

por esses religiosos, não possuía nenhuma relação com o Dia de Pentecostes, descrito na 

Bíblia. Em primeiro lugar, porque não se encontravam na Igreja da Azusa Street pessoas de 

diferentes nacionalidades; em segundo lugar, porque os sons pronunciados por esses fiéis, 

chamados de línguas estranhas, não foram compreendidos por ninguém. Na Festa de 

Pentecostes, descrito no novo testamento bíblico, os primeiros cristãos, de origem judaica 

pregaram, pela primeira vez, para pessoas de várias nações que se encontravam em Jerusalém, 

em seus respectivos idiomas; o que gerou espanto e surpresa entre as pessoas que 

participavam daquele evento.  

 Pode-se dizer que, a despeito dos ataques dos protestantes históricos, o surgimento do 

pentecostalismo repercutiu na sociedade estadunidense. Os cultos dos primeiros pentecostais 

foram noticiados pela imprensa local como um acontecimento surpreendente e misterioso. 

Freston destaca que o surgimento do pentecostalismo em Los Angeles entre um grupo de 

negros e de mulheres não foi uma coincidência. Tratava-se, pois, de uma cidade em rápido 
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crescimento populacional, com muitas minorias étnicas e ethos de fronteiras, vivendo alijada 

das lideranças das igrejas históricas, bem como ocupando posição de subalternidade na 

sociedade. Em seus primeiros anos, o pentecostalismo teve, dessa maneira, uma forte relação 

com a questão etnicorracial e de gênero.  O fato de o chamado batismo com Espírito Santo ter 

ocorrido entre grupos marginalizados histórico e socialmente serviu para dignificar pessoas, 

vítimas do preconceito de classe, de gênero e de raça. Os brancos que buscavam os dons 

espirituais prometidos pelo movimento pentecostal foram ordenados pelos negros. Como 

descreve Freston, em poucos anos, os brancos se descolaram, no entanto, dos afro-

estadunidenses, fundando suas próprias igrejas. 

 

O movimento pentecostal, originalmente concebido como uma renovação 

das igrejas existentes, começou a solidificar-se em grupos independentes, 

separados por querelas doutrinárias. Dentro de cada segmento, a separação 

racial se deu dentro de uma década. Os brancos que haviam recebido a 

ordenação da Igreja de Deus em Cristo (predominantemente negra) saíram 

para fundar a Assembléia de Deus (quase exclusivamente branca) 

(FRESTON, 1994, p.74-75). 

 

 

Os primeiros pentecostais que chegaram ao Brasil eram brancos do sexo masculino; 

este fato contribuiu para que o pentecostalismo não fosse aqui associado à questão de gênero e 

de raça (CAMPOS JR, 1995). Isso não quer dizer, no entanto, que fossem aceitos tanto pelos 

católicos quanto pelos protestantes históricos como legítimos representantes do cristianismo. 

Os missionários que trouxeram essa novidade dos Estados Unidos foram expulsos de igrejas 

históricas e criticados pelo clero romano. 

 Em 1910, Louis Francescon, um italiano que participou de reuniões religiosas 

lideradas por Seymour, aportou no Brasil, especificamente em São Paulo, fundando a primeira 

igreja pentecostal, a Igreja Congregação Cristã do Brasil.  

No mesmo ano, chegaram à cidade de Belém, no estado do Pará, dois pregadores 

suecos (Guinnar Vingren e Daniel Berg) que participaram das primeiras reuniões pentecostais 

nos Estados Unidos. Esses missionários, valendo-se da forma de governo eclesiásticos dos 

batistas, apresentam-se como membros daquela congregação no norte do país; o que será, 

segundo Mafra, interpretado mais tarde como ato de má-fé. 

 
Quando Gunnar Vingren e Daniel Berg, dois missionários suecos com 

passagem nos Estados Unidos, aportaram no Pará, em 19 de novembro de 

1910, imediatamente procuraram a igreja batista local, apresentando-se 
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como membros. Este ato, que posteriormente será lido como má-fé por 

algumas lideranças locais, é na verdade uma das expressões da grande 

autonomia que as congregações batistas podem ter diante das convenções 

supra locais. Em termos práticos, isso significa que mesmo que os dois 

tenham sido expulsos de uma congregação batista nos EUA, nada impediria, 

segundo seu código interno, que outra igreja, como a de Belém, os aceitasse 

como membros (MAFRA, 2000 p.29) 

 

 

Os dois missionários passaram a fomentar nos fiéis o desejo de se buscar o chamado 

batismo com Espírito Santo, ou seja, falar em línguas estranhas durante o culto. Em virtude 

disso, em 13 de junho de 1911, foram expulsos, juntamente com mais treze pessoas, incluindo 

o secretário, o tesoureiro, o moderador e o diácono. A exclusão desses membros foi, 

certamente, a de maior impacto na história dos batistas no Brasil, pois o novo grupo fundou a 

maior igreja pentecostal do país, a Assembléia de Deus. A postura desse novo 

estabelecimento religioso contrasta com os protestantes históricos não somente pela crença na 

manifestação do Espírito Santo nas vidas das pessoas, mas também pela crítica à cultura 

erudita e pela ênfase apenas na aquisição da leitura.  

Os membros da Assembléia de Deus podem ser identificados por certos aspectos 

exteriores, que demarcam distintivamente sua diferença no campo religioso. As mulheres, 

sempre com vestidos ou saias longas e cabelos compridos, não usam ornamentos tais como 

brincos ou jóias; os homens, com cabelos curtos, trajando terno e gravata durante os cultos, 

nunca usam short ou bermuda.  

Clara Mafra destaca o peso do novo caráter missionário, gestado por essa nova igreja, 

na expansão do pentecostalismo no Brasil. Em vez de investir em seminários, cursos de 

teologia, a Assembléia de Deus disseminou a crença de que o evangelho pode ser difundido 

por qualquer um, desde que tenha recebido o batismo com o Espírito Santo. 

  

No ethos assembleiano, ‘organizar demais a obra missionária é uma heresia’, 

o que faz com que poucos sejam os critérios (e os empecilhos) para se abrir 

uma nova Assembléia. Antes deles, nem mesmo os batistas ousaram tanto 

informalismo, embora todo novo membro seja convidado a se comportar 

como missionário há um maior controle e seleção sobre aqueles que dirigirão 

uma nova congregação (MAFRA, 2000, p.32). 

 

Segundo Campos Jr (1995), essa característica do movimento pentecostal faz com que 

ele se reproduza por “cissiparidade”, ou seja, ao mesmo tempo em que uma dada igreja 

pentecostal se expande, fragmenta-se, dando origem a novas denominações religiosas: cada 
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nova igreja é, na verdade, o fragmento do fragmento. Isso ocorre, segundo o autor, porque, ao 

contrário da Igreja Católica e dos protestantes históricos, não existe entre os pentecostais uma 

burocracia eclesiástica forte, capaz de impedir o surgimento de líderes carismáticos que 

desafiem a estrutura hierárquica de cada grupo. Em outras palavras: como o poder do pastor 

pentecostal, normalmente, se assenta sobre o seu carisma, caso este discorde de certas 

determinações hierárquicas, poderá romper com a antiga denominação e formar sua própria 

Igreja, levando consigo parte considerável de adeptos do antigo estabelecimento religioso. 

Essa fragmentação, ao qual Campos Jr (1995) se refere, começa, no entanto, a ganhar 

visibilidade quatro décadas depois do aparecimento do pentecostalismo no Brasil. Até então, 

esse movimento ficou circunscrito à Igreja Cristã do Brasil, única do ramo que questiona o 

proselitismo na esfera pública, e à Assembléia de Deus, com seu ethos expansionista. Freston 

classifica essas duas instituições religiosas como de primeira onda, categoria usada pelo autor 

para designar o pentecostalismo oriundo das missões167.  

A partir das décadas de 1950-60, surgiram no Brasil outras igrejas ligadas ao 

movimento pentecostal, com concepções e estratégias de difusão de suas crenças bastante 

distintas das duas primeiras igrejas. São os grupos da segunda onda: eles são caracterizados 

pela ideia de cura divina e pela divulgação de mensagens pelo meio do rádio. Nesse 

agrupamento, destacam-se a Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), A Igreja Brasil para 

Cristo (1955) e a Igreja Deus é Amor (1962).  

As grandes mudanças nesse movimento ocorrerão, contudo, no final da década de 

1970 e principalmente ao longo década de 1980, quando foram criadas instituições religiões 

que formam, segundo Freston, a terceira onda do pentecostalismo. Destacam-se nesse 

agrupamento a Igreja Universal do Reino de Deus (1977), fundada pelo bispo Macedo; a 

Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), fundada pelo Romildo Ribeiro Soares e, mais 

recentemente, a Igreja Renascer em Cristo (Apóstolo Stevam Hernandes) e a Igreja Mundial 

do Poder de Deus (Apóstolo Valdemiro Santiago)168.  

Conhecido também como neopentecostalismo, esse movimento da terceira onda é 

marcado, além do uso massivo da TV, pela ênfase na teologia da prosperidade, pelas práticas 

de exorcismo e pela crença na batalha espiritual. Prandi classifica esse novo grupo como 

                                                           
167

  Ari Pedro Oro (1998) designa como pentecostalismo clássico os primeiros grupos pentecostais. 
168

  Sobre a origem do neopentecostalismo no Brasil, especialmente a Igreja Universal do Reino de Deus, 

ver Freston (1993).  
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empreendedores, pois adotam, no processo de difusão de suas crenças religiosas, a razão 

instrumental, extraída da economia, como principal aliada. 

 

Igrejas de grande sucesso descobriram fórmulas racionalizadas muito 

eficazes para sua propagação, fórmulas que são tiradas da economia e não da 

teologia: a igreja é um empreendimento, como o líder religioso deve ser um 

empreendedor em matéria administrativa, para o que conta com um arsenal 

de soluções pré-testadas, e que em matéria estritamente religiosa repete 

fórmulas simples e pasteurizadas controladas pela hierarquia, e que podem 

ser ouvidas em qualquer lugar do mundo onde essas igrejas vão se 

instalando. E, no mundo atual, nem é mais preciso ir ao templo; basta ligar a 

televisão e sintonizar um dos inúmeros canais acessíveis pelas antenas 

convencionais agora multiplicadas pelas antenas parabólicas e conexões por 

cabo, ou então ligar o computador e navegar até um site da Internet. (...) a 

expansão da religião mais e mais se vale de todas as formas disponíveis de 

difusão de produtos e idéias, e que são meios de globalização. Há setores do 

neopentecostalismo, por exemplo, que já se valem do modelo de franquia 

(ou seu simulacro) como meio para a sua prosperidade, religiosa e material 

(PRANDI, 1997, p. 69). 

  

Os neopentecostais, gerindo seus preceitos religiosos por meios conhecimentos 

seculares, advindo da gestão empresarial, provocaram mudanças bruscas na esfera religiosa. 

Com o avanço tecnológico, especialmente na área da comunicação, esse grupo se tornou 

bastante competitivo nos últimos anos. A utilização do rádio, da televisão e da Internet são 

apenas algumas das estratégias usadas pelas religiões na disputa pelos novos fiéis169. Essa 

situação acabou produzindo uma realidade nova: agora as instituições religiosas têm que 

demonstrar, diariamente, que são mais eficientes, em todos os aspectos, que as concorrentes, 

sob pena de ver o rebanho diminuído drasticamente. Assim, elas procuram deixar claro, para 

os consumidores de bens sagrados, que possuem tanto as chaves da verdadeira interpretação 

da Bíblia quanto das soluções dos problemas sociais decorrentes da atual conjuntura social, 

política e econômica170. 

 Se, por um lado, as ofertas de bens sagrados se diversificaram na sociedade, colocando 

em xeque a hegemonia do catolicismo e criando, assim, uma situação de pluralismo e disputa 

religiosa, por outro lado, a linha que demarca os limites simbólicos do campo religioso 

brasileiro se tornou, paradoxalmente, móvel. O que significa que as diferenças entre os grupos 

religiosos são, na atualidade, bastante tênues. As práticas religiosas da Renovação Católica 

Carismática, por exemplo, são, em muitos aspectos, semelhantes aos dos cultos pentecostais. 

                                                           
169

  Sobre o uso da mídia na IURD, ver Campos (1996); Mariano (2010). 
170

  Sobre a teologia da IURD, ver Ruuth (1995). 
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Isso porque, na disputa pelo mercado religioso, as religiões têm se apropriado de simbologias, 

rituais e valores de religiões adversárias, como forma tanto de se evitar perdas de seus fiéis 

quanto de expandir o número de adeptos.  

 Os neopentecostais não se limitam a usar estratégias de mercado, a investir em 

marketing, em propaganda e em programas de rádio e televisão. Como destacamos no 

capítulo quatro, quando descrevemos a luta do CENARAB para organizar os terreiros de 

religião de matriz africana, os neopentecostais têm se apropriado, nos últimos anos, de rituais 

e simbologias de outros grupos para contestá-los. A Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD), durante os cultos de exorcismo, utiliza algumas simbologias da umbanda, como sal 

grosso e arruda, com o objetivo de desfazer possíveis trabalhos de macumbaria. Além disso, 

ela cita os orixás e os guias espirituais das religiões afro-brasileiras como sendo nomes 

particulares de demônios. Eis um exemplo de como, num processo de sincretismo, a religião 

pode se apropriar de símbolos e crenças da religião adversária, não para enriquecer o seu 

culto, mas para negar a experiência religiosa do Outro171.  

 Ricardo Mariano salienta que a satanização das religiões de matrizes africanas não é 

uma particularidade dos neopentecostais. Ela está, não raro, presente no campo evangélico. 

No entanto, os neopentecostais aprofundaram essa intolerância religiosa, culpabilizando os 

deuses da umbanda e os orixás do candomblé pelos sofrimentos e pelos problemas de ordem 

econômica e social. 

  

Se os evangélicos identificam as entidades da umbanda, os deuses do 

candomblé e os espíritos do kardecismo com os demônios, os 

neopentecostais vão bem mais longe ao vê-los como responsáveis diretos por 

uma infinidade de males, infortúnios e sofrimentos. A partir disso, o 

combate à macumba, aos exus, guias, pretos-velhos e orixás tornou-se um de 

seus principais pilares doutrinários. Mas para que esse diálogo contrastivo 

com os adversários fosse possível, além de se basearem na dogmática 

pentecostal tradicional, aproveitaram tanto o medo da macumba, da 

feitiçaria, da magia negra e de certos preconceitos presentes no imaginário e 

na memória popular quanto a própria expansão, visibilidade pública e 

influência cultural dos cultos afro-brasileiros (MARIANO, 2010, p.115-

116). 

 

                                                           
171

  No início do ano letivo de 2010, foram abertas, segundo informações que obtivemos no Núcleo de EJA 

da SMED, duas turmas de Educação de Jovens e Adultos no maior templo da IURD em Belo Horizonte. Embora 

uma análise comparativa entre esse espaço e o CENARAB seja interessante, dado o caráter de oposição que 

ambas se encontram no campo religioso, não tivemos condições de realizar essa investigação em função do 

tempo que dispúnhamos para concluir este trabalho. 
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 Os neopentecostais cunharam a expressão batalha espiritual para designar os 

confrontos que ocorrem, segundo seus seguidores, nas chamadas regiões celestiais. Em um 

livro que circula nos meios evangélicos, o autor apresenta seu depoimento sobre a astúcia do 

diabo. Como adversário da fé, o diabo conta, acima de tudo, com a ignorância do crente que 

não se preocupa com os estratagemas do inimigo, deixando parte de sua vida aberta ao ataque 

satânico. 

 

O verdadeiro vilão não foi o pecado, e sim a ignorância. Colocamos o Diabo 

numa caixa de doutrina e esperamos que ele fique lá. Não fica. Solapa os 

relacionamentos, e nosso amor fica em dúvida. Resiste à nossa oração, e 

nossa fé enfraquece. A desilusão se instala. Depois de passar muito tempo 

lidando com pastores em conflito, percebi uma tendência em quase todos. 

Não conseguem discernir o ataque do diabo. Estão desprotegidos contra um 

inimigo e traiçoeiro (FRANGIPANE, 2003, p. 9. Grifo do autor). 

 

 Observe que o autor chama à atenção para o fato de existirem pastores, cuja ignorância 

não lhes permite discernir “o ataque do diabo”. O autor sublinha que esses líderes religiosos 

entram, não raro, em crise: a fé enfraquece, a desilusão se instala. O conceito de batalha 

espiritual é descrita como um fato. Para os neopentecostais, somente é um vencedor quem 

conhece as artimanhas do inimigo e consegue enfrentá-los com armas espirituais adequadas: 

jejum e oração. O fundador da Igreja Universal, bispo Macedo, radicaliza o conceito de 

batalha espiritual, afirmando, em uma de suas obras, que  

 

Muitos cristãos vivem pedindo oração porque estão sendo perseguidos pelo 

diabo. É de estarrecer, porque a realidade deveria ser outra. Os cristãos é que 

devem perseguir os demônios. Nossa luta é muito mais de combate do que 

de defesa; devemos nos armar de toda armadura de Deus para libertar os 

oprimidos. A igreja deve ser triunfante e estar sempre na ofensiva 

(MACEDO, 1988, p.54). 

 

 

 Como a guerra espiritual não se limita apenas ao jejum e a oração, nem tampouco às 

disputas pelo sistema simbólico e de representação de mundo, mas também aos ataques e 

às ofensivas contra religiões de matrizes africanas; essa forma de expressão religiosa tem 

ganhado visibilidade nas delegacias de polícias e na imprensa secular, como destaca 

Mariano. 
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O resultado de tamanha disposição e motivação bélica foi parar na imprensa, 

em delegacias de polícia e na justiça. Constam relatos de agressão física a 

adeptos de culto afro, tentativas de invasão de centros e terreiros, vilipêndio 

por meio de programas de radio e TV (nos quais acusam umbanda e 

candomblé de matarem crianças em rituais satânicos; queimam e destroem 

objetos, imagens e assentamentos afros), publicações que os acusam de 

ligação com o diabo, passeatas e concentrações públicas de repúdios e 

protesto, imposições forçadas da Bíblia, prática de cárcere privado e ruidosa 

ocupação de espaços tradicionalmente utilizados pelos adversários durante 

suas festas. São vários os incidentes registrados pela imprensa (MARIANO, 

2010, p.122). 

 

 

Floriano (2009) nos lembra que a criação do CENARAB no 1° Encontro das 

Entidades Negras, em São Paulo, no início da década de 1990, foi, em parte, motivada pelas 

tensões entre neopentecostais e religiosidades de matrizes africanas. Cabe, no entanto, 

destacar que antes da emergência do neopentecostalismo no cenário brasileiro, os pentecostais 

enfatizavam que a cura divina era uma demonstração da força de Deus sobre as forças 

diabólicas, identificadas com a umbanda e o candomblé. No entanto, como destaca Vagner 

Gonçalves Silva, os líderes religiosos não convocavam seus adeptos para se inscrevem no 

“exército de Deus”, para saírem às ruas e impedirem rituais afro-brasileiros ou mesmo tentar 

fechar terreiros.  

Para esse autor, essa nova postura religiosa, conhecida como batalha espiritual, é 

recente. Ela é um desdobramento do fascínio que a população brasileira possui pelas 

mediações mágicas, pela radicalização do neopentecostalismo que busca viver, no próprio 

corpo, a experiência mágica e extática. 

  

O ataque às religiões afro-brasileiras, mais do que uma estratégia de 

proselitismo junto às populações de baixo nível socioeconômico, 

potencialmente consumidoras dos repertórios religiosos afro-brasileiros e 

neopentecostais, é consequência do papel que as mediações mágicas e a 

experiência do transe religioso ocupam na própria dinâmica com o repertório 

afro-brasileiro. O desenvolvimento recente do catolicismo carismático 

atestaria a demanda crescente por tais mediações também nesse segmento 

religioso majoritário. No Brasil, enquanto os processos de secularização e 

racionalização atingiam os setores cristãos (catolicismo, protestantismo 

históricos etc.), o pentecostalismo surgiu como uma possibilidade, ainda 

tímida na primeira e segunda fases, mas muito forte na terceira, de 

valorização da experiência do avivamento religioso. No neopentecostalismo, 

essa característica radicaliza-se em termos de transformá-la em religião 

vivida no próprio corpo, característica que tradicionalmente esteve sob a 

hegemonia das religiões afro-brasileiras e do espiritismo kardecista. 

Combater essas religiões pode ser, portanto, menos uma estratégia 

proselitista voltada para retirar fiéis deste segmento – embora tenha esse 
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efeito – e mais uma forma de atrair fiéis ávidos pela experiência de religiões 

com forte apelo mágico, extático, com a vantagem da legitimidade social 

conquistada pelo campo religioso cristão (SILVA, 2007, p.209). 

 

A despeito da intolerância e da aparente rigidez doutrinária, o neopentecostalismo 

permite um tipo de adesão religiosa que não implica necessariamente em mudança de 

identidade e de pertencimento, pois cria a possibilidade de o indivíduo compor 

 

seu padrão religioso evangélico pentecostal com mais ou menos música, 

mais ou menos corporalidade, mais ou menos doutrina, mais ou menos 

moral, mais ou menos teologia, em suma, ele mesmo pode realizar a 

“calibragem” da sua religiosidade e do seu vínculo com um grupo 

específico. (...) na circulação, a doutrina, os comportamentos, os 

constrangimentos da comunidade moral atingem-no menos. Neste sentido, a 

forma alargada do pentecostalismo em relação ao universo simbólico 

estende-se também para a elasticidade no pertencimento às denominações, 

de forma que é muito freqüente encontra-lo como um momento da série de 

vínculos religiosos de uma trajetória individual. As circulações de conteúdos 

religiosos e de pessoas não se sobrepõem pari passu, mas são correlatas, e 

elas conferem aos pentecostais e a alguns evangélicos não-pentecostais um 

dinamismo intenso e uma ampla elasticidade em que a religiosidade é vivida 

de maneira mais alargada do que aquela confessada pelo indivíduo 

(ALMEIDA, 2006, p.8). 

 

 

 Os neopentecostais estão, dessa forma, transformando o campo evangélico, o qual se 

torna, cada vez, mais fluido e poroso. 

 

No englobamento da diferença, a própria religiosidade evangélica está sendo 

reinventada. Donde resulta uma religiosidade mais fluida, embora apresente-

se como rígida. Assim, o aparente paradoxo de negar/assimilar é a chave 

para a compreensão dos mecanismos simbólicos do expansionismo 

evangélico que encontra entre os pentecostais a sua maior intensidade 

(ALMEIDA, 2006, p.6) 

 

Embora enfatize a prosperidade, os neopentecostais são, em sua maioria, constituídos 

por pessoas pobres, oriundos das vilas, favelas e áreas de grande vulnerabilidade social. A 

força dessa religiosidade é notada no fortalecimento dos laços de confiança e no aumento da 

autoestima. Com criação de circuitos de trocas que envolvem dinheiro, alimentos, 

informações e recomendação de trabalho, o grupo transcende a esfera religiosa. Almeida 

(2006, p.11) sustenta que “as redes religiosas de perfil evangélico geram maior integração 
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social, principalmente naquelas denominações que sobrepõem outros vínculos como de 

parentesco e de trabalho e isto é um forte fator de atração de adeptos.”  

Os vínculos de parentesco a que o autor se refere não dizem respeito ao fato de os 

pentecostais se referirem uns aos outros como irmãos ou estarem entrelaçados em uma rede 

comunitária religiosa. Com a interdição de casamento entre pessoas de outras crenças 

religiosas (casamento misto), os laços entre famílias se estreitam, ampliando a rede de 

solidariedade entre eles. 

O espaço pentecostal que observamos, embora não possa ser classificado como 

neopentecostal, busca promover a integração social dos indivíduos, tal como descrito por 

Almeida. É o que veremos a seguir.  

 

 

5.4 Liderança pentecostal e educação de jovens e adultos 

 

 

A Igreja Batista Labaredas não se encaixa nas classificações das três ondas, cunhadas 

por Freston (1995). Como uma igreja renovada, ela se constitui no campo pentecostal, 

originado do protestantismo histórico na década de 1960.  

 

Renovadas (...) são igrejas dissidentes de denominações protestantes 

tradicionais que adotam teologia pentecostal, incluindo, conforme as 

idiossincrasias do pastor local, várias das inovações teológicas identificadas 

com o neopentecostalismo. (...) Diferentemente do que se pressupunha (...), 

os adeptos das históricas renovadas apresentam renda e escolaridade muito 

próximas das dos membros da Assembléia de Deus e das demais 

denominações dispostas no grupo “outras pentecostais”. Isso põe por terra as 

classificações que distinguem pentecostais renovados baseando-se apenas na 

suposição, não confirmada, de que ambos possuem composições sociais 

completamente distintas, com os primeiros sendo compostos 

majoritariamente por extratos sociais pobres e de pouca escolaridade e os 

últimos por segmentos de classe média (Depoimento do Pastor Colpertino. 

Entrevista concedia em 23 de dezembro de 2010).  

 

 

Os batistas renovados são dissidentes da Convenção Batista Brasileira. O marco 

histórico do grupo foi 1965, ano que cinquenta e duas igrejas batistas, em sua maioria 

localizadas no estado de Minas Gerais, assumiram em Niterói, Rio de Janeiro, sua filiação ao 

pentecostalismo. Essa situação gerou tensões e conflitos entre os batistas, que decidiram 
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expulsá-los do colegiado desse grupo religioso. No dia 16 de setembro, em uma assembléia 

realizada nas dependências da Igreja Batista da Lagoinha, maior igreja batista pentecostal de 

Belo Horizonte, foi criada a Convenção Batista Nacional.172 

A Igreja Batista Labaredas de Fogo foi fundada em 1986. Localizada em um dos 

bairros mais pobres de Belo Horizonte, ela busca se inserir na comunidade não apenas por 

meio de proselitismo e de campanhas religiosas, marcas do pentecostalismo brasileiro, mas 

principalmente através de atividades sociais, educacionais e culturais, envolvendo 

principalmente o público infantil. Observe como Pastor Colpertino, 62 anos, descreve a 

inserção dessa igreja na comunidade173. 

 

Nós buscamos atender todas as áreas, especialmente área familiar. 

Entendemos que é muito fácil você chegar numa casa e ver muitas famílias 

com fome e dizer: “não, Deus vai mandar o recurso,” aquelas coisas, né. Mas 

é muito mais difícil você chegar para solucionar o problema dela. Jesus nos 

ensinou que quando a multidão tinha fome, ele dava pão. Ele procurava 

alimentar a multidão. Então, quando havia a possibilidade de um 

ensinamento da palavra, ele ministrava o ensinamento. Mas como ele via que 

a multidão tinha fome, ele multiplicou pão pra saciar a fome das pessoas. 

Então, a preocupação da Igreja Batista (...) é, em primeiro lugar, matar a 

fome para depois trabalhar a alma da pessoa (Informação verbal) 
174

.  

 

 A fim de captar recurso junto ao empresariado, essa igreja criou uma ONG, 

denominada de ABRA. A finalidade principal dessa associação é atender crianças e 

adolescentes. 

 

ABRA é Associação Beneficente do Bairro onde a igreja está inserida. 

Anteriormente chamava Associação Batista (...), mas tivemos que tirar o 

Batista e colocar Beneficente, porque nenhuma entidade filantrópica pode 

levar nome de uma igreja. Então, foi por isso que tivemos que reformar o 

Estatuto e mudar o nome de Associação Beneficente. De 2002 até 2009, nós 

trabalhamos com crianças carentes, trabalhando, dando reforço escolar, 

criança que ficava aqui o dia todo, né? Tínhamos escola pela manhã, escola à 

tarde. Fizemos alguns passeios com as crianças, né. Mas o maior enfoque do 

nosso trabalho social foi exatamente na área da questão de alimentação, 

devido ao estado de pobreza, de miséria que nós encontramos em algumas 

                                                           
172

  As igrejas batistas renovadas possuem um portal na internet, que destaca suas bases teológicas. Para 

maiores detalhes, cf. http://www.cbn.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=117. 
173

  Encontramos o Pastor Colpertino no final de tarde, próxima às festas natalinas de 2010 para 

conversarmos sobre a relação entre o espaço Batista e as turmas de EJA. Ele está exausto, pois trabalhara o dia 

inteiro como ajudante de pedreiro na construção da igreja. A despeito disso, ele demonstrou bastante entusiasmo 

em falar de seu trabalho como líder religioso, sua atuação política na comunidade e seu vínculo com as turmas 

de EJA.  
174

  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela Igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 

http://www.cbn.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=117
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famílias. Existem barracos às margens do rio, sem banheiro, sem piso, às 

vezes, com um cômodo, com um casal e cinco, seis filhos. A gente chegava 

lá os pais estavam lá, quando não drogados, bêbados e as crianças sem 

nenhuma estrutura (Informação verbal) 
175

.  

  

Note que a igreja busca fortalecer os laços das crianças e dos adolescentes com a 

escola e com a família. O pastor não esconde, no entanto, que essa ação social não é, do ponto 

de vista religioso, desinteressada. Através das crianças, a pregação e mensagem do grupo 

chegam aos pais. 

 

Então, nós recolhemos essas crianças e aqui nós procuramos dividir um 

pouco do que nós temos aqui com essas crianças. Principalmente as levando 

a reconhecer que ela é uma pessoa importante pra comunidade; então 

começamos a ensinar elas o princípio da cidadania. E através das crianças, 

também começamos a trabalhar com os pais, mostrando pra eles a 

importância que eles tinham dentro da sociedade e fizemos alguns trabalhos 

na igreja com os pais, alguns trabalhos sociais como o Dia Internacional da 

Mulher, como o Dia dos Pais, como às vezes o Natal, começamos a trabalhar 

procurando ajuda pra essas crianças, recursos, né? (Informação verbal) 
176

.  

 

 

 Como qualquer grupo religioso, a Igreja Batista Labaredas de Fogo está inserida em 

um mercado religioso; o que significa competir com outros grupos na disputa por adeptos, 

demarcar espaço e ampliar legitimidade. A luta pela significação social não se dá apenas nos 

cultos, nos ensinamentos bíblicos da Escola Dominical, mas também na distribuição de 

brinquedos e nos passeios que fazem com as crianças, nos encontros que realizam com os 

adultos no Dia Internacional da Mulher, no Dia das Mães, no Dia dos Pais e no Natal. A 

adesão ao grupo religioso não apenas diz respeito à forma como imagina como se imagina não 

somente o que o mundo deve ter, mas também como o mundo deve ser.   

A criação de uma ONG possibilitou a essa instituição religiosa captar recursos fora do 

país. 

 

Conseguimos até pouco tempo, apadrinhar dez crianças. Seus padrinhos 

estavam na Inglaterra e na Holanda. Durante algum tempo eles enviavam 

cinquenta dólares pra ajudar essas crianças. Mas o dinheiro não era 

repassado para as crianças, era repassado à entidade pra poder custear 

aquelas crianças. O que era mandado pra comprar presentes, específico para 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela Igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
176

  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
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aquela criança, esse dinheiro, a criança era levada na loja, né, e falava: “tem 

tanto pra você comprar presente”, e aí a criança escolhia o presente, né? 

(Informação verbal) 
177

.  

 

 Assim como Sr. Geraldo, diretor do Centro Espírita Esperança, o pastor Colpertino 

afirma ter dificuldades em conseguir dinheiro. Normalmente, os doadores optam por fornecer 

alimentos. 

Nós temos dificuldade em conseguir dinheiro, por causa da corrupção. A 

gente vê que muitas empresas hoje estão usando entidades pra poder, de 

certa forma, fazer lavagem de dinheiro, essas coisas. Então, hoje pra você 

conseguir dinheiro e ajuda hoje em alguma empresa, está muito difícil. Por 

isso, a alimentação é mais fácil de conseguir. Nós corremos atrás de 

alimentação pra sustentar as crianças, né? O que sobra a gente distribui para 

as famílias, que tem baixa renda, que necessitam de ajuda (Informação 

verbal) 
178

.  

 

 A Igreja Labaredas de Fogo investiu, na última década, em uma creche e em uma 

escola de Educação Infantil, com caráter confessional. Até 2008, a oferta era gratuita, como 

descreve o pastor. 

 

Até 2008, tínhamos uma professora custeada pela igreja. Ela ficava o dia 

inteiro, ela coordenava todo o projeto social e todas as demais que nos 

ajudava eram voluntárias.  Sem ajuda financeira externa, tivemos que 

redefinir nossa proposta, passando a cobrar uma mensalidade simbólica de 

R$ 60,00. A mensalidade cobrada hoje é para investir, exatamente na mão de 

obra. O que é pouco. Nós estamos já quase chegando final de dezembro, não 

tive como pagar nem o 13º das professoras e nem o salário de dezembro, 

uma vez que trabalhamos com mensalidade baixa. Então para 2011, nós 

vamos trabalhar numa faixa de 80 reais a mensalidade e 60 de matrícula 

(Informação verbal) 
179

. 

 

Do ponto de vista econômico, a manutenção da creche e da Educação Infantil não gera 

nenhum lucro para Igreja Batista Labaredas de Fogo. A despeito disso, é uma fonte de 

legitimidade e de reconhecimento social. Além disso, é um instrumento de difusão dos 

valores e das crenças dos batistas renovados. 

 

A igreja não precisa da escola pra se manter; na verdade, a escola gera um 

custo para igreja que custeia água, luz, telefone; então, todo dinheiro que 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela Igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
178

   Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela Igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
179

  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela Igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
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entra na escola é exatamente pra pagar a mão de obra dos professores e 

investimento com as crianças. Então, hoje a igreja não tem nenhum lucro, 

pelo contrário a igreja tem é gasto com isso. Mas isso realmente, não tem de 

maneira nenhuma nos preocupado com relação a gasto, essas coisas, uma 

vez que nós temos uma visão que, se a igreja é importante pra comunidade, 

ela está deve estar de portas abertas pra atender às necessidades da 

comunidade (Informação verbal) 
180

.  

  

Há uma preocupação da Igreja Labaredas de Fogo em impedir o livre trânsito entre as 

fronteiras de identidade, promovido pelo intenso contato com grupos de diferentes culturas. 

Como a significação é fixada, estabilizada pela linguagem e pelo o discurso, o líder religioso 

procura contestar perspectivas sociais e religiosas que se distanciem das representações de 

sociedade, nação, de família, juventude, orientação sexual, gênero e de raça. O Pastor 

Colpertino afirma que professores de escolas da rede pública buscam difundir suas crenças e 

valores religiosos e seculares. Daí sua preocupação em investir em na formação das crianças e 

adolescentes da igreja. Segundo ele, a igreja procura ensinar aos membros a confrontar o que 

se aprende na escola pública com os ensinamentos da Bíblia. 

 

Trabalhando com os membros aqui da igreja, soube, têm professores 

espíritas, que querem passar o espiritismo para seus alunos; tem professor 

que é ateu, que quer passar o ateísmo. Então nós precisamos confrontar o 

que ele está falando, se tem base bíblica. Se não tem base bíblica, nós 

ensinamos os alunos a respeitar os professores; vamos, no entanto, orientá-

los para que não se deixem influenciar por aquilo que está sendo repassando, 

porque é ideia do professor, é a ideologia dele, sem fundamentação bíblica 

(Informação verbal)
181

. 

  

A busca pelo controle de seus adeptos é algo visceral entre os líderes pentecostais. No 

momento em que realizamos a pesquisa de campo, a filha do Pastor Colpertino, uma 

adolescente de 16 anos, estava matriculada na turma de Educação de Jovens e Adultos da 

RME/BH que funciona nas dependências da igreja. Algo estranho, já que os alunos dessa 

turma têm idade acima dos trinta anos. A professora nos contou que o pastor decidiu transferir 

sua filha para turma de EJA em razão do “comportamento inadequado da jovem na escola”. 

Além de se enturmar com colegas que professam outras crenças religiosas, a garota começou 

a namorar rapazes, cujas condutas desagradavam ao pai. Na turma, é possível controlar o 

comportamento dela. De acordo com a professora, a moça tinha um desempenho escolar 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela Igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
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acima da média. Com um comportamento reservado, interagindo pouco com os colegas 

(pessoas de outra geração), ela chegou, nessa turma, após ter cursada a sétima série. 

Tendo em vista que a identidade não é definida biologicamente, mas pelos processos 

de significação (é preciso que socialmente seja atribuída à identidade um significado). Isso 

equivale a dizer que a identidade é um ato social que está sujeito ao poder. Como assinala 

Tomaz Tadeu da Silva (1999A, p.106), não existe identidade sem significação, nem essa 

última sem poder. Esses três elementos encontram-se intrincados em uma mesma trama 

social. No caso descrito anteriormente, o Pastor lançou mão do fato de ser pai da moça, 

definindo não somente em que espaço ela pode estudar, mas também com quem pode se 

relacionar.  

Boa parte dos movimentos religiosos lança mão da oposição binária “nós” e “eles” 

para tratar de questões de autoridade, de gênero e de idade na família. A oposição binária 

demarca a fronteira entre o que é justo e injusto, o bem e o mal, o bonito e o feio. Ela constitui 

um elemento fundamental na política cultural conservadora. Veja o que Apple diz a esse 

respeito. 

 

Subjacente a muitos aspectos da restauração conservadora encontra-se um 

sentimento claro de perda de controle sobre uma série de coisas: a segurança 

econômica e pessoal, os conhecimentos e valores que devem ser passados às 

crianças, o que conta como textos sagrados e como autoridade, e as relações 

de gênero e de idade na família. A oposição binária entre “nós” e “eles” 

torna-se importante aqui. “Nós” somos cumpridores da lei, “trabalhamos 

duramente e somos decentes, virtuosos e homogêneos”. “Eles” são muito 

diferentes. São “preguiçosos, imorais, permissivos e heterogêneos”. Estas 

oposições binárias distanciam a maioria das pessoas de cor, as mulheres (i.e., 

as feministas), os gays e as lésbicas, e outros membros da comunidade dos 

indivíduos “diferentes” (APPLE, 2000, p. 33). 

 

 Os pentecostais crêem que “os outros”, os pecadores, podem ser convertidos, 

redimidos pelo sangue de Jesus, tornando-se parte deles, os santos justificados pela fé em 

Cristo. Isso não significa que se trata de um grupo inclusivo. A oposição binária funciona 

como elemento segregador que separa pessoas crentes, identificadas com a luz, de pessoas 

não crentes, identificadas com as trevas. O outro, para participar da chamada congregação dos 

justos e dos santos, precisa se submeter a uma série de rituais, que denotam seu 

arrependimento. O Pastor, para impedir que sua filha se desvie dos caminhos do Senhor, 

precisa trazê-la para um lugar seguro, livre de valores e práticas sociais permissivas que 

atentam contra o bom costume da comunidade religiosa que pastoreia.  Assim, o local mais 
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adequado para educar a filha não é na escola pública, com crianças e adolescentes com 

condutas abomináveis aos valores pentecostais, mas na turma de EJA que funciona no interior 

da igreja. Enquanto na primeira, a filha do pastor se encontrava, em parte, deslocada de suas 

crenças, no segundo ela está próxima tanto de pessoas quanto do espaço sagrado. Embora se 

trate de uma proposta de uma “nova escolarização”, elaborada pela SMED, bem como de uma 

educadora católica182, a jovem concluirá o Ensino Fundamental em um território controlado 

pela igreja. 

 A constatação de que a identidade é fluida e porosa gera medo e ansiedade; as 

condutas de intolerância e de sectarismo dos pentecostais e neopentecostais estão, em certo 

sentido, relacionadas ao fato de que, em uma situação de pluralismo religioso e de 

proliferação de valores seculares, os sujeitos religiosos entram em contato com formas de 

secularização e de vida religiosa que indagam sobre as subjetividades dos sujeitos. Como 

constata Bauman, a identidade social não é sólida, mas líquida.  

 

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm 

a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 

os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se 

manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” 

quanto para a “identidade”. Em outras palavras, a ideia de “ter uma 

identidade” não vai ocorrer às pessoas enquanto o “pertencimento” continuar 

sendo seu destino, uma condição sem alternativa. Só começarão a ter essa 

ideia na forma de uma tarefa a ser realizada, e realizada vezes e vezes sem 

conta, e não de uma só tacada (BAUMAN, 2005, p.18). 

 

Tal como nos outros espaços religiosos que analisamos anteriormente, podemos 

afirmar que as turmas de EJA encontram-se em um espaço, sujeito aos vetores de força da 

cultura religiosa local. O pastor supõe que os conhecimentos e os saberes, trabalhados na EJA, 

bem como o relacionamento com estudantes com idade acima de trinta anos não colocarão em 

xeque valores e condutas morais sustentadas por sua instituição religiosa.  

Os grupos religiosos são, de modo geral, guiados não somente pelas autoridades 

eclesiásticas, mas também pelas crenças e valores. Estes geram mecanismos de inclusão e 

exclusão. Diferentemente da Igreja Batista Betel que possui um governo eclesiástico 

congregacional, a Igreja Batista Labaredas de Fogo é gerida por um conselho. Cabe destacar, 
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  No próximo capítulo, abordaremos a condição e a experiência docente da professora Clara, focalizando 

a relação dela com o espaço educativo da Igreja Batista Labaredas de Fogo, com os educandos e com o 

conhecimento escolar. 
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no entanto, que o carisma da liderança é aqui fundamental. Ele participa da associação de 

moradores do bairro, de movimento para recuperação do rio que corta a região. Em dezembro 

de 2010, participou de reuniões com a comunidade para exigir da Prefeitura a reconstrução de 

uma ponte destruída por causa de uma grande enchente que assolou o bairro. Isso explica, em 

parte, a capacidade de captar recursos junto à comunidade. 

 

Nós temos muitos simpatizantes que se propõe a nos ajudar; por exemplo, 

agora na construção, temos ajuda de várias pessoas que não tem nenhum 

vínculo com a nossa igreja. São pessoas que conhecem a nossa visão, 

conhecem a nossa proposta de trabalho e sabem, acima de tudo, da 

importância de nosso papel dentro da nossa comunidade. E hoje nós 

conseguimos conquistar esse espaço dentro da comunidade, né? Por isso, 

hoje a igreja Batista (...), é uma referência aqui dentro do bairro. Exatamente 

pela nossa visão e pela nossa liberalidade diante da comunidade; nós 

sabermos separar as coisas. Quando é pra trabalhar o lado espiritual, nós 

vamos trabalhar o lado espiritual, mas quando é preciso trabalhar pra investir 

na área social, nós jamais vamos deixar de estar trabalhando. Então, temos 

trabalhado pra isso, né? (Informação verbal) 
183

.  

 

 A criação de duas turmas de EJA, funcionando de segunda a quinta-feira, entre 18 e 21 

horas, em agosto de 2008, foi fruto de uma articulação entre o Núcleo de EJA da SMED e a 

Igreja Labaredas de Fogo. O Pastor Colpertino, grande entusiasta da proposta, compreendeu, 

desde o início, que era sua oportunidade de concluir o Ensino Fundamental, já que seu nível 

de escolaridade não ultrapassava os primeiros anos da educação básica184.  

 

Eu não tinha um histórico escolar. Então, eu conversei com a coordenadora 

do Núcleo de EJA da SMED. Ela me disse: – “pastor, o senhor frequenta as 

aulas. Aí depois o senhor vai fazer prova, se o senhor passar, nós lhe damos 

o certificado”. Por isso, eu estive na escola também como aluno. Isso foi no 

começo, quando a escola de EJA entrou. No primeiro ano, eu participei, 

juntamente com minha esposa. A minha esposa não chegou a se formar. No 

primeiro ano, só eu e duas pessoas é que concluíram o Ensino Fundamental 

(Informação verbal) 
185

.  

 

 Em certo sentido, o Pastor Colpertino foi o primeiro aluno matriculado da turma de 

EJA. Sua esposa o acompanhou nessa empreitada que exige a conciliação de duas funções 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
184

  Eis outra distinção entre os batistas tradicionais e renovados. Para os segundos, a formação de uma 

liderança religiosa não é condicionada à formação acadêmica; para os primeiros, não se pode ordenar um pastor 

que não tenha concluído, em nível superior, o curso de Teologia.  
185

  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
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distintas – a de pastor e a de aluno. Indagado sobre essa questão, líder religioso fez a seguinte 

observação: 

 

É, a gente tem que ter uma mentalidade aberta pra poder dividir essas coisas, 

né? Eu precisava correr atrás das coisas, pois era o pastor. Por outro lado, eu 

precisava estudar. Sabia que não podia me esquecer que, quando entrava na 

sala de aula, era o aluno. Contudo, eu tinha muita dificuldade porque, às 

vezes, tinha que sair no meio da aula pra poder resolver algumas coisas, 

inclusive até da própria escola, né? Nas quartas-feiras, tinha que sair mais 

cedo para dirigir o culto. Às vezes, durante a aula, era incomodado por 

algum colega que precisava de orientação espiritual. Mas foi uma 

experiência muito boa, porque na época que eu pude estudar, criei um 

vínculo maior com a professora e com os alunos, nos tornamos bons 

amizade. Essa convivência é muito importante. Acho que a professora 

ajudou, com seu carisma, tornar as coisas mais fáceis pra mim. (Informação 

verbal) 
186

.  

  

Note que o Pastor sublinha sobreposições de papeis. O tempo de escolarização foi 

invadido pelo tempo de pastoreio, seja por que tinha que se ausentar da aula, em dado dia da 

semana, para exercer sua atividade sacerdotal, seja porque alguns colegas o procuravam para 

tratar de assuntos espirituais. Depois que concluiu o Ensino Fundamental, o pastor não se 

desvinculou, todavia, das turmas de EJA. Ele nos conta que, no início de 2010, quando um 

professor chegou para substituir uma das primeiras educadoras que trabalhava na EJA, foi 

procurado por um estudante. O aluno questionava a metodologia de trabalho do educador. 

Nesse momento, Colpertino assumiu a função de coordenador pedagógico. 

 

Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Há uma minoria que nos 

procurou por discordar do método de ensino do professor. Os alunos 

queriam que ele copiasse no quadro, que fizesse exercício. Eu disse pra ele 

que temos que respeitar a maneira do professor ensinar. Ele queria continuar 

naquele tipo de aula: de o professor escrever no quadro e o aluno copiar no 

caderno, essas coisas. A reclamação foi essa. Mas o que eu fiz? Eu procurei 

conversar com os outros alunos e descobri que eram poucos que estavam 

reclamando. Conversei, em particular com a turma, sem que o professor 

soubesse. Falei do gabarito dele. Não, não conversei nada com o professor e 

nem vou conversar. Mostrei para eles que as aulas eram boas e que eu 

aprendi muito naquele espaço como aluno. Fortaleci os alunos para que não 

desistisse por uma coisa boba (Informação verbal) 
187

.  
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
187

  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
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O questionamento do estudante com o pastor é bastante comum na Educação de 

Jovens e Adultos. Em um artigo, intitulado Um sonho que não serve ao sonhador, José Carlos 

Barreto e Vera Barreto sustentam que os educandos de EJA idealizam um tipo de educação 

que se aproxima às suas representações de escola. Pensam que o conhecimento é algo dado e 

transferível. Assim, defendem a cópia mecânica de textos como meio de acesso a 

aprendizagem e ao conhecimento que lhe foram negados na infância. Diante dessa situação, 

os autores recomendam aos professores procedimentos educativos que levem em conta as 

expectativas dos sujeitos da EJA tanto em relação à organização da sala quanto à metodologia 

de ensino. 

Qual o problema de as carteiras estarem dispostas de forma tradicional nos 

primeiros dias? (Mesmo porque em muito pouco tempo surge alguém que 

não enxerga e escuta bem, criando situação favorável à reorganização da sala 

para o favorecimento de todos). Que mal existe em que o aluno tente copiar 

o que o professor escreve? Principalmente quando é possível ligar o copiado 

ao seu significado ou criar situações onde o objeto da cópia tem um sentido 

especial para quem o realiza: seu próprio nome, nome de seus filhos 

(BARRETO e BARRETO, 2005, p.68). 

 

 Os autores sugerem, dessa maneira, aos professores estratégias docentes que não 

agridam as representações de escola do público jovem e adulto. Nas turmas de EJA da Igreja 

Batista Labaredas de Fogo, quando esse conflito emergiu, o educador não tomou 

conhecimento do fato, pois o problema foi levado ao pastor que se valeu de sua experiência 

educativa e, sobretudo, de sua autoridade eclesiástica para solicitar do grupo paciência com o 

professor. 

Nas turmas da Igreja Batista Labaredas de Fogo, a reorganização da sala não depende 

somente de algum aluno que não ouve, nem que enxergue bem, como nos sugerem Barreto e 

Barreto (2005). Ela está relacionada às atividades religiosas da igreja nas quartas-feiras à 

noite. Devido ao grande barulho advindo do uso de instrumentos (guitarra, bateria, 

contrabaixo) no chamado “período de louvor”, bem como os gritos de “glórias a Deus!” e 

“aleluias”, durante a pregação do pastor, as atividades da professora foram, nessas noites, 

redefinidas. Ela opta pelo trabalho em grupo, por atividades de leituras silenciosas e pela 

realização de exercícios.  

 

Na quarta-feira, eu falava: – “oh gente, eu fico na aula até oito horas; na hora 

do culto, eu tenho que sair.” Então, nós procuramos equilibrar nosso pessoal 

do louvor, solicitando que baixasse o som pra não interferir na aula. Hoje 

continua a mesma coisa. Nós temos culto nesse dia, mas isso não prejudica 

as aulas. Porque pedimos os músicos da igreja pra abafar um pouco do som 
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pra não interferir na aula da EJA. Hoje temos conseguido ainda conciliar as 

duas coisas (Informação verbal) 
188

.  

 

 Embora o Pastor afirme que as atividades religiosas das quartas-feiras não interferem 

nas aulas, verificamos, no segundo semestre de 2010, que tanto período de cânticos quanto de 

pregação dificultam o trabalho docente189. Em primeiro lugar, porque se trata de uma 

celebração pentecostal, classificados pelos próprios adeptos como cultos avivados. O som da 

guitarra, da bateria, do contrabaixo, as vozes de membros da congregação que cantam com 

bastante entusiasmo dificultam uma aula expositiva dialogada, uma exibição de filmes, uma 

apresentação de teatro ou de trabalho. Em segundo lugar, porque a estratégia dos educadores 

para lidar com essa limitação fazia com que suscitassem outros problemas ligados à 

materialidade escolar. Nas quartas-feiras, Clara e Francisco lecionam conjuntamente na 

cantina. Os alunos se acomodavam de forma precária. Uma parte sentava em bancos, em 

torno de uma mesa de aproximadamente três metros. Outros, que chegavam depois do início 

das aulas, em mesas e carteiras, inadequadas para o público jovem e adulto. Em terceiro lugar, 

porque a presença de pessoas no culto interfere na alimentação dos alunos da EJA durante o 

intervalo. Como os copos que os alunos merendam são os mesmos que estão disponíveis para 

os membros beberem água, a professora orienta os estudantes a trazerem essa vasilha de casa.  

A propriedade da Igreja Batista Labaredas de Fogo ocupa 700 metros quadrados. Na 

parte da frente do imóvel, encontra-se o templo. O espaço dedicado às atividades estudantis, 

localizado nos fundos do terreno, está dividido em dois pavimentos. Na parte inferior, 

encontra-se a cozinha e a cantina, dois berçários e dois banheiros, projetados para atender a 

crianças pequenas. Na parte superior, há quatro cômodos: uma tímida biblioteca, com 

algumas dezenas de revistas, livros de literatura e livros didáticos. Além disso, existem três 

salas de aulas, mas apenas duas são usadas para atender o público de EJA. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador pelo Pastor Colpertino, responsável pela igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
189

  Em 2010, havia duas turmas de EJA no espaço da Igreja Batista Labaredas de Fogo. Enquanto Clara 

lecionava em uma turma de alfabetização, Francisco na turma de certificação. 
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FIGURA 9 - Estudantes realizando atividades de interpretação de textos na cantina do 

espaço educativo da Igreja Batista Labaredas de Fogo.
190

 

Fonte: Registros desta pesquisa 

 

Cabe destacar que esse espaço não foi pensado inicialmente para abrigar turmas de 

EJA. Sua construção visava ao atendimento de crianças de zero a cinco anos, durante os cinco 

dias úteis. Nos finais de semana, para realização da Escola Bíblica Dominical, cursos de 

noivos e reuniões ministeriais.  

Frago (2001) sustenta que uma escola não pode ser constituída apenas por salas de 

aulas. No entorno do prédio escolar, além de um jardim ou horto, elementos fundamentais no 

processo educativo, é necessário que se tenham espaço que favoreça o encontro dos 

educandos. Tomando a frase de Rousseau que diz que “a melhor escola é a sombra de uma 

árvore”, o autor defende a presença da natureza na instituição docente. Isso significa valorizar 

os espaços não edificados e a necessidade de prever sua distribuição de acordo com funções e 

uso. 

 

Educação física, jogos, práticas de jardinagem e agricultura, diversão ou 

recreio, zonas de transição, proteção e acesso – puxados ou pátios cobertos –

, assim como sua ordenação ou disposição em relação ao edifício principal, o 

exterior e outras zonas edificadas. Mas, até então, isso não havia sido 
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  Observe que as mesas e carteiras são inadequadas à anatomia do público jovem e adulto. 
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habitual, nem o seria daí para adiante. Em geral, por razões econômicas ou 

por escassez de espaços disponíveis, mas também por razões de controle e 

vigilância ou razões decorrentes do recurso há modelos arquitetônicos que 

respondiam tanto à ideia de encerramento ou clausura quanto à ideia de 

solidez e ostentação (FRAGO, 2001, p.90-91). 

 

 

 Podemos afirmar que não houve valorização da parte não edificada. Ela foi 

transformada em garagem que abriga carros dos membros da Igreja Labaredas de Fogo. 

Assim, as atividades educativas se restringem ao contexto da sala de aula. Eventualmente, a 

professora e o professor organizam visitas ao museu, teatro, cinemas e cidades históricas; o 

que assegura um maior com contato com o mundo exterior, permitindo a consecução do 

princípio da dialética do aberto e do fechado, sugerido por Frago (2001). 

O Pastor Colpertino não questiona o fato de a Prefeitura não repassar verbas para 

manutenção física do espaço, nem bancar custo com material de limpeza, energia elétrica e 

água.  De acordo com seu depoimento, ele fica feliz em atender a solicitação da SMED, bem 

como perceber que parte significativa dos membros de sua igreja e pessoas da comunidade 

voltaram a estudar. Seu entusiasmo pode ser verificado tanto em sua prática indutora e 

convocatória, fomentando nos fiéis o desejo de se alfabetizar e/ou concluir o Ensino 

Fundamental, seja buscando, em seu próprio carro, merenda na escola da Rede Municipal de 

Belo Horizonte em que as turmas estão vinculadas.  

Isso não acontece, porém, com o padre, que administra um centro comunitário, local 

onde funciona uma turma de EJA de 08h às 11h, em um bairro da Regional Nordeste. Ele 

questiona a falta de compromisso da Prefeitura com o público jovem e adulto e com as 

políticas públicas voltadas para um público mais desfavorecido socialmente. É sobre a 

inserção do catolicismo na sociedade brasileira, bem como a relação do Padre Jésus com a 

turma de EJA da RME/BH que voltaremos nossa atenção na próxima seção. 

 

 

5.5 Catolicismo e cultura nacional: conformações e tensões 

 

 

Os símbolos, os rituais e os mitos são os principais pontos de referência que 

estruturam a memória coletiva de uma dada comunidade religiosa. Ao reforçar os sentimentos 

de pertencimento sociocultural, esses elementos simbólicos acentuam não apenas as funções 
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positivas do grupo (a coesão social, pela adesão afetiva a um determinado universo religioso, 

sem necessidade de utilização de nenhum mecanismo coercitivo), mas também as fronteiras 

que delimitam a passagem de uma concepção religiosa para outra. Em outras palavras, existe 

uma relação íntima e estreita entre identidade social e memória coletiva: enquanto a última 

estabelece a conexão entre o presente e o passado, a primeira define as escalas de valores, a 

visão de mundo e os estilos de vida dos sujeitos sociais, num determinado contexto socio-

histórico. Somente sob a presença de uma dada memória coletiva, os sujeitos podem se 

identificar como sendo pertencentes ao mesmo grupo social, tornando-se coesos e, portanto, 

dispostos a lutar contra quaisquer grupos externos que, por diversos motivos, passam a 

ameaçar suas crenças e seus valores.  

A memória coletiva, segundo Pollak (1989), fornece base de sustentação simbólica 

capaz de transmitir valores e visão de mundo. Como a experiência humana é mediada pela 

interpretação, a existência de memória comum torna possível aos grupos reconstruírem 

intersubjetivamente a realidade. Berger e Lukmann (1995) notam que é somente através de 

prolongado processo de interação que os grupos sociais passam a construir, socialmente, 

sistemas simbólicos que possibilitam a interpretação do mundo social. Assim, os significados 

sociais que os sujeitos atribuem às suas experiências cotidianas não podem ser considerados 

como algo acidental, epifenomenal, superestrutural e determinado, mas elementos essenciais e 

constitutivos da realidade. Isso porque é através deles que as pessoas podem se orientar no 

mundo social. Segundo Geertz (1989), é através da dimensão simbólica que os grupos 

garantem a interpretabilidade tanto do mundo físico quanto do mundo social. Por isso, os 

grupos vencedores de todas as épocas procuram preservar tanto os monumentos que 

constituem os marcos culturais da dominação quanto os universos simbólicos dos 

dominantes191. Através de vários procedimentos ideológicos e coercitivos, esses grupos 

tentam impor os seus valores e estilos de vida aos grupos dominados e procuram, 

paralelamente, descaracterizar a cultura dos vencidos, representando-a como resultado de 

atividades de povos socialmente atrasados.  

 

Os vencedores de todas as épocas possuem uma relação de continuidade e 

cumplicidade; só a eles interessam o continuun da história, o tempo visto de 
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  De acordo com GEERTZ (1989, p. 103), a cultura denota um padrão de significados transmitido 

historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas 

por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seus conhecimentos e suas atividades em 

relação à vida. 
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forma linear e evolucionista. Os vencidos são sempre fragmentos, 

alternativas possíveis num certo momento, mas não efetivadas, e que 

raramente são preservadas (BENJAMIM, 1985, p.55). 

 

Talvez o processo de colonização da sociedade brasileira, ocorrido oficialmente entre 

os anos de 1500-1822, seja o momento histórico que melhor ilustre esse ponto de vista. Afinal 

de contas, os colonizadores não foram apenas suportes físicos de operações econômicas, 

empreendidas pela burguesia mercantil e pelos Estados Nacionais. Como nos lembra Bosi 

(1995, p.15), os europeus também trouxeram, nas arcas da memória e da linguagem, os 

padrões culturais vigentes na Europa e procuraram disseminá-los no Novo Mundo. O 

encontro entre culturas européias, afros e aborígenes, cada qual com seus símbolos, ritos e 

mitos, não produziu resultados iguais. Enquanto o discurso católico se sobrepõe aos demais, 

algumas práticas religiosas dos grupos dominados precisaram ser redefinidas para serem 

praticadas.  

O que não significa que as crenças e os valores – elementos simbólicos relevantes em 

qualquer cultura, segundo Geertz (1989) – foram, totalmente, transportados pelos portugueses 

às terras brasileiras. Em suas ações cotidianas, os objetos, os atos e os acontecimentos nem 

sempre podiam ser, de maneira satisfatória, interpretados pelo universo simbólico dos 

colonizadores. As crenças católicas foram traduzidas nas terras brasileiras. Como afirma Bosi 

(1995, p. 30), “há casos de transplantes bem logrados, enxertias que vingam por gerações e 

gerações, encontros afortunados; e há casos de acordes dissonantes que revelam contrastes 

mal resolvidos, superposições que não colam. De empatias e antipatias se fez a história 

colonial”. Em outros termos, nem todos os valores católicos, ensinados pelos jesuítas, foram 

assimilados totalmente pelos grupos dominados e nem todos os valores e crenças dos grupos 

dominados foram suprimidos pelos colonizadores. Pelo contrário, os próprios colonizadores, 

após estabelecerem os primeiros contatos com os grupos colonizados, passaram a incorporar 

determinados elementos simbólicos da cultura afro e aborígenes. 

A despeito das mudanças ocorridas no imaginário católico no processo de colonização, 

o encontro entre colonizadores e colonizados produziu resultados diferenciados. Nas palavras 

do autor:  

 

Há encontros que matam. Falaremos igualmente, a propósito deles, como 

uma espécie de humor negro, de trocas de cultura? De resto, os antropólogos 

responderiam: há assimilação. Mas não é esta também uma forma de humor 

negro? E, como embusteiros da vida que somos, agruparemos sob a mesma 
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insígnia verbal os processos de morte e os processos de vida? (BOSI, 1995 p. 

30). 

 

 

O processo de constituição do modelo de Igreja Católica correlacionou, de qualquer 

forma, o pertencimento ao Estado com o pertencimento à Igreja. O que implicava que todo 

“brasileiro” ou “português” era, por identificação, “católico apostólico romano”. Dessa forma, 

desconsiderando as experiências religiosas dos grupos colonizados, os portugueses 

procuraram abolir as memórias coletivas que não se adequassem ao universo cristão192. Pode-

se afirmar que esse procedimento foi tão importante para o processo de colonização quanto a 

instituição dos grandes latifúndios, da monocultura exportadora e a mão de obra escrava. 

Pilares da política econômica colonial, esses elementos promoveram o enriquecimento da 

elite agrária brasileira, cujos interesses coincidiram com os propósitos metropolitanos. 

Entretanto, ao descaracterizar os ritos, os símbolos e os mitos dos grupos afros e aborígenes, 

os europeus conseguiram, em parte, dificultar a resistência dos povos colonizados que 

perderam, até certo ponto, o seu senso de orientação na realidade social. Sob as novas 

condições impostas pelo processo de colonização, era preciso que os seus valores fossem 

reelaborados.  

Nesse processo, o desenraizamento dos grupos colonizados foi decisivo.  De um lado, 

nos confrontos com os portugueses, as populações indígenas foram destituídas de suas terras, 

de seus costumes e dizimadas por doenças. Por outro lado, os grupos africanos, arrancados de 

suas terras, foram transformados em mercadoria, sendo comercializados como escravos na 

América. Em ambos os casos, os grupos foram desenraizados de suas culturas, sendo 

obrigados a adquirirem, não sem resistência, outro idioma e outras crenças religiosas. 

 Os valores simbólicos dos grupos colonizados passaram a ser suprimidos da memória 

coletiva nacional pelos colonizadores, que definiram como religiosidade brasileira apenas o 

catolicismo.  Mantidos na marginalidade, esses valores religiosos passaram a ser identificados 

como sendo de pessoas socialmente atrasadas e supersticiosas, desprovidas de informação e 

escolaridade. Como afirmamos anteriormente, a identidade social é constituída, dentre outros 

aspectos, a partir da memória coletiva comum, que define as crenças e os valores sociais pelos 

                                                           
192

  A hegemonia católica assegurou a elaboração de uma cultura religiosa em que as devoções, os rituais, 

os ensinamentos católicos fossem publicamente praticados. O catolicismo se inscreveu também na arquitetura do 

período. Além disso, deixou marcas indeléveis na história da Educação. Durante três séculos, os jesuítas 

detiveram o monopólio da escolaridade no Brasil.  
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quais vale a pena viver e, quem sabe, morrer. Os indivíduos, quando perdem seus referenciais 

simbólicos, reduzem a sua capacidade de resistência, pois os seus referenciais de vida se 

subordinam aos dos grupos dominantes. 

 

Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das preocupações 

das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as 

sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são 

reveladores desses mecanismos da memória coletiva (LE GOFF, 1984, 

p.17). 

 

As comemorações religiosas e os feriados nacionais são os principais indicadores 

empíricos de como os grupos dominantes procuraram controlar a religiosidade da sociedade 

brasileira, impondo o universo cultural católico como a única referência religiosa do Brasil. 

As escolas, como instrumentos de transmissão cultural, tentavam, até recentemente, 

reproduzir essa memória coletiva, exigindo comportamento católico de seus alunos. As aulas 

de ensino religioso, as rezas no pátio e a presença do crucifixo na sala da direção, elementos 

que ainda fazem parte da paisagem escolar nos dias de hoje, são apenas os pontos mais 

visíveis desse processo. 

Essa busca encarniçada pela supressão dos ritos, dos mitos e dos símbolos sagrados 

dos grupos colonizados não conseguiu, no entanto, fazer com que as religiosidades de 

matrizes indígenas e africanas desaparecessem completamente da cultura brasileira. Pelo 

contrário, mantidos pela tradição oral, alguns aspectos das crenças religiosas dos grupos 

colonizados, como as simpatias e as incorporações de espíritos, foram conservados e 

reproduzidos à margem da religião oficial.  

Com o objetivo de catequizar os primeiros habitantes das terras brasileiras, os padres 

jesuítas procuraram organizar os aldeamentos, formando escolas onde se pudessem ensinar a 

doutrina católica e eliminar os hábitos considerados ofensivos a Deus e aos homens, tais 

como a crença na força da natureza, a nudez, a poligamia e a antropofagia. Nesse 

empreendimento, ao aprender a língua tupi, os jesuítas abandonaram o latim, língua usada, na 

época, para ministrar os ritos católicos.  Assim, eram ensinados os valores católicos a partir 

do universo cultural dos grupos indígenas; o que acabou provocando não uma adesão ao 

catolicismo propriamente dito, mas um processo de sincretismo onde simbologias católicas e 

aborígenes passaram a coexistir, formando uma religiosidade inteiramente nova. Como 



272 

 

sustenta Vainfas e Souza, o catolicismo brasileiro foi, desde sua origem, uma religião 

sincrética. 

 

O catolicismo ensinado e dramatizado em língua tupi e com base em 

imagens e significados extraídos da cultura nativa podia lá ter sua eficácia, 

mormente com os curumins – crianças que, pela tenra idade, estavam em 

condições melhores de aprendizado. Tal método trazia, porém, grandes 

riscos, sobretudo o risco de que o catolicismo fosse assimilado à moda tupi, 

canibalizado e devorado como no repasto cerimonial (VAINFAS e SOUZA, 

2000, p.16). 

 

 Os jesuítas tinham conhecimento do caráter animista das crenças religiosas dos grupos 

indígenas: eles sabiam que os nativos acreditavam que os animais, as plantas, os rios, as 

montanhas, o sol, a lua e as estrelas eram portadores de espíritos, mas pensavam que isso era 

decorrente da ignorância indígena e poderia ser superadas facilmente quando os mesmos 

passassem a conhecer o cristianismo. Acreditavam que a utilização do idioma tupi facilitaria 

esse trabalho missionário. No entanto, como a religião possui um campo ativo e produtivo de 

significado, os padres não puderam impedir que os grupos colonizados produzissem uma 

religiosidade híbrida, misturando elementos tanto do catolicismo quanto de crenças animistas 

que milenarmente faziam parte do universo simbólico desses grupos. 

 

Conquistar era sujeitar e, assim, não havia lugar para discussão ética sobre a 

justiça da conquista e da colonização. Escondiam os conquistadores 

europeus que para este “gênero de gente” não havia melhor pregação do que 

“a espada e a vara de ferro”. Dizendo que os habitantes da terra não tinham 

“Lei, Fé e Rei”, conquista com essas palavras uma representação segundo a 

qual o índio brasileiro era “um bugre” primitivo, selvagem, canibal, sem 

cultura. Obrigados a falar o português e proibidos de se comunicar em suas 

línguas, tanto os africanos como os indígenas foram obrigados a uma 

conversão forçada pelos seus senhores que impunham uma nova tradição 

cristã e católica. Os indígenas eram obrigados a abandonar suas santidades, a 

acabarem com seus feitiços, a desprezarem as adivinhações nas aves e feras 

das florestas e abandonarem a adoração às plantas como as palmeiras. Eram 

obrigados a se chicotear como forma de pedir perdão pelas ofensas ao Deus 

Cristão (GAETA, 2004, p.65). 

 

 

 O controle da Coroa sobre a religiosidade colonial acabou determinando a 

sobreposição do catolicismo às demais crenças dos grupos dominados. Isso ocorreu porque o 

papado havia concedido à Coroa portuguesa o direito de padroado, direito de exercer o 

controle sobre as novas igrejas. Por essa medida, cabia à Coroa construir templos e mosteiros, 
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bem como nomear e remunerar os padres e bispos para o exercício do ministério. Como 

sublinha Pierucci, este fato fazia com que o clero não fosse autônomo em suas decisões 

religiosas, mas altamente dependente dos interesses mercantis do Estado português. 

 

No período colonial, a Igreja dependia mais do Estado português que do 

papado. O Estado impunha sua orientação à Igreja, totalmente subordinada. 

Todas as diretrizes e instruções emanadas do Vaticano chegavam ao Brasil 

por meio da administração portuguesa. O monarca detinha a prerrogativa de 

censurar os documentos oficiais vindos de Roma, antes de serem publicados 

nas colônias. Era a Coroa portuguesa que regulamentava as reuniões dos 

sínodos diocesanos (PIERUCCI, 2000, p. 282) 

 

 Entre 1500 e 1822, os colonos eram obrigados a adotar e praticar a religião católica. 

Gaeta nos lembra que a intolerância era, nesse período, grande, não admitindo o pluralismo 

religioso. 

 

Até para ser enterrado, havia necessidade de se confessar como católico, por 

ocasião da morte, pois os cemitérios ou eram dentro das igrejas ou anexas a 

elas. Eram privativos para os católicos. A intolerância era grande e a 

concepção vigente era a da homogeneidade e não pluralidade religiosa. Isto 

é, um só culto, uma única crença e uma só religião (GAETA, 2004, p.64). 

 

 

Foi somente em 1889, com a Proclamação da República, que houve a separação 

efetiva entre o Estado e a Igreja. Esse fato trouxe importantes implicações para o campo 

religioso brasileiro. De acordo com Pierucci (1999), a multiplicidade de religiões que 

irrompeu no final do século XX foi resultado da separação entre Igreja/Estado, empreendida 

pela Primeira República, em 1889. Para o autor, o processo de desregulamentação do mercado 

religioso acabou gerando uma abundância de profissionais que procuram, de diferentes 

formas, produzir serviços espirituais e bens simbólicos para consumidores mais exigentes. 

Sem a reserva de mercado, o Catolicismo passou a perder, gradualmente, fiéis para novos 

grupos religiosos que se estabeleceram no Brasil. Esse processo foi lento e gradual, mas 

ininterrupto. O resultado da laicização do Estado brasileiro pode ser visto na primeira década 

de século XXI: nunca houve tanta liberdade religiosa no Brasil como agora e nunca as 

religiões foram tão livres para se estabelecer. Usando técnicas de convencimento, como rádio, 

televisão e Internet, os ativistas religiosos passaram a buscar adeptos não somente no 
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Catolicismo, mas em todos os segmentos religiosos. As manifestações públicas religiosas, 

organizadas em estádios de futebol, tornaram-se comuns. 

 

Com a mobilização crescente dos agentes religiosos num mercado 

desmonopolizado, alcançaram-se pouco a pouco níveis mais exigentes de 

pluralismo e níveis mais altos de envolvimento dos agentes com a idéia 

mesma de competição, mergulhados agora numa inadiável disputa por 

consumidores e clientes, recursos e oportunidades, por mais sucesso, mais 

dinheiro, mais poder e mais prestígio para suas organizações eclesiásticas 

(PIERUCCI, 1999, p. 7). 
 

O processo de formação do mercado religioso brasileiro determinou algumas 

mudanças na forma de as pessoas se relacionarem com o sagrado. O primeiro é o fato de que a 

religião deixou de ser herança, para se tornar opção. Agora, a religião que alguém elege para 

si é resultado de uma escolha no mercado de bens simbólicos e não mais um efeito de 

nascimento, como ocorria até há pouco tempo. Além disso, essa escolha pode ser novamente 

redefinida no futuro, caso o fiel se decepcione com a nova crença. 

Assim, a mudança religiosa deixou de representar uma ruptura social e cultural na 

biografia do converso. Na primeira década do terceiro milênio, a sociedade brasileira não 

cobra mais a fidelidade religiosa da pessoa, fato que acabou fazendo com que a adesão a 

novos valores deixasse de ser um drama pessoal e familiar. 

 

As mais díspares religiões surgem nas biografias dos adeptos como 

alternativas que se podem pôr de lado facilmente, que se podem abandonar a 

uma mínima decepção. São inesgotáveis as possibilidades de opção, intensa 

a competição entre ela, fraca sua capacidade de dar a última palavra. A 

religião de hoje é a religião da mudança rápida, da lealdade pequena, do 

compromisso descartável (PIERUCCI, 1999 p. 4). 

 

 

Não somente os indivíduos religiosos mudaram. As religiões também se 

transformaram para melhor competir com as outras em termos de adesão de fiéis. A própria 

carreira sacerdotal está sendo redefinida: um líder religioso que incorpore as técnicas do 

mundo dos negócios, bem como alguns atributos de artistas, ginastas e estrelas de TV possui 

grande probabilidade de ascender socialmente. Essas considerações também são válidas para 

o mundo católico: nos últimos anos, alguns padres demonstraram ser capazes de transformar 

missas em espetáculos de massa. Alguns sacerdotes se tornaram, por exemplo, estrelas de 

programas de televisão; suas músicas foram tocadas exaustivamente nos meios de 
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comunicação de massa; suas presenças em programas de auditórios asseguraram índices de 

audiências consideráveis, gerando altas taxas de lucros para indústria cultural. Algumas 

possíveis consequências dessa mudança no catolicismo são diminuições das cobranças 

institucionais acerca da necessidade de aprimoramento filosófico, teológico, linguístico e 

cultural do futuro sacerdote católico, algo que acontece com os grupos pentecostais e 

neopentecostais. 

O fato é que, nesse contexto de transformação, o catolicismo precisa repensar suas 

estratégias de disputa e de conservação hegemônica na esfera religiosa. Embora tenha ainda 

uma força incontestável – de acordo com o IBGE (2000), nada menos que três quartos da 

população consideram-se católicos – essa instituição religiosa tem o desafio de se tornar uma 

prática significativa para seus adeptos. Isso porque a maioria das pessoas católicas participa 

das atividades da Igreja apenas de modo esporádico, geralmente em ocasiões especiais, como 

batizado, casamento e cerimônias funerárias. Em uma pesquisa realizada por Prandi (1997), 

do total de 75% de fiéis que se identificam como católicos, os “não-praticantes” representam 

61%. O restante, que possui alguma relação efetiva com o universo católico, abrange apenas 

de 14%. Disseminados em vários grupos, estes não estabelecem, por sua vez, uma relação 

homogênea com a instituição católica: enquanto alguns estão imersos em Equipes de Nossa 

Senhora, em Encontros de Casais com Cristo, em Grupos de Jovens, outros participam de 

várias Pastorais.  

Isso não quer dizer, todavia, que o poder católico esteja moribundo. Ele se faz presente 

de forma invisível, como uma norma, como um fato da vida social193. Isso pode ser visto no 

calendário brasileiro, um importante instrumento que ordena e orienta ações de sujeito, como 

nos adverte Steill. 

 

O calendário é um dos instrumentos mais eficazes através do qual somos 

incorporados na cultura. Para além de nossas opções conscientes diante das 

possibilidades de caminhos religiosos ou não religiosos que se apresentam 

hoje na sociedade pluralista em que vivemos, somos envolvidos por um 

calendário que nos remete constantemente a um imaginário religioso que 

subjaz à nossa experiência social e histórica. O Natal e a Páscoa, por 

exemplo, têm raízes culturais que ultrapassam em muito seu sentido 

religioso estrito. Seu espírito penetra o tempo e envolve nossos sentimentos 

                                                           
193

  Sobre a manifestação do poder católico na cultura escolar, cf. OLIVEIRA, Heli Sabino de. Educação de 

Jovens e Adultos e religiosidade: um estudo sobre práticas religiosas católicas e pentecostais em espaços 

escolares. PAIDÉIA: REVISTA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

HUMANAS E SOCIAIS – UNIVERSIDADE FUMEC. N° 7, 2010. 
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num clima de solidariedade e de festa para além dos rituais ou dogmas 

veiculados pelas instituições religiosas (STEILL, 2001, p.12). 

 

O que se pretende chamar a atenção aqui é para as transformações que têm sido 

operadas no mercado religioso nas últimas três décadas. A comprovação empírica do fato 

pode ser observada se atentarmos para os censos demográficos de meados do século XX para 

cá. Notaremos que, a cada década, um número de adeptos do catolicismo tem se reduzido, 

gerando um mercado religioso cada vez mais plural e diversificado. 

 

Em 1940, os católicos eram 95,2% da população. Em 1950, o percentual 

caiu para 93,7%. Em 1960, caiu para 93,1%. Considerando que no censo não 

há margem de erro. Em 1970, o percentual era de 91,1%. Em 1980, já saiu 

da casa dos 90. Na “década perdida” dos anos 1980, ainda eram 89,2% os 

que declaravam católicos. Em 1991 caiu para 83,9% e finalmente, no ano 

2000, houve uma queda para 73,8% (PIERUCCE, 2008, p.16). 

 

 

O movimento de queda livre do catolicismo não se encerra na década de 2000. De 

acordo com IBGE (2010), os católicos compreendem 64,6%. A redução significativa do 

número de católicos fez com que a Igreja repensasse sua prática de secularização operada há 

cinquenta anos atrás. Como se sabe, entre os anos de 1963 e 1965 foram introduzidas muitas 

mudanças significativas no mundo católico que acabaram redirecionando seus rituais e suas 

concepções doutrinárias. Com o Concílio Vaticano II, aberto por João XXIII e encerrado por 

Paulo VI, a Igreja adota nova posição, não somente em relação às questões pessoais, mas 

também em relação às questões sociais e políticas. A Igreja buscou, por meio do 

aggiornamento, resgatar a sua importância perdida no curso do processo de secularização. As 

principais modificações que se podem destacar, entre outras, foram: 

 

a instituição da missa nas línguas vernáculas, com o padre de frente para a 

assembléia; a abolição do púlpito, para falar do altar; a adoção da confissão 

coletiva e da comunhão em que a hóstia é levada à boca pelas mãos dos 

próprios devotos, podendo o leigo ajudar a administrar a eucaristia, assim 

como outros sacramentos; o surgimento dos padres vestidos à paisana, 

abandonando-se a batina; o fim da separação de homens e mulheres na 

igreja, não se cobrindo mais de véu a cabeça das mulheres; a perda de 

importância das procissões e outros ritos, o abandono do milagre 

(PRANDI,1999, p. 4). 

 

 No início do terceiro milênio, a secularização da Igreja Católica tem sido colocada em 

xeque por algumas lideranças religiosas do própria religião. Enredadas no racionalismo do 
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mundo ocidental, as práticas desencadeadas pelo Concílio Vaticano II acabaram distanciando-

se dos sentimentos e das emoções que moviam e movem os fieis que praticavam e praticam o 

catolicismo popular. Para o Padre Antoniazzi, são essas pessoas que estão se desvinculando 

do catolicismo para ingressar no pentecostalismo. Constituídos de sujeitos que se encontram 

às margens da instituição, vivendo uma crença baseada em princípios mágicos, os egressos do 

catolicismo possuíam, segundo o autor, escassa formação doutrinária. 

 

Há um certo consenso de que se trata especialmente de católicos ligados ao 

catolicismo tradicional, rural, ligado à devoção dos santos, “milagreiros”, 

mas pouco envolvidos nas comunidades católicas dirigidas pelo clero e com 

escassa formação doutrinária. Exagerando um pouco, pode-se dizer que já 

estavam “fora” da Igreja (instituição). As poucas pesquisas existentes 

mostram a forte ligação dos pentecostais, com poucas exceções, às classes 

mais pobres e à origem rural (mesmo quando se trata de população urbana, o 

pentecostalismo atrai proporcionalmente o maior número de imigrados 

recentes) (ANTONIAZZI, 1996, p.20). 

 

 Em outro trabalho, o mesmo autor, tomando como base a expansão do pentecostalismo 

e a retração do catolicismo no Brasil, lança outra hipótese explicativa para o fenômeno: 

somente os católicos praticantes são atendidos. Dado o número reduzido de padres e o 

elevado número de adeptos do catolicismo, o pároco evita “novidades”; o que implica na 

redução de fiéis, já que o mercado religioso no Brasil agora é amplo e diversificado. 

 

Quando o pároco tem vários milhares de católicos praticantes para cuidar, 

além de outros que ainda procuram certos sacramentos, como casamento 

para si e o batismo para os filhos, o trabalho pastoral de rotina 

(especialmente a administração dos sacramentos) se torna tão pesado, que 

impede ao pároco de cuidar das novas exigências do seu público potencial. 

Pior: o pároco é inclinado a recusar toda novidade na ação pastoral, porque 

não suporta mais trabalho e particularmente o trabalho desgastante de lidar 

com o novo, o desconhecido, que exige mais preparo e muitas vezes a 

paciência da aprendizagem na base de “ensaio e erro”. Numa sociedade em 

rápida mudança, em que há necessidade de lideranças inovadoras, o trabalho 

está correndo o risco da perda de qualidade (ANTONIAZZI, 2006, p.28). 

 

 

Observe que o autor atribui a perda de fieis à sobrecarga de trabalho dos párocos que 

não têm condições de atender às necessidades e expectativas dos fiéis, os quais demandam 

novidades e possuem novas exigências. Suas palavras denotam o caráter do mercado 

simbólico do campo religioso. As instituições precisam estar atentas ao desejo e às carências 
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dos fiéis, já que existem outros grupos que procuram atendê-los, individualizando e 

diversificando os produtos simbólicos ofertados. Note que implícito aos argumentos do Padre 

Antoniazzi há inversão do vetor sacerdote-consumidor por consumidor-sacerdote. Nessa 

perspectiva, o sacerdote ou especialista mais que distribuidor de bens sagrados procura captar 

necessidades, expectativas e desejos do consumidor para convertê-los em bens simbólicos. 

 Ricardo Mariano, ao analisar o crescimento da Igreja Universal do Reino de Deus, 

enumera as condições que levou à retração do catolicismo nas últimas décadas e as 

transformações do campo religioso. 

 

Agudização das crises social e econômica brasileiras; o elevado número de 

desempregado; a “destradicionalização” e a modernização sociocultural; a 

vigência de plena liberdade religiosa e de um mercado religioso pluralista; a 

baixa regulação estatal da religião; enfraquecimento religioso, a 

secularização e o declínio do número de adeptos da Igreja Católica; a larga e 

contínua expansão pentecostal em todo o território brasileira desde a década 

de 1950; a extensa difusão dos meios de comunicação de massa e a relativa 

facilidade de acesso a eles; a ampla aceitação pelos estratos populares da 

oferta e práticas religiosas (sobretudo as de origem e tradição cristã) de 

cunho mágico, terapêutico e taumatúrgico (MARIANO, 2010, p.53-54). 

 

 

Observa que o autor não ignora que o enfraquecimento católico tem ligações, por um 

lado, com o processo de secularização por que passou essa religiosidade nas últimas décadas; 

por outro lado, com a busca permanente de pessoas das camadas populares por ofertas 

religiosas de cunho mágico, terapêutica e taumatúrgico. No entanto, ele salienta também o 

peso das crises sociais que marcaram, nesse período, a sociedade brasileira (desemprego, 

aumento da violência e da insegurança social) a vigência da plena liberdade religiosa, com a 

instauração de um mercado pluralista, cujo estado não intervém, deixando que a relação entre 

oferta e procura dos bens simbólicos sejam equacionados por fiéis e agentes religiosos.  O 

fato é que a diminuição do número de adeptos do catolicismo se inscreve em uma intrincada 

trama social que forma, na atualidade, o substrato do campo religioso brasileiro.  

 Uma das facetas da secularização do catolicismo diz respeito à formação das CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base), criadas na década de 1960, sob inspiração da Teologia da 

Libertação. Para esses grupos, ser cristão significa usar a Palavra de Deus para transformar o 

mundo por meio da ação política. Assim, as CEBs não estão preocupadas com as pequenas e 

subjetivas causas dos indivíduos, mas com os mecanismos de exclusão social que impedem 

que os povos tenham vida em abundância. Isto é, o bom católico é aquele que se preocupa 
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com as questões sociais: a fome, o analfabetismo, o desemprego não são uma determinação 

divina, mas produto das estruturas socioeconômicas que regem a sociedade. Assim, 

contestando as estruturas excludentes da sociedade capitalista, as CEBs se identificam pela 

chamada opção preferencial pelos pobres. E, por isso, elas defendem a militância de seus fiéis 

nos chamados movimentos sociais e em Partidos de Esquerda. Nos anos setenta, as CEBs 

tiveram o seu ponto máximo de expansão, entrando em declínio na década 1990. Segundo 

PRANDI (1997) o grupo agregava, em 1994, apenas 2% do total dos católicos194. 

Ao contrário dos católicos da CEBs, a Renovação Carismática Católica  procura se 

distanciar das questões políticas, acreditando que os problemas sociais ocorrem, em grande 

parte, em decorrência de problemas espirituais. Por essa razão, esse grupo exerce acentuado 

controle moral no âmbito da família, dos costumes e da sexualidade, desinteressando-se de 

problemas de natureza coletiva.  

A Renovação Católica Carismática surgiu nos Estados Unidos em 1967, chegando ao 

Brasil, depois de dois anos, por intermédio de padres jesuítas. A crença nos dons do Espírito 

Santo, bem como as formas de se organizar os cultos lembra bastante os cultos pentecostais. 

A diferença básica é que, enquanto os primeiros são adeptos do culto mariano, rezam o terço e 

se submetem à hierarquia católica, os últimos contestam a autoridade papal, abominam o culto 

à Maria, por entender que essa prática constitui idolatria195. 

O crescimento da Renovação Católica Carismática, para Prandi, é um movimento 

conservador de dupla reação, assim caracterizado: 

 

primeiro, um movimento mais geral, voltado para fora do catolicismo, isto é, 

tendo como oposição o pentecostalismo e outras religiões que vêm minando 

as fileiras católicas. Segundo, um movimento voltado para dentro da própria 

igreja, enfraquecendo as posições assumidas pela Igreja Católica da Teologia 

da Libertação e das CEBs, comprometida com transformações sociais à 

esquerda (PRANDI 1997, p. 11). 

  

 Há uma semelhança entre as celebrações da Renovação Católica Carismática e os 

cultos evangélicos pentecostais. Além da ênfase nos dons de língua, na cura divina e no 

                                                           
194

  Frei Beto faz uma análise pormenorizada acerca da CEBs, descrevendo tanto a sua origem quanto sua 

fundamentação teológica. Veja-se BETO, Frei. O que é Comunidade Eclesial de Base. São Paulo, Brasiliense, 

1984. 
195

  Para obter maiores detalhes sobre o culto da Renovação Católica Carismática, leia PRANDI, Reginaldo. 

Um sopro do Espírito. São Paulo, Edusp, 1996. Para compreender o peso estratégico da Renovação Católica 

Carismática na luta contra a expansão do pentecostalismo no campo religioso, cf. ORO, Ari Pedro. O avanço 

pentecostal e a reação católica. Petrópolis: Vozes, 1996. 



280 

 

exorcismo. Com pouca liturgia, muita música, com gestos que dinamizam a celebração e com 

forte apelo emocional, os carismáticos têm crescidos na internalidade da Igreja Católica. 

Adotando principalmente os meios de comunicação como principal veículo de difusão de suas 

crenças religiosas, essa vertente católica tem ganhado espaço na sociedade. Embora seja um 

importante instrumento de contenção de perdas de fiéis católicos para o pentecostalismo, a 

Renovação Católica Carismática possui uma maior inserção entre as pessoas de classe média, 

especialmente entre o público feminino. 

 

A Renovação Carismática Católica parece penetrar mais na classe média (ou 

média-baixa), revelando uma dificuldade de a Igreja Católica chegar às 

periferias urbanas. Acontece, não raro, que paróquias católicas são criadas, 

em bairros de periferias quando já se encontram, no mesmo território, uma 

ou duas dezenas de igrejas pentecostais. As causas desse “atraso” não podem 

ser reconduzidas apenas à crônica escassez de clero católico no Brasil. Um 

estudo mais aprofundado mostraria, creio, outros aspectos, que limitam a 

capacidade missionária da Igreja (ANTONIAZZI, 1996, p. 20). 

 

 Durante a pesquisa de campo, tivemos a oportunidade de entrar em contato com uma 

paróquia católica, localizada na periferia de Belo Horizonte, em um dos bairros da Regional 

Nordeste. Embora a Renovação Católica Carismática não se faça presente, a marca do 

catolicismo é bastante visível nos espaços sociais. Sob a liderança do Padre Jésus, que atua na 

paróquia há vinte e cinco anos, a Igreja investiu na construção de um prédio, com todas as 

características de um espaço escolar. Nascido no norte da Espanha e radicado no Brasil, esse 

sacerdote faz parte da ordem dos padres Escolápios, fundada, em Roma, em 1621, por José de 

Calazans.  

 

Ele criou em Roma, há quatrocentos anos, uma escola gratuita para os 

pobres, coisa que não existia até então. A partir daí vai se constituindo nossa 

filosofia de trabalho e nosso carisma. José de Calazans é o padroeiro 

universal das escolas populares gratuitas e católicas. Bom, pois então eu 

pertenço a essa congregação e já faz uns vinte e cinco anos que estou aqui na 

paróquia. Aqui, além do trabalho propriamente pastoral da paróquia, nós 

temos privilegiado a educação. Temos privilegiado muito os espaços 

educativos para todo tipo de pessoas, principalmente dando atenção especial 

a pequenos adolescentes e jovens como era a origem da nossa vocação 

(Informação verbal)196 

  

                                                           
196

  Entrevistas concedidas ao pesquisador por Padre Jésus, responsável pelo Centro Comunitário Católico,  

entre 2011 e 2012. 
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De acordo com os Padres Escolápios, José de Calazans constatou, em suas ações 

missionárias, que os pobres não necessitavam apenas de pão, nem de rezas e penitências. Eles 

também precisavam ter acesso ao conhecimento escolar, às artes plásticas, cênicas e a música. 

Daí o lema dessa ordem religiosa: “fé e cultura”. De acordo com Padre Jésus, esse princípio 

orienta sua prática pastoral. 

 

A paróquia tem suas igrejas. São quatro comunidades, quatro igrejas. Em 

cada uma delas nós temos edificado uma série de salas para dar atendimento 

à educação da fé, catequeses e para todo tipo de empreendimento educativo, 

com atenção especial à Pastoral do Menor, que oferta teatro, capoeiras, aulas 

de flautas. Tudo isso tem funcionado na paróquia como um complemento 

aquilo que nós celebramos dentro das capelas. Entendemos que a vida é um 

conjunto que tem que ser atendido em todas essas áreas. Então, a proposta 

nossa é que tivéssemos um espaço que fosse dedicado exclusivamente à 

educação (informação verbal) 197 

 

 José de Calazans viveu em um contexto histórico em que as escolas dos jesuítas 

atendiam apenas às elites européias. Não havia escolas públicas destinadas às classes sociais 

subalternas. 

 

Em Roma, na época de José de Calazans, existiam colégios somente para 

nobres. Nas periferias, o número de escolas era insignificante. Nas poucas 

escolas que existiam, os professores eram muito mal pagos. Era muito 

desvalorizada a figura do educador dos pobres. José de Calazans iniciou seu 

trabalho, depois de concluir seu doutorado. Vendo os descasos das 

autoridades e da própria igreja com a educação popular, ele passou a se 

dedicar à construção de escolas para os pobres, conseguindo que se 

espalhassem por vários países da Europa naquela época. (Informação verbal) 

198. 

 

 José de Calazans, antes de fundar a ordem dos Padres Escolápios, procurou ajuda do 

poder local e dos padres jesuítas. Como não logrou êxito, decidiu, com recursos da própria 

comunidade, criar a primeira escola popular. Embora admirasse o ensino jesuíta, questionava 

a pedagogia repressiva, fundada no medo e no castigo. Defendia o que chama de pedagogia 

preventiva, afirmando que era melhor trabalhar com o amor e com diálogo, do que com 

ameaças e sanções. Os Escolápios, além de alfabetizar e ensinar os cálculos matemáticos, 

enfatizavam a importância da gramática, retórica (letras), caligrafia, latim e música. Para eles, 
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  Entrevistas concedidas ao pesquisador por Padre Jésus, responsável pelo Centro Comunitário Católico, 

entre 2011 e 2012. 
198

  Entrevistas concedidas ao pesquisador por Padre Jésus, responsável pelo Centro Comunitário Católico, 

entre 2011 e 2012. 
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uma escola popular deveria, acima de tudo, criar condições para que as crianças e os jovens 

pudessem superar sua condição material, tendo acesso aos melhores salários da época. Os 

valores católicos seriam ensinados transversalmente aos alunos, sob o lema “Piedade e 

Letras”. Por meio da educação das crianças e dos jovens, José de Calazans acreditava que as 

escolas populares influenciariam as famílias, reduzindo a pobreza, a ignorância e o pecado. 

Ele buscava articular, de maneira deliberada, a organização dos Jesuítas e a espiritualidade 

dos Franciscanos e dos Carmelitas. Embora seu trabalho tenha sido contestado pela nobreza e 

por outras ordens religiosas, os princípios educativos celebrados por José de Calazans foram 

disseminados por toda Europa, ao longo do século XVI. Em de 16 de julho de 1767, ele foi 

canonizado pelo Papa Clemente XIII. No século passado, especificamente em 1948, José de 

Calazans é proclamado pelo Papo Pio XII como “patrono celeste junto a Deus de todas as 

escolas populares cristãs do mundo”. 

 Nos últimos vinte e cinco anos, o Padre Jésus tem buscado, em sua paróquia, levar 

adiante os preceitos da Ordem dos Escolápios. Sua força política e simbólica na comunidade 

pode ser verificada nas construções de prédios educativos nas quatro igrejas que atua como 

pároco, bem como no nome de um dos estabelecimentos educacionais públicos que se localiza 

no território de sua paróquia: referimo-nos a Escola Municipal José de Calazans. Na próxima 

seção, vamos destacar a relação entre esse espaço religioso e a turma de EJA da RME/BH que 

se estabeleceu em uma dos prédios educativos da paróquia.  

 

 

5.6 Educação de Jovens e Adultos e ordem religiosa de José de Calazans 

 

 

 Em 2006, uma das igrejas da Paróquia onde atua o Padre Jésus aderiu ao Programa 

Brasil Alfabetizado. A professora voluntária mobilizou um grupo de vinte e cinco pessoas, 

com idade acima de quarenta anos, que não dominavam o sistema alfabético. As aulas eram 

ministradas em um galpão da igreja, ocupando uma área de setecentos e vinte metros 

quadrados. Tratava-se de um espaço precário, com salas de aulas adaptadas. Com o 

encerramento do Programa, a turma foi, no ano seguinte, incorporada ao Projeto EJA-BH.  

Ana, professora concursada na Rede Municipal de Ensino, foi designada para lecionar 

nesse espaço. Ela nos conta que o Conselho da Igreja exigiu que participasse semanalmente 

das reuniões que eram realizadas nas quintas-feiras à noite. Embora seu horário de trabalho 



283 

 

fosse de manhã, a professora, sob orientação do NEJAEN, entendeu que sua participação na 

comunidade era fundamental. 

 

A reunião era em outro espaço e era à noite; então, tinha que ir à noite. Na 

época eu comuniquei ao núcleo, que falou: -- “então você vai participar! 

Temos que estabelecer parceria com a comunidade. Eles tratavam muito de 

campanhas que desenvolviam assim com a comunidade; eu ia, no entanto, 

com um olhar de conhecer a comunidade. É isso mesmo de conhecer porque 

não conhecia aquele bairro, aquela região, as pessoas, a comunidade. Eu não 

conhecia absolutamente nada dali. Aí eu comecei a entender que 

comunidade era aquela; quem eram aquelas pessoas; como lidar com eles; 

que assuntos, que temas eles priorizavam; qual era a realidade social deles.  

Eles desenvolvem ali muitas coisas: danças, cursos, festas. Porque o Padre 

Jésus faz um trabalho assistencial muito grande ali; são vários bairros 

pequenos; ele é o pároco dessas igrejas todas; tudo que ele desenvolve tem 

relação com a Ordem da qual faz parte. Ela é do exterior e envia dinheiro 

para os projetos da comunidade. O projeto dele era transformar aquele 

galpão onde nós trabalhávamos em um grande Centro Comunitário. O local 

era, na época, terrível. As telhas eram de amianto, quando chovia, as salas 

ficavam inundadas por causa das goteiras. Um dia disse para o coordenador 

dos projetos da igreja que estava difícil dar aula. Ele me tranquilizou, 

dizendo: -- “pode ficar tranquila.  Já estamos com a planta do Centro 

Comunitário que vai ser construído aqui. O prédio terá dois andares, com 

dez salas de aulas e mais salas administrativas (Informação verbal) 
199

. 

 

Ao longo de 2007, a paróquia se mobilizou para arrecadar fundos para construção do 

Centro Comunitário. Cada aluno se comprometeu com pagamento de um carnê no valor de 

cinco reais; os integrantes das pastorais contribuíam com ofertas e dízimos, além de 

realização de bazares, bingos e festas. A professora Ana descreveu esse período como 

momento sublime de desprendimento humano, de doação e de amor ao próximo. Como 

kardecista, a professora compreendeu, como veremos no próximo capítulo, que se tratava de 

um movimento de elevação espiritual, despojamento material, de realização da caridade, sem 

a qual não há salvação. O fato é que em 2008 foi inaugurado esse Centro Comunitário, 

despertando admiração e interesse da prefeitura pelo espaço. 

 

Como integrante da Ordem dos Padres Escolápios, nossa intenção é colocar 

esse espaço à disposição da comunidade. Isso fez com que aceitássemos 

atividades da Escola Integrada da Prefeitura de Belo Horizonte, atividades da 

terceira idade do Centro de Saúde do bairro e o acolhimento da turma de 

EJA. Só que a prefeitura tem achado pouco e quer usar esse espaço para 

implantar Educação Infantil. Outro dia, eles tiveram (sic) aqui conversando 

comigo e falaram o seguinte: - “aqui nós podemos montar isso e aquilo e 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Ana, professora Kardecista, que atuou no espaço católico, 

segundo semestre de 2010 
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aquilo,” muitas propostas. Então pedimos por escrito todas as propostas para 

serem avaliadas no conselho paroquial e ver aquelas que realmente nos 

interessavam. Que teve inclusive uma proposta, de uma espécie de Educação 

Infantil, que nos pediu pra nós mesmos sairmos daqui, alugarmos uma casa 

prá eles instalar aqui uma creche. Uma coisa absurda (Informação verbal) 
200

. 

 

 A gestão municipal (2008-2012) estabeleceu como meta prioritária na cidade de Belo 

Horizonte a expansão da Educação Infantil e a ampliação da Escola Integrada. Como a 

Prefeitura tem, em algumas regiões, dificuldade em encontrar espaços disponíveis para 

construção de prédios ou para locação de imóveis em condições de adaptação às necessidades 

de zero a cinco anos da Educação Infantil, a SMED tentou alugar o Centro Comunitário 

construído pela igreja. O Padre Jésus define essa situação como absurda, já que construção 

não contou com recursos públicos. 

 

Foi uma coisa assim que achamos absurda. Pediram-nos prá ver se nós 

podíamos sair daqui, pois achava isso fantástico para o trabalho deles e nós 

alugaríamos uma casa. Eu falei: - “espera aí, estamos na nossa casa, nós 

construímos sem a ajuda de ninguém da Prefeitura. É aqui que nós vamos 

ficar e é aqui que vamos fazer nosso trabalho. Vocês que têm que procurar 

outro lugar para alugar.” Ainda oferecemos em outra comunidade umas salas 

boas para Educação Infantil, mas não quiseram não. Enfim, nós avaliamos 

propostas da Prefeitura, mas vamos ficar só com aquelas que nos interessar 

(Informação verbal) 
201

. 

 

A respeito da Escola Integrada, o Padre Jésus não encontrou obstáculos em atender à 

solicitação da Prefeitura. Trata-se de uma política que estende o tempo e as oportunidades de 

aprendizagem para crianças e adolescentes do ensino fundamental. Como destaca o site da 

SMED, o objetivo dessa proposta é assegurar nove horas de atendimento, extrapolando os 

limites da sala de aula e do prédio escolar, apropriando-se dos equipamentos urbanos 

disponíveis. Os trabalhos, realizados no contraturno escolar, são desenvolvidos pelos 

chamados oficineiros que promovem, dentre outras, atividades de música, capoeira, teatro, 

artesanato, dança, jogos e visitas culturais202. 

 A presença da Escola Integrada no Centro Comunitário suscitou, no entanto, uma 

indagação do Padre Jésus: por que os espaços que acolhem esse programa recebem 
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  Entrevistas concedidas ao pesquisador por Padre Jésus, responsável pelo Centro Comunitário Católico, 

entre 2011 e 2012. 
201

  Entrevistas concedidas ao pesquisador por Padre Jésus, responsável pelo Centro Comunitário Católico, 

entre 2011 e 2012. 
202

  Para maiores informações sobre Escola Integrada, ver http://portalpbh.pbh.gov.br. Acesso em 

16/12/2011. 
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mensalmente um valor pecuniário e os locais que abrigam turmas de EJA não têm nenhum 

tipo de ajuda de custo?203 Embora os integrantes da equipe da Gerência de Educação da 

Regional procurem lhe explicar que a Escola Integrada possui uma verba específica destinada 

ao pagamento de alugueis, o Padre estranha essa discriminação, uma vez que todas essas 

ações compõem as ações políticas da Prefeitura. Quando lhe é dito que a Escola Integrada 

possui verba do Governo Federal e as turmas externas de EJA não contam com investimento 

específico de outros entes federativos, o Padre pergunta se o dever de se assegurar a 

escolaridade do público jovem e adulto deixou ser, então, uma responsabilidade pública. O 

enfrentamento político do Padre Jésus é desencadeado em meados de 2011 quando a Gerência 

de Educação solicita ao pároco a criação de outra turma de EJA no turno da tarde. Nas 

palavras de Padre Jésus: “O projeto EJA, por ser um projeto educativo, nos interessava muito 

em poder dar o apoio, mas nós estamos agora pedindo uma contra oferta”.  

 De acordo com o depoimento do Padre Jésus, a Paróquia teve, nos últimos meses, que 

intervir na estrutura do prédio em função de várias vistorias realizadas pela Prefeitura. 

 

Tivemos aqui pessoas da Regional, fazendo vistoria no Centro Comunitário. 

Eles falaram que a construção estava ótima que não teríamos problemas com 

a aprovação do prédio. Tempos depois, quando veio o fiscal da Prefeitura, 

foi encontrado um tanto de coisas que não permitiram aprovação do Prédio. 

Só para dar um exemplo, a Prefeitura nos pediu para fazer um depósito de 

recolhimento de água da chuva de vinte e tantos metros cúbicos. Depois que 

a construção estava pronta, veio outro fiscal dizendo que aquela intervenção 

física não era necessária. Sugeriu que colocássemos um intertravado, que 

quebrássemos uma série de coisas lá fora, que colocássemos grama. Isso 

elevou nossas despesas, deixando um rombo em nosso orçamento. De fato, a 

Paróquia está endividada agora com muitas coisas dessas. Agora nós temos 

chegado já ao acerto final, digamos das coisas que pediram. Estamos 

esperando a vistoria do mesmo que esteve antes para que veja que está tudo 

do jeito que ele pediu, pra ver se conseguimos aprovação (Informação 

verbal)
204

. 

 

 Padre Jésus questiona a falta de critérios objetivos da Prefeitura no processo de 

aprovação do Prédio do Centro Comunitário. Em primeiro lugar, porque funcionários da 

Regional Nordeste aprovaram a construção, dizendo que as instalações eram ótimas; em 

segundo lugar, porque os fiscais da Prefeitura não tinham o mesmo posicionamento técnico 
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  De acordo com informações obtidas na Gerência de Educação Nordeste, o Centro Comunitário recebe o 

valor de R$ 860,00  
204

  Entrevistas concedidas ao pesquisador por Padre Jésus, responsável pelo Centro Comunitário Católico, 

entre 2011 e 2012. 
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sobre as intervenções físicas que era necessário ser realizadas no Centro Comunitário. 

Enquanto o primeiro afirma que era preciso construir um depósito de recolhimento de água de 

chuva, o segundo diz que essa intervenção não era necessária, apontando outros pontos a 

serem realizados nas dependências do espaço educativo da paróquia. Em terceiro lugar, 

porque esse processo, além de desgastantes, onerou os cofres da igreja, gerando um 

endividamento.  

 Outro ponto indagado pelo Padre Jésus trata-se da forma pelas quais setores da Saúde 

e da Educação da Prefeitura vêm usando o Centro Comunitário, desde sua inauguração. 

 

O Centro de Saúde, quando soube da comodidade de nosso espaço, 

transferiu para cá o atendimento da psicóloga, o atendimento de pessoas que 

fazem algum tipo de fisioterapia e o atendimento do grupo de senhoras de 

terceira idade que fazem ginásticas. Embora tenham sempre usados os 

espaços do Centro Comunitário, o Centro de Saúde nunca se manifestou pra 

nos ajudar em nada. Eles não nos perguntam sobre o custo que temos com 

água, com a luz, com a limpeza e principalmente com as despesas geradas 

principalmente pela exigência da Prefeitura (Informação verbal)
205

. 

  

 Observe que parte dos serviços essenciais do Centro de Saúde (atendimento com 

psicólogo, com fisioterapeutas e oferecimento de atividades físicas para pessoas da terceira 

idade) foi transferido para o Centro Comunitário da paróquia. O padre suspeita que essa 

medida seja uma forma de desonerar a Prefeitura, uma vez que não são repassados recursos 

para manutenção do espaço. Além do aspecto político e econômico que envolve a questão, há 

outro elemento de fundo teológico que move os questionamentos do pároco. Embora a ordem 

dos Padres Escolápios invista na formação educacional e cultural das camadas populares, ela 

salienta que a doação não gera protagonismo, mas sujeitos dependentes. Tal como sustenta 

Freire (2001, p.16), o que importa é ajudar as pessoas a se ajudar, transformando-as em uma 

agente de sua recuperação. O assistencialismo, para os Padres  

Escolápios, nega ao ser o humano o direito de crescer, de forjar sua autoria na história e na 

cultura. Ao realizar as ações do outro, o assistencialismo embota a autonomia dos indivíduos, 

criando pessoas heterônimas206.  
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  Entrevistas concedidas ao pesquisador por Padre Jésus, responsável pelo Centro Comunitário Católico, 

entre 2011 e 2012. 
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  Padre Jésus compara as ideias de Calazans com as do educador brasileiro Paulo Freire. Para ele, “ambos 

acreditam na pessoa, valorizam a vida, procurando forjar nos seres humanos o valor de si mesmo. Apostando que 

os indivíduos são sujeitos de história e cultura, Calazans e Freire estão interessados em buscar o potencial 

escondido de cada ser humano. Eu acho que por aí os dois realmente tem colaborado muito para qualificar a 
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O outro não irá crescer se você entregar tudo pronto. Por isso cobramos da 

família mensalidades dos cursos que ofertamos aqui. Por exemplo: temos 

uma de música. Os responsáveis pelas crianças pagam uma taxa simbólica 

de R$ 30,00. É uma forma de envolver a família, de os pais se sentirem 

responsáveis pela formação e valorização dos filhos. A professora que dá 

aula de música é extremamente exigente com os meninos. Eles podem ser 

muito pobrezinhos, mas têm ser implicados no processo educativo. Ela trata 

os alunos muito bem. Em parte, ela é amiga das crianças. O princípio é você 

quer aprender, eu lhe ajudo, mas você é que tem que dar os primeiros passos. 

Temos sido felizes com essa pedagogia. Eles têm aprendido a tocar flauta. 

No final do ano vão apresentar na TV Horizonte. Os princípios que Calazans 

orienta é que o educador popular deve exigir as coisas. Quando exigimos do 

outro não estamos querendo, digamos manipular o outro. Estamos querendo 

que o outro chegue ao fundo dele mesmo para perceber que ele tem valores. 

Claro, tem um aluno que já toca flauta transversal.  Ele toca que é uma 

maravilha. Ele foi descobrindo suas qualidades e agora já é o número um da 

Fundação de Educação Artística da cidade. Ele é o número um. De onde saiu 

tudo isso? De dentro dele, mas acho que ele precisa de ter um educador que 

acredita nele e aos poucos com essa ajuda e com a colaboração do grupo, ele 

vai descobrindo as qualidades que ele tem. Esse trabalho que nós fazemos é 

através de grupo, não tem aula individual é tudo coletivo exatamente para 

favorecer a integração e a sociabilidade do próprio grupo, então trabalham 

unidos. Isso cria harmonia e respeito (Informação verbal)
207

. 

  

Note que o Padre afirma que os cursos oferecidos pela Paróquia no Centro Cultural 

não são gratuitos. As famílias têm que se implicar com o processo de formação dos filhos, 

pagando taxas simbólicas. Os estudantes têm que se responsabilizar pelo seu percurso 

educativo. O educador se apresenta como uma figura que media o processo educativo, seja 

criando estratégias de aprendizagem, seja acreditando no potencial do educando. As 

atividades ofertadas pela Prefeitura de Belo Horizonte no Centro Cultural escapam, no 

entanto, aos princípios da Ordem dos Padres Escolápios. Retomamos aqui a citação do Padre 

Jésus na epígrafe que introduz esse capítulo. 

 

A Prefeitura está interessada em desenvolver várias atividades em nosso 

espaço. Mas da forma que ela está usando nosso espaço não é interessante 

pra nós, seja por questão de economia, seja por questão de filosofia de 

trabalho. Por economia, porque somos nós que temos de pagar água, luz, 

telefone e a empregada que faz a faxina. A Prefeitura não ajuda nas 

                                                                                                                                                                                     
educação como o melhor veículo existente de promoção humana. Eles estão preocupados com a humanização 

dos pobres. Os ricos já têm escolas, que educam, muitas vezes, da cabeça pra cima. Trata-se de estabelecimentos 

que enfatizam conhecimentos acadêmicos, sem a profundidade desses dois grandes profetas que concebem a 

pessoa com outra visão, com outra filosofia e outros valores educacionais. Calazans defendia a construção do 

conhecimento, articulada a boa educação moral, sustentada na fé católica”. 
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  Entrevistas concedidas ao pesquisador por Padre Jésus, responsável pelo Centro Comunitário Católico,  
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despesas. Por filosofia de trabalho, porque todo aquele que usar esses 

espaços têm que colaborar. As pastorais pagam dízimo, as famílias pagam 

uma mensalidade simbólica pelas atividades culturais que os filhos aqui 

desenvolvem para que se sintam co-responsável pelo espaço. Por que a 

Prefeitura não pode contribuir se tem aqui uma turma de EJA, um grupo do 

posto de Saúde que fazem atividade da terceira idade? Mas até agora 

somente as famílias e as pastorais têm assumido o protagonismo educativo 

do espaço. (Padre Jésus, questionando o fato de a Prefeitura não contribuir 

com a manutenção do espaço utilizado para EJA) (Informação verbal) 
208

. 

 

Observe que o Padre questiona as várias atividades da Prefeitura no espaço destacando 

dois aspectos. O primeiro diz respeito à desoneração do poder público com uso da água, luz, 

telefone e faxina. As atividades transcorrem como se não houvesse gasto com a manutenção 

do espaço. O segundo aspecto diz respeito ao princípio que orienta a Ordem dos Padres 

Escolápios: a comunidade precisa assumir o protagonismo educativo do espaço. Como as 

famílias, o Conselho e as pastorais pagam, com mensalidades, dízimos e ofertas pela 

organização do Centro Comunitário, por que a Prefeitura de Belo Horizonte que também faz 

uso das acomodações do local não pode se co-responsabilizar pela conservação do espaço? 

 O Padre Jésus sustenta que não implicar a PBH com a manutenção do Centro Cultural 

é um ato de injustiça com a comunidade. Apesar da carência material de seus integrantes, ela 

teve, desde a fundação do prédio, um papel ativo na arrecadação de fundos para construção. 

Dada a envergadura do empreendimento, boa parte dos recursos foi captada no exterior, seja 

com a Conferência Nacional dos Bispos da Espanha, seja junto ao banco de fomento de 

projetos educativos e culturais  

 

Como nossa paróquia é muita limitada de recursos, tivemos que buscar 

investimentos externos para edificar nosso prédio. Nem por isso deixamos de 

envolver o Conselho, as Pastorais e a comunidade nesse processo. 

Queríamos que eles se sentissem co-responsáveis pela construção. Assim, 

foram criadas muitas situações de arrecadação. No entanto, apesar do 

esforço de todos, nunca teríamos condições de edificar esse prédio sozinho. 

Então, mobilizei os diversos contatos que eu tinha na Espanha, através de 

antigos alunos que eu tive lá. Fizemos pedidos à Conferência Nacional de 

Bispos lá na Espanha e a um banco espanhol que oferece recursos para 

diversos projetos educativos e culturais em muitos lugares do mundo. Fomos 

conseguindo, durante vários anos, os recursos para edificar esse prédio. 

Daqui do Brasil propriamente, nunca recebemos nada. Como disse 

anteriormente, somente a colaboração da comunidade, mas é uma 

colaboração muito limitada de recursos, porque se trata de gente pobre e nós 

sabíamos disso. Mas mesmo assim nós tivemos muita sorte de encontrar um 
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entre 2011 e 2012. 
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apoio muito bom lá e então nós conseguimos o necessário para chegar esse 

momento em que praticamente o prédio está completo (Informação verbal) 
209

. 

 

 

 Padre Jésus deixa claro que tem intenção em manter, em 2012, a Educação de Jovens e 

Adultos no Centro Comunitário. Isso depende, no entanto, da contrapartida da PBH. Em 

agosto de 2011, quando foi realizado o primeiro encontro, a Gerência de Educação da 

Regional Nordeste ofereceu mesas e carteiras à Paróquia. Como se trata de um local que 

possui um mobiliário novo e adequado às anatomias do público jovem e adulto, a proposta foi 

recusada pelo pároco. Ele insiste na ajuda de custo com material de limpeza, água e energia 

elétrica. Seu argumento principal é que a PBH existe para servir a comunidade e não o 

inverso. De acordo com a informação que obtivemos com integrantes da equipe pedagógica 

que acompanha o trabalho nesse local, a Gerência de Educação está disposta em ceder nesses 

itens, mas precisa aguardar a posição da nova Direção eleita da escola à qual a turma de EJA 

está vinculada. 

 Sobre a questão da materialidade, podemos dizer que se trata do espaço que oferece as 

melhores condições de trabalho em relação aos locais observados durante nossa investigação 

de campo. Trata-se de um prédio que possui todas as características de um estabelecimento de 

ensino. O melhor indicador empírico é o interesse da PBH em converter o espaço em uma 

Unidade de Educação Infantil. A sala de aula propriamente dita é ampla e arejada. As mesas e 

cadeiras são adequadas à anatomia do público jovem e adulto. O quadro negro se encontra em 

excelentes condições de uso. O único problema destacado pela professora é a impossibilidade 

de fixar nas paredes cartazes e trabalhos dos alunos. Sobre o assunto, o Padre é taxativo. 

 

Nas paredes não podem ser fixados nenhum trabalho, nenhum cartaz. Em 

quadros de aviso sim. Só que não é justo a comunidade comprar esses 

quadros flanelados. Quem tem que fazer esse investimento é a PBH. Não 

aceitamos fixar nas paredes porque danificam a pintura. Cada grupo vai 

querer colocar e colar as coisas deles e depois terão que arrancar, 

danificando a pintura do local. Isso tem acontecido em outras salas, de 

outros lugares. Então aqui falamos: -- ninguém coloca nada nas paredes, nem 

a catequese que faz parte das atividades da Paróquia (Informação verbal) 
210

.  
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 Notamos que o espaço é secularizado. Não há quadros, crucifixos, oratórios, grutas, 

imagens de Nossa Senhora. Não existe nenhum distintivo simbólico que identifique o 

catolicismo. Ao ser indagado sobre isso, o Padre Jésus afirma que isso se deve ao fato de o 

espaço estar ainda em fase de acabamento. 

 

Estamos gastando muito para atender às exigências da PBH. Por isso, não 

fizemos ainda a decoração do espaço. No próximo ano, vamos colocar 

imagens, crucifixos e quadros de santos católicos. Temos um grupo que está 

pensando essa decoração. Por enquanto, estamos aguardando a aprovação 

final da Prefeitura. Temos preferido aguardar o término desse processo para 

colocar lá fora uma placa com nome do Centro Cultural e outras coisas mais 

(Informação verbal) 211. 

 

As observações de campo nos permitem inferir que a Educação de Jovens e Adultos 

em espaços religiosos acentua o caráter contestado que marca a oferta dessa modalidade 

educativa na esfera educacional. Em primeiro lugar, porque tal transferência implica, em 

muitas situações, na degradação da materialidade educativa. Isso pode ser destacado nos 

espaços das igrejas Betel, Labaredas de Fogo e no Centro Espírita Esperança. As salas de 

aulas não atendem às necessidades básicas do público jovem e adulto. As exceções são o 

CENARAB que conta com uma emenda parlamentar de quinhentos mil reais por ano e do 

Centro Comunitário Católico que foi construído, sobretudo, com recursos externos. Com 

efeito, a precarização do espaço não somente interfere nas condições do trabalho docente, mas 

evidencia o lugar ocupado pela Educação de Jovens e Adultos na política pública. Outro 

ponto é a introdução da unidocência: há um único educador designado para atuar em cada 

sala. A turma é composta de alunos em diferentes níveis de aprendizagem. Alguns na fase de 

alfabetização outros na fase de certificação. Isso exige, por um lado, a individualização do 

percurso educativo de cada estudante; por outro lado, uma diversificação das abordagens 

pedagógica. 

Em segundo lugar, porque a EJA, em espaços religiosos, coloca em evidência as 

disputas que ocorrem no campo religioso. Como destacamos nesse capítulo, o Brasil vive na 

atualidade uma situação em que as religiões se proliferam em um contexto em que o estado 

tem se afastado dessas temáticas, permitindo que o mercado religioso competitivo e 

diversificado se estabeleça. A plena liberdade religiosa recrudesceu as disputas entre grupos 
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religiosos que lançam mão dos meios de comunicação de massa. O fortalecimento do 

movimento neopentecostal, com suas táticas agressivas e intolerantes, gerou reação do 

CENARAB, que defende uma educação que fortaleça os sujeitos que frequentam terreiros de 

candomblé e umbanda.  

Em terceiro lugar, porque as salas de aulas têm se transformados em territórios de 

grupos religiosos, zelosos guarda-fronteiras culturais. Embora possa ser notado em todos os 

espaços observados, ele é mais evidente no espaço da Igreja Batista Betel. Ao controlar filmes 

e músicas, o pastor demarca a identidade religiosa do espaço. No entanto, o poder simbólico 

das instituições religiosas está inscrita, de forma silenciosa, nos arranjos arquitetônicos do 

prédio e nos símbolos que estão estampados nesses locais. Tanto o CENARAB quanto o 

Centro Espírita Esperança evidencia, de forma contundente, esses aspectos. Esse poder 

religioso aparece nas relações interpessoais que se formam nesses espaços. Isso é notado com 

clareza na Igreja Batista Labaredas de Fogo. 

 Diante desse quadro, indagamos: de que forma esses elementos interferem na condição 

docente? Como os professores veem a relação do conhecimento, com o espaço religioso? 

Quais negociações e conflitos emergem nessas práticas religiosas? No próximo capítulo, 

procuraremos responder a essas perguntas. 
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Capítulo 6: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM ESPAÇOS 

RELIGIOSOS: CONDIÇÃO DOCENTE, IDENTIDADE 

PROFISSIONAL E TRADUÇÃO CULTURAL 
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Eu nunca tinha tido um contato maior com pessoas evangélicas (...). 

Eu sempre tive contato com católicos e espíritas. Já tinha 

frequentado muito terreiros de Umbanda porque meu irmão é 

umbandista. Mas ia como visita mesmo, não praticava. Então prá 

mim, o mundo católico, espírita e umbandista não eram estranhos, 

mas o mundo evangélico sim. Porque meus amigos não são 

evangélicos; em minha família não tem ninguém evangélico. Eu 

achei muito interessante a ligação que eles têm uns com os outros. 

Eles chamam o outro de irmão. É o tempo todo um chamando o 

irmão. Outra coisa que me chamava a atenção era que eles 

tratavam diferente quem não era da igreja deles. (Ana, professora 

Kardecista, comentando sobre seus/as alunos/as evangélicos que 

estudavam em um espaço católico.) 

 

Quando cheguei aqui tive que lidar com pessoas que são reis e 

rainhas em seus terreiros. Eles não sabiam que eu era uma ekedi 

suspensa; alguns pensavam que era uma iaô, ou seja, uma iniciante, 

né? Como um iniciante vai ensinar o pai de santo que tem lá seus 

trinta e cinco, quarenta anos, cinquenta anos de santo? Só para 

você ter uma ideia, minha mãe de santo tem cinquenta anos de santo 

e é analfabeta, né? Como seria para eles entrar em sala e serem 

alunos de uma iaô. Em determinado momento, Macota Celinha, 

nossa coordenadora, entrou em sala, e disse para os alunos que eu 

era esposa de um ogã, bastante respeitado em Belo Horizonte e era 

uma ekedi suspensa Aí eu senti que deu aquela acalmada na turma. 

(Dandara, professora candomblecista, que atuou no CENARAB). 

 

Não me senti à vontade quando fui encaminhada para trabalhar no 

Centro Espírita. Pensei em desistir. Desde que me converti, aprendi 

a diferença entre a luz e as trevas. Aquele não era um lugar para um 

cristão frequentar. Então, uma colega me falou assim: “que bom 

que você vai dar aula no centro espírita. Isso vai ajudar a acabar 

com esse negócio que só fulano pode ir pra lá”; pensei comigo que 

poderia sim fazer a diferença ali. Com meus exemplos e com minhas 

atitudes contribuiria com o evangelho, levando o nome de Jesus 

para aquele espaço. Deus era comigo. Não tinha o que temer. Logo 

no primeiro dia, descobri que a turma não tinha somente pessoas 

espíritas; lá havia católicos e evangélicos. Pensei que poderia 

construir uma boa relação com aquelas senhoras. (Rute, professora 

neopentecostal, que atuou no Centro Espírita Esperança.  

 

 

 

Tomando como base seis depoimentos (dois professores e quatro professoras) que 

atuaram na modalidade de Educação de Jovens e Adultos em espaços religiosos, este capítulo 

aborda o caráter relacional da categoria condição docente. Partindo da hipótese de que o 

estabelecimento condiciona, em parte, os trabalhos das professoras e dos professores, 

buscamos examinar as interações entre elas e os educandos, enfatizando diálogos e 
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percepções construídas mutuamente em sala de aula. Outro aspecto que procuramos 

compreender é a relação com o conhecimento: limites e interdições do espaço. A docência 

não se realiza no vácuo. Ela está situada no tempo e no espaço. Ela é realizada sob 

determinada circunstância; o que faz com que não seja algo estático, mas dinâmico, 

diferenciada conforme cada situação.  Nos espaços não escolares, os professores trabalham na 

perspectiva do unidocência. Isso interfere no processo educativo. 

 Como pano de fundo desse capítulo, encontra-se o debate sobre a identidade 

profissional docente dos professores de EJA. Como se sabe, um dos primeiros passos para 

construção da identidade docente decorre de uma opção deliberada de um dado sujeito em se 

constituir como professor. Certamente, esse não é o caso das professoras. Atuando na 

educação básica por mais de uma década, elas se assumem como professoras e dizem se 

orgulhar da profissão que exercem. Em seus depoimentos, demonstram ter uma imagem 

positiva do magistério. No entanto, Diniz Pereira e Fonseca sublinham que esse 

reconhecimento é cada vez mais raro entre os jovens que ingressam nos cursos de 

licenciatura. 

 

Tal reconhecimento e escolha estão hoje comprometidos em função da 

representação social da profissão, fortemente marcado por sentimento de 

inferioridade, mediocridade e incapacidade (...). O desprestígio acadêmico 

das atividades ligadas à educação nas instituições de ensino superior também 

contribui para que os jovens tenham dificuldade de se identificarem como 

alguém que está se preparando para o exercício do magistério. Como 

sabemos, muitos cursos ainda privilegiam os bacharelados em detrimento 

das licenciaturas. Estas concebidas na maioria das vezes apenas como 

apêndice dos primeiros, não têm, em muitos casos, identidade própria. 

Mesmo aqueles cursos que são reconhecidamente de licenciatura assumem 

feições de um curso de bacharelado, colocando em dúvida qual o tipo de 

profissional que ali se pretende formar. Soma-se a isso o fato de que muitos 

formadores nas universidades e nas instituições de ensino superior têm 

dificuldade de se enxergarem como professores, identificando-se como 

pesquisadores (DINIZ-PEREIRA e FONSECA, 2001, p.58). 

 

A questão da identidade profissional docente ganha, no entanto, outro delineamento 

quando se pensam na formação de professores de Jovens e Adultos. Em primeiro lugar, 

porque, além dos problemas apontados pelos autores, a maioria dos cursos de licenciatura 

volta-se para o atendimento de crianças e adolescentes da educação básica. Isso em um 

contexto em que existem mais de 175 mil professores atuando nas redes municipais e 
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estaduais como educadores dessa modalidade educativa212. Conforme destacamos no capítulo 

três, a grande maioria dos educadores de EJA não possui uma formação específica para a 

função que exerce. Dados do INEP (2002) indicam que das 519 instituições de ensino 

superior que oferece o curso de Pedagogia apenas nove (1,79%) oferecem habilitação em 

EJA. O Parecer 093/2002, elaborado pelo Conselho Municipal de Belo Horizonte (CME/BH), 

procura contemplar essa questão, reservando semanalmente a sexta-feira para formação 

coletiva dos professores. Em segundo lugar, porque a formação da identidade profissional 

docente dos professores de EJA depende fundamentalmente das práticas educativas e do 

contato com os estabelecimentos de ensino e com os educandos. Diniz Pereira e Fonseca, ao 

analisar a experiência educativa de monitores egressos do segundo segmento do Ensino 

Fundamental da Educação de Jovens e Adultos do Centro Pedagógico da UFMG (PROEF II), 

que atuam na EJA, chegam à conclusão de que a identidade profissional docente é, a despeito 

das imagens e representações sociais, forjada em situação de sala de aula, com a instauração, 

de um lado, de um educador e, de outro lado, dos educandos. 

 

(...) é a partir do momento que se assume a condição de educador, ou seja, 

que uma pessoa se coloca diante de outras, e estas reconhecendo-se como 

alunos, identificam a primeira como professor, que se inicia efetivamente o 

processo de construção da identidade docente. Mesmo que essa pessoa já 

tenha se imaginado nessa condição anteriormente, é só a partir da 

experiência concreta que esse processo será desencadeado. Tal constatação 

inevitavelmente nos faz pensar na inadequação dos cursos de formação 

inicial de professores do Brasil e outros países, a maioria baseada no modelo 

de racionalidade técnica (...), em que o estudante é capaz de concluir seu 

percurso na instituição formadora sem nunca ter assumido efetivamente o 

papel docente (DINIZ-PEREIRA e FONSECA, 2001, p.59). 

 

 

Observe que os autores colocam em relevo o fato de a identidade docente ser 

construída, de fato, na relação com o outro. Sem o revestimento de autoridade pedagógica, 

conferido pelo educando e sem a constituição de uma turma para lecionar, não se inicia o 

processo de construção da identidade docente. A preocupação de Diniz-Pereira e de Fonseca é 

com a formação identitária do aluno do curso de licenciatura que, durante sua formação, não 

têm, na maioria das vezes, oportunidade de assumir efetivamente o papel docente. 

Podemos hipoteticamente supor que mesmo que se um estudante exercesse os papeis e 

a função de professor durante seu percurso na instituição formadora, dificilmente realizaria a 
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docência em um espaço educativo público, localizado em um espaço religioso. 

Concretamente, podemos dizer que as quatro educadoras e os dois professores não 

encontraram em suas formações acadêmicas profissionais modelos para atuar nesses espaços. 

Como destacamos no capítulo dois, duas são formadas em Pedagogia (Clara e Rute), uma é 

normalista, graduada em Psicologia (Ana) e a outra licenciada em Artes (Dandara). Antes de 

assumir as turmas de EJA em espaços religiosos, elas atuaram em diferentes escolas da 

RME/BH por mais de uma década. Elas trazem para esses espaços suas referências de 

educadoras, sua particularidade enquanto profissional. Sustentamos, no entanto, que suas 

imagens e representações de professoras foram descentradas. O contato com os educandos, a 

inserção em um território que se encontra em disputa no campo religioso alteraram a condição 

do trabalho docente dessas educadoras. Embora se afirme que a educadora está lotada na 

escola próxima ao estabelecimento religioso, submetido às diretrizes educativas, sustentamos 

que não houve somente a transferência de uma turma de uma escola para um local acessível 

para os educandos, como nos querem fazer crer os gestores da SMED. Foi gestada uma nova 

experiência educativa. Professores e alunos se criam e recriam sob essas novas formas de 

interação educativa. 

 

 

6.1 Da condição docente: identidade profissional/religiosa e alteridade 

 

 

A pesquisadora Inês Teixeira tem se apoiado na categoria condição docente para 

analisar o ofício de educar na modernidade. Embora não conceba a docência como uma 

substância, como uma essência que pode ser pensada fora da estrutura e das relações sociais 

de poder, a autora tem nos chamado a atenção para alguns elementos constitutivos do trabalho 

docente. Valendo-se da riqueza semântica do termo condição docente, ela identifica, por um 

lado, os pilares que sustentam a arquitetura dessa profissão; por outro lado, destaca os fios que 

compõe o texto e a textura da docência. 

 

Condição docente é um termo semanticamente rico. Do latim conditio, o 

vocábulo condição tem origem no condo – is, conditio, e corresponde, por 

um lado, ao grego kriois (fundação, criação) na acepção de ato e ação de 

criar. Por outro, se entende por conditio o estado, o status, a situação de um 

ser no conjunto da de realidades ou de um homem na sociedade. Este sentido 
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está presente ao falar-se em “condição social” e tem sido muito explorado na 

expressão “condição humana”, entre outros de seus usos e significações 

(TEIXEIRA, 2007, p.429). 

 

 

A autora usa, dessa forma, o termo condição docente para designar tanto o que funda 

ou o que cria (aquilo que dá origem, que instaura) quanto ao estado ou o conjunto de 

realidades ou situações que envolvem o trabalho do professor ou da professora. Assim, falar 

em condição docente é, antes de tudo, falar de sua fundação e origem, das circunstâncias que 

a constitui como profissão. Falar em condição docente é delimitar os contornos que envolvem 

a historicidade do trabalho educativo levado a cabo por sujeitos socioculturais.  

A categoria condição docente nos permite, assim, especular sobre as distintas 

circunstâncias em que são realizados trabalhos dos professores e das professoras.  Enquanto 

alguns/mas trabalham próximos as suas residências, outros/as labutam em regiões distantes do 

bairro em que moram. Dependendo da situação, somos levados a pensar nos meios de 

condução e no tempo que cada um/a dispõe para chegar ao local de trabalho. Podemos ainda 

nos ater na extensão da jornada de trabalho: enquanto existem educadores/as que trabalham 

em um turno, há outros que desenvolvem seu trabalho em dois ou três turnos de trabalho. 

Outro elemento que essa categoria nos permite pensar é sobre o fato de alguns atuarem em 

redes públicas outros em redes privadas; uns na Educação Básica outros no Ensino Superior.  

Pretendemos aplicar, no entanto, o conceito de condição docente às situações em que 

educadoras trabalham na Educação de Jovens e Adultos da RME/BH, vinculados a espaços 

religiosos. Como destacamos no primeiro capítulo, o documento da SMED (2008) apresenta a 

proposta da EJA fora do espaço escolar despida de relações sociais de poder. Em razão disso, 

não se toca na questão da materialidade, dos arranjos arquitetônicos dos prédios que abrigam 

turmas de EJA, do local reservado para realização das atividades docentes, dos símbolos que 

marcam esses territórios. Esses espaços nos são representados como condição necessária para 

superação das barreiras físicas e simbólicas que limitam esse público a (re) iniciar no ensino 

fundamental na modalidade de EJA. Não são mencionadas as tensões sobre escolhas de 

determinadas atividades nesses espaços, nem sobre os limites da organização de uma turma na 

perspectiva da unidocência (uma única professora para trabalhar os conteúdos do Ensino 

Fundamental da alfabetização à certificação). Podemos afirmar que as circunstâncias em que 

as turmas de EJA, localizadas em espaços religiosas, se encontram acabam interpelando as 

educadoras, promovendo situações de escolhas, marcadas por tensões e conflitos.  
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Como destaca Teixeira, a docente se constitui na relação, no contato com o outro. 

 

Tentando compreender a condição docente em sua fundação e origem, como 

o que funda ou como a matéria de que são feitos a docência e o docente e, 

ainda, como o estado que constitui a docência e o docente em sua 

historicidade, em sua realização, encontramos uma relação. A docência se 

instaura na relação social entre docente e discente. Um não existe sem o 

outro. Docentes e discentes se constituem, se criam e recriam mutuamente, 

numa invenção de si que é também uma invenção do outro. Numa criação de 

si porque há o outro, a partir do outro (TEIXEIRA, 2007, p.429). 

 

Note que a autora sublinha que o outro é, antes de tudo, a matéria fundante da 

docência. Sem discente não há docência, afirma Freire (1995). Quando a professora Ana 

descreve suas memórias de educadora em um espaço católico, não  esconde sua emoção.  

 

Eu nunca tinha tido um contato maior com pessoas evangélicas (...). Eu 

sempre tive contato com católicos e espíritas. Já tinha frequentado muito 

terreiros de Umbanda porque meu irmão é umbandista. Mas ia como visita 

mesmo, não praticava. Então prá mim, o mundo católico, espírita e 

umbandista não eram estranhos, mas o mundo evangélico sim. Porque meus 

amigos não são evangélicos; em minha família não tem ninguém evangélico. 

Eu achei muito interessante a ligação que eles têm um com os outros. Eles 

chamam uns aos outros de irmão. É o tempo todo um chamando o irmão. 

Outra coisa que me chamava à atenção era que eles tratavam diferente quem 

não era da igreja deles (Informação verbal)213 

 

Ao falar de algo que lhe aconteceu, a professora deixa-se tocar pelo diferente. Ela é 

tombada, apoderada e transformada pelo território de passagem da EJA em espaço religioso. 

Em seu depoimento, a professora narra sua prática educativa enraizada em sua experiência 

religiosa. Ao longo de sua existência, circulou entre espaços católicos, espíritas e 

umbandistas. Aí tudo lhe era familiar. No entanto, quando foi lecionar em um espaço católico, 

o que lhe chamou a atenção foi a presença de alunos evangélicos, oriundos das igrejas batistas 

e dos movimentos pentecostais. Até então, em sua relação interpessoal, não havia estabelecido 

amizades e relações de proximidades com sujeitos que eram adeptos dessas crenças religiosas. 

Contudo, no espaço católico, são eles que irão interrogar suas certezas e suas crenças. 

Suscitando um sentimento ambivalente – um misto de admiração e espanto – eles permitiram 

à educadora viver uma experiência educativa distinta aos dos estabelecimentos escolares por 

onde havia lecionado. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Ana, professora kardecista que atuou no Centro Comunitário 

Católico, segundo semestre de 2010. 
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Ana nota que os evangélicos tratavam diferente as pessoas que não pertenciam ao 

círculo religioso deles. Como destacamos no capítulo anterior, a força dessa religiosidade 

consiste no estreitamento dos laços de confiança e no aumento da autoestima de seus adeptos. 

Através da construção de circuitos de trocas que envolvem dinheiro, alimentos, informações e 

recomendação de trabalho, os evangélicos especialmente pentecostais e neopentecostais se 

constituem como um grande corpo familiar. Almeida (2006, p.11) sustenta que “as redes 

religiosas de perfil evangélico geram maior integração social, principalmente naquelas 

denominações que sobrepõem outros vínculos como de parentesco e de trabalho e isto é um 

forte fator de atração de adeptos.” Isto é, em igrejas que não admitem o chamado casamento 

misto (evangélicos com não evangélicos), os laços de parentescos se estreitam cada vez mais, 

já que seus integrantes casam entre si. Isso permite um maior entrelaçamento comunitário, 

ampliando a rede de solidariedade entre eles.  

Essa situação pode gerar, no entanto, sofrimento e padecimento dos sujeitos que estão 

enredadas nessa trama religiosa. Ana nos conta o caso de uma aluna, uma senhora viúva que 

frequentava a Igreja Maranata. 

 

Uma senhora chegou a me contar que era viúva e tinha arrumado um 

namorado. Ela estava feliz demais. Aí passou alguns dias, ela começa a ficar 

triste, a faltar de aula. Ela me contou depois que teve que separar do 

namorado, porque a igreja não aceitou, entendeu? Então eu falei: gente que 

coisa esquisita! Ela abriu mão de sua vida pessoal por causa da Igreja! Ela 

estava super feliz com o namoro! Estava super bem, participando das aulas, 

contando pra mim o tanto que os dois estavam alegres. Mas a igreja 

determinou que terminassem o namoro. O pior: ela terminou. E aí ela entrou 

em sofrimento profundo. Isso me chamou muito a atenção, não conseguia 

entender que poder era aquele que a igreja tinha sobre seus membros, 

interferindo em suas escolhas pessoais. Isso me chamou muito a atenção. Eu 

não tinha noção do que a religião representava na vida deles (Informação 

verbal). 214 

 

 Embora fosse kardecista e estranhasse o fato de a igreja ter o poder em interferir nas 

escolhas das pessoas, Ana não atribuía a escolha da aluna à lei do carma, nem questionava o 

nível de evolução espiritual dos alunos evangélicos de sua turma. Em certo sentido, a 

professora, naquele contexto educativo, procurou se portar como sujeito da experiência, 

aquele que diante do que passa, do que acontece, do que toca, não permanece ereto, erguido e 

seguro com suas vivências, mas aquele que foi alcançado, transformado pelo que passou.  
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Ana, professora kardecista que atuou no Centro Comunitário 

Católico, segundo semestre de 2010. 
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A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo 

o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter 

Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que 

caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a 

experiência é cada vez mais rara (LARROSA, 2002, p.21). 

 

Pode-se dizer, dessa maneira, que não basta lecionar ou ter lecionado em espaços 

religiosos para viver uma experiência educativa nesses locais. Tanto o professor quanto a 

professora pode permanecer indiferente aos símbolos que compõe o estabelecimento, bem 

como não ser tocado pelas crenças dos educandos. Não é qualquer educador que produz uma 

narrativa a respeito desses espaços enraizada em suas experiências. Aquele que, quando 

esteve nesses espaços, nada lhe passou, nada lhe sucedeu, nada lhe tocou, afetou ou ameaçou 

não “provou” dessa proposta pedagógica.  

Por essa razão, procuramos, durante a pesquisa campo por pessoas que narrassem suas 

experiências nesses espaços. As narrativas constituem uma das práticas discursivas mais 

importantes. Além de contar histórias sobre nós e o mundo, elas atribuem sentido, ordem e 

inteligibilidade às nossas ações. Elas servem, assim, para estabilizar e fixar nosso eu. Em 

certo sentido, a faculdade de narrar está conectada à produção de nossas identidades sociais. 

“É contando histórias, nossas próprias histórias, o que nos acontece e o sentido que damos ao 

que nos acontece, que nos damos a nós próprios uma identidade no tempo” (LARROSA, 

1994, p.69). 

Tomando como exemplo a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Walter Benjamim 

constatou que os soldados retornaram daquele trágico evento histórico empobrecidos em 

experiências comunicáveis. Para muitos, a vida havia perdido o sentido. Tal experiência fora 

tão traumática que comprometeu a capacidade de os sujeitos sociais contarem suas histórias. 

O mercado editorial estava, por sua vez, preocupado com outros aspectos do conflito, 

deixando de lado a voz dos sujeitos que tinham vivido a terrível experiência da guerra de 

trincheira. 

 

Os livros de guerra que inundaram o mercado literário nos dez anos 

seguintes não continham experiências transmissíveis de boca em boca. Não, 

o fenômeno não é estranho. Porque nunca houve experiências mais 

desmoralizadas que experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a 

experiência econômica da inflação, a experiência do corpo pela fome, a 
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experiência moral pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola 

num bonde puxado por cavalos viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem 

diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de 

forças de correntes explosões destruidoras, estava o frágil e o minúsculo 

corpo humano (BENJAMIM, 1985, p.115) 

 

A perda da narrativa de algo foi tão traumático que comprometeu a estabilização e a 

fixação do eu, pontos importantes quando se descrevem uma experiência. Como observou o 

autor, o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada 

pelos outros. Com o advento das novas formas de comunicação, isso se torna rarefeito. Hoje é 

cada vez mais raro encontrar alguém disposto em narrar sua experiência ou alguém que se 

interesse pelo o que é narrado. O excesso de informação, a obsessão pela opinião, a 

compressão do tempo e o excesso de trabalho impedem que os sujeitos provem o vivido, 

admirem e estranhem o cotidiano. No entanto, é possível encontrarmos pessoas que se 

encontram mergulhadas em suas vivências, dispostos a narrarem algo que para muitos não 

tem valor. 

As narrativas, como construto simbólico e cultural, estão enredadas em uma extensa 

cadeia de negociação e de conflito. Elas nunca são neutras. 

 

As narrativas são cruzadas pelas linhas do poder, mas elas não existem num 

campo tranqüilo de imposição. Ao contar histórias contaminadas pelos 

significados dominantes, elas tentam estabelecer e fixar identidades 

hegemônicas. Entretanto, as identidades e as subjetividades sociais existem 

num terreno de indeterminação, num território de significados flutuantes. Os 

significados produzidos e transportados pelas narrativas não são nunca fixos, 

decididos de uma vez por todas. O terreno do significado é terreno de luta e 

contestação. Há, assim, uma luta pelo significado e pela narrativa. Através 

das narrativas, identidades hegemônicas são fixadas, formadas e moldadas, 

mas também contestadas, questionadas e disputadas (SILVA, 1996, p.176). 

  

As experiências e a condição docente, compreendida aqui como aquilo que dá origem, 

que instaura, bem como um estado, a um conjunto de realidades ou uma situação do ser 

humano no mundo, é, como vimos anteriormente, marcada pela alteridade. Em virtude disso, 

a docência é constituída por sujeitos socioculturais, “imersos distintos universos de 

historicidade e cultura, implicados em enredos individuais e coletivos (TEIXEIRA, 2007, p. 

430).” Com efeito, destaca a autora, a docência é da ordem do humano e do político.  

.  

Nessas lidas com os novos, na trama das temporalidades que as constituem, 

a relação docente/discente diz respeito à vida, à natividade (...). Trata-se, 
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aqui, do cuidado com os novos chegantes e do zelo com a memória. Nesse 

sentido, na docência estão presentes o passado, o presente e o futuro, na 

esperança que aporta no devir da vida em sua floração na infância, no 

adolescente, no jovem, para qual o conhecimento, trazido ao ato pedagógico, 

é relevante. Na textura da relação docente estão, pois, imbricados o velho e o 

novo, o projeto e a memória, o havido e o devenir, o atrás e o adiante. Por 

isso, a relação docente/discente contém sempre a esperança (TEIXEIRA, 

2007, p.431. Grifo da autora). 

 

Dandara, professora do CENARAB, viveu uma experiência educativa distinta da de 

Ana. Enquanto a última decidiu não revelar sua identidade religiosa, nem destacar sua 

vivência no kardecismo, a primeira precisou demarcar sua posição no candomblé para se 

fortalecer como educadora. Em vez de se apoiar em títulos acadêmicos e nos conhecimentos 

advindos da universidade, ela se arvorou no lugar ocupado na hierarquia religiosa que 

pertence. 

 

Quando cheguei aqui tive que lidar com pessoas que são reis e rainhas em 

seus terreiros. Eles não sabiam que era uma ekedi suspensa; alguns 

pensavam que era uma iaô, ou seja, uma iniciante, né? Como um iniciante 

vai ensinar o pai de santo que tem lá seus trinta e cinco, quarenta anos, 

cinqüenta anos de santo? Só para você ter uma ideia minha mãe de santo tem 

cinquenta anos de santo e é analfabeta, né? Como seria para eles entrar em 

sala e serem alunos de uma iaô. Em determinado momento, Macota Celinha, 

nossa coordenadora entrou em sala, e disse para os alunos que eu era esposa 

de um ogã, bastante respeitado em Belo Horizonte e era uma ekedi suspensa,  

aí eu senti que deu aquela acalmada na turma (Depoimento verbal).215 

 

 Esse trecho do depoimento de Dandara nos permite que percebamos como o outro é 

inventado no CENARAB. Trata-se de uma criação e recriação mútua, um jogo de identidade 

em que eu sou para você o que você é para mim. Por um lado, há o fortalecimento da 

educadora, que não é, no campo religioso de matriz africana, qualquer pessoa, mas uma ekedi 

suspensa, esposa de um ogâ, bastante conhecido em Belo Horizonte. Por outro lado, 

encontram-se seus alunos, pai e mãe de santo.  Certamente, em outro espaço educativo, eles 

não teriam fortalecidas suas identidades religiosas, nem seriam respeitados pelos lugares 

simbólicos que ocupam no candomblé. O fato de serem reis e rainhas em seus terreiros, em 

vez de suscitarem deferência, geraria, não raro, hostilidades e/ou medo do estranho, do 

desconhecido.  
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Dandara, professora candomblecista, que atua no CENARAB, 

segundo semestre de 2010. 
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 Para se fortalecer perante os alunos, Dandara revela sua identidade religiosa. Para não 

se enfraquecer em sala de aula, Ana oculta suas crenças e valores religiosos. Esta professora 

traduz sua experiência como oportunidade de provar de um momento singular. Dizer que era 

kardecista implicaria, segundo ela, em uma perda de confiança, interferindo em sua condição 

docente. Aqui o outro é que lhe diz o que não pode dizer e o que não pode ser manifestado 

publicamente. Em um grupo, constituído por alunos católicos e pentecostais que classificam o 

espiritismo como forças demoníacas, o silêncio era a eloquência de sua autoridade 

pedagógica. Dessa forma, na turma de EJA do espaço católico, Ana se reinventa, de forma 

deliberada e, não sem tensão, como uma pessoa independente, que busca a neutralidade e o 

distanciamento religioso. Imagina que se não vinculasse a nenhuma categoria religiosa não 

geraria divisões no grupo, nem causaria espanto e medo nos alunos. Nascida e criada no seio 

de uma família de classe média, ela estava tendo a oportunidade de conviver com as lutas e 

esperanças de seus alunos. Uns morando de favor em casa de parentes, outros de aluguel. A 

luta pela sobrevivência diária era a marca de sua turma. Para ela, tomar uma posição religiosa 

era umaforma de se distanciar de seus alunos. Ela nos conta que isso foi possível com a turma 

de EJA porque não havia entre eles ninguém que fosse kardecista. A ocultação da identidade 

religiosa não foi, no entanto, possível em outro contexto quando havia um adolescente que 

partilhava do mesmo ethos cultural.  

 

Eu pensei em enfocar a educação mesmo e no respeito às crenças de cada 

um. Então, na minha fala, eu sempre colocava isso para os alunos. Destacava 

o respeito, o ouvir o outro, o direito do outro de ter a crença que quiser. Eu 

sempre trabalhei nessa perspectiva. Agora, é muito interessante. Eu 

trabalhava com essa turma de manhã e na parte da tarde, com adolescentes 

do Ensino Fundamental do final do segundo ciclo. Um dia depois da aula, 

após me posicionar sobre situações, um aluno chegou pra mim e falou assim: 

“professora, você é espírita, não é?” Aí eu virei para ele e respondi: “por que 

você acha, Eduardo?” Ele falou assim: “eu sei, porque eu sou.”(Depoimento 

verbal)216. 

 

 A condição docente de Dandara, revestida de simbolismo religioso, permitiu que se 

evidenciassem algumas idiossincrasias do público jovem e adulto candomblecistas. Ao longo 

do primeiro semestre de 2010, período em que acompanhamos suas aulas, notamos o 

afastamento de alunos, algo comum em situações marcadas pela presença de alunos-
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Ana, professora kardecista que atuou no Centro Comunitário 

Católico, segundo semestre de 2010. 
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trabalhadores. No entanto, fomos informados que boa parte das faltas dos estudantes se dava 

em função de obrigações denominadas de feituras que os mesmos deveriam realizar.  

 

Nós candomblecistas temos períodos de recolhimentos chamados barcos ou 

feituras.  Os alunos trabalhadores, cujos períodos de férias não coincidem 

com as férias escolares, são obrigados a se ausentar das aulas e procurar seu 

pai ou sua mãe de santo pra dar sua obrigação, né? Ele fica recolhido no 

terreiro. Cada caso é um caso. Há obrigação de uma feitura específica para 

um ano, de dois, de três, sete, quatorze anos de Candomblé. O tempo de 

duração da feitura vai variar, conforme o nível de inserção da pessoa no 

candomblé. No Candomblé se aprende no dia a dia, na prática. Como se trata 

de uma religiosidade baseada na oralidade, seus fundamentos mais 

importantes ocorrem paulatinamente. Você não vai dar pra um iniciante uma 

informação de uma magia, se você não sabe nem se ele vai continuar né? O 

barco é quando se tem, em um terreiro, pelo menos três pessoas recolhidas. 

Se é feitura, como nós temos aqui na sala de aula de um iaô, que é aquele 

que incorpora, ele fica recolhido vinte e um dias; então, no caso de um ogã, 

de uma ekedi, dependendo da nação, são quatorze dias ou vinte e um dia. 

Temos que pensar então em atividades que permitem esse tipo de 

afastamento temporário. Na escola, ele fica faltoso; em alguns casos, até 

evadem; no CENARAB, ele recebe um tratamento diferenciado, a fim de 

que possa cumprir suas obrigações com seu pai ou mãe de santo (Informação 

verbal).217 

 

Há uma ampliação das atribuições da professora no CENARAB: ela desenvolve uma 

pedagogia diferenciada para os estudantes que, aproveitando o período de férias no trabalho, 

recolhem-se nos terreiros de seus respectivos pais e mães de santo para recolher suas 

obrigações de feituras. Não se trata de repassar textos e anotações para os alunos que se 

encontram faltosos por até vinte um dias, mas individualizar seu percurso educativo, 

oferecendo-lhes uma educação sob medida.  

Ana também vê ampliado seu papel de professora não por questões religiosas, mas por 

problema de ordem de saúde. 

 

A minha turma tinha de tudo. Um jovem deficiente mental, pessoa crentes, 

católicas, donas de casa, aposentado. Eu queria provar daquele momento. 

Conhecer meus alunos, com suas experiências de vida. Meu objetivo não era 

interferir em suas crenças, mas estar perto deles, contribuindo para garantir 

os direitos de estudar. Por isso não queria me mostrar vinculado a nenhum 

grupo religioso; O meu discurso o tempo todo era de alguém independente. 

A turma tinha de adolescente até pessoa mais velha. Tinha muita inclusão, 

principalmente doente mental. Tive um aluno que teve um surto em sala.  Aí 

foi complicado. Ele ficou com medo e tal. Então, durante meu trabalho com 
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eles, eu não tive condição de aprofundar muito nos conhecimentos escolares, 

mas pude partilhar muito afeto, cumplicidade. Mas eu ficava naquele 

impasse (Depoimento verbal).218 

 

A professora vive uma tensão. De um lado, uma turma marcada por diversidade 

etária, por diversidade religiosa, por doenças físicas, vivendo no limite da pobreza; de outro, 

um conjunto de saberes e habilidades próprios do universo escolar. Atuando como única 

educadora da turma, ela se expõe: não tem certeza se desenvolveu um trabalho que possa ser 

classificado, do ponto de vista acadêmico, como condizente às necessidades básicas de 

aprendizagem do público jovem e adulto. A convivência com os educandos se constituiu 

como um território de passagem, caracterizando-se por enfrentar riscos e perigos.  

 

Do ponto de vista da experiência, o importante não é a posição (nossa 

maneira de pormos), nem a “oposição” (nossa maneira de opormos), nem a 

“imposição” (nossa maneira de impormos), nem a proposição (nossa 

maneira de propormos), mas a “exposição”, nossa maneira de “ex-pormos”, 

com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso, é incapaz de 

experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem 

nada lhe sucede, a quem nada toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem 

nada o ameaça, a quem nada ocorre (LARROSA, 2002, p.25). 

 

 Tomando como base a raiz semântica da palavra experiência nas línguas germânicas e 

latinas, o autor caracteriza o sujeito da experiência como uma pessoa aberta ao indeterminado, 

que é apoderado e transformado pelo vivido. Para o autor, torna-se incapaz à experiência 

qualquer ser humano que permanece sempre em pé, ereto e seguro de si mesmo, que alcança 

aquilo que se propõe.  

 Nos quatro depoimentos que obtivemos, não existe relato de pessoas que se 

mantiveram seguras de si mesmas, sentindo que tinham alcançado aquilo que se propuseram. 

No entanto, certamente, não há uma narrativa mais impregnada de tensão do que a da 

professora Rute. Pertencente ao neopentecostalismo, ela não tinha inicialmente a intenção de 

trabalhar em um Centro Espírita, visto como território de um inimigo espiritual. No entanto, 

por causa da proximidade com sua residência (a professora não utiliza veiculo de transporte 

próprio) e do horário de funcionamento das aulas (de segunda a quinta-feira, de 14 às 17h), a 

professora decidiu assumir o trabalho com a turma que se encontra no Centro Espírita. 
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Não me senti a vontade quando fui encaminhada para trabalhar no Centro 

Espírita. Pensei em desistir. Desde que me converti, aprendi a diferença 

entre a luz e as trevas. Aquele não era um lugar para um Cristão frequentar. 

Então, uma colega me falou assim: “que bom que você vai dar aula no centro 

espírita. Isso vai ajudar a acabar com esse negócio que só fulano pode ir pra 

lá”; pensei comigo que poderia sim fazer a diferença ali. Com meus 

exemplos e com minhas atitudes contribuiria com o evangelho, levando o 

nome de Jesus para aquele espaço. Deus era comigo. Não tinha o que temer. 

Logo no primeiro dia, descobri que a turma não tinha somente pessoas 

espíritas; lá havia católicos e evangélicos. Pensei que poderia construir uma 

boa relação com aquelas senhoras (Informação verbal)219 

  

Observe que a inserção da professora no Centro Espírita é precedida por um 

sentimento de receio. Ela reconhece que se trata de um território que entra em choque com 

suas convicções religiosas. Quando diz que ali não é um lugar para um cristão frequentar, ela 

evidencia sua identidade neopentecostal, demarcando a distância entre “nós” e “eles”. Outra 

oposição binária que aparece em seu depoimento é a dicotomia “luz” e as “trevas”. 

Certamente, por considerar que se encontra no pólo positivo dessa oposição binária, ela 

decide enfrentar o desafio de lecionar em um espaço, classificado como trevas.  A professora 

acreditava que seus exemplos e atitudes contribuiriam, de alguma forma, para difundir sua 

crença religiosa. Na última parte de seu depoimento, ela sustenta que, logo no primeiro dia, 

sentiu que poderia construir uma boa relação com suas alunas. Isso se deve ao fato de, ao 

classificar o grupo, tendo como base critérios religiosos, ter notado que nem todos eram ali 

espíritas: havia católicos e evangélicos. 

Como destacamos nos capítulos anteriores, o neopentecostalismo se notabiliza pela 

exacerbação da “guerra contra o diabo”. Embora seja enfatizada a intolerância contra as 

religiões de matriz africana, o neopentecostalismo ataca também o kardecismo, apresentando-

o como seita demoníaca. Ricardo Mariano (2010, p. 119) apresenta fragmentos de programas 

televisivos nos quais o kardecismo é classificado como fábrica de loucos. Seus ritos são 

representados como imundícia e como resultado da estupidez humana.  

Em momento algum de seu depoimento, Rute disse, de forma categórica, que o Centro 

Espírita representava o mal, como as lideranças religiosas neopentecostais pregam em seus 

templos. No entanto, isso fica implícito quando diz que Deus estava com ela e que, portanto, 

não tinha razão para ter receio. A classificação da turma, segundo critério religiosos, não 

serviu, no entanto, para estabilizar as certezas da professora. Ela nos conta que, quando a 
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turma foi convidada para receber o passe, somente três alunos se ausentaram da sala. Para sua 

surpresa, a contestação do ritual partiu de uma estudante católica. 

 

Já tinha sete meses que estava ali trabalhando, nunca havia até então 

ocorrido isso. Percebi que crianças se dirigiam para sala de passe. Nesse dia, 

minha aula foi interrompida pelo diretor da Casa que convidou minhas 

alunas para também receber o passe. Deixei o grupo livre para decidir. Uma 

levantou e saiu; em seguida, outra depois fez o mesmo. Acho que foram 

apenas três participaram e uma ficou indecisa. Uma falou: “professora eu 

não vou porque sou católica”. Ela me disse que pertencia à Legião de Maria 

e que sua líder disse que ela poderia estudar naquela escola, mas que ela não 

se envolvesse, com as coisas de lá, como, por exemplo, tomar passe. Isso me 

deixou alegre (Informação verbal)220. 

 

Na sequência do depoimento, Rute disse que ficou chocada porque uma das três alunas 

que saíram da sala de aula para receber o passe era evangélica. 

 

Fiquei chocada com o fato de que uma das alunas que saíram era 

presbiteriana. Ela foi receber o passe, mas a colega católica não. Eu acredito 

que ela foi porque queria não desagradar outras colegas da turma que eram 

espíritas. O medo de chatear as outras. Conversei com ela em particular. 

Disse que se tratava de uma batalha espiritual. Comecei a orar para fortalecê-

la, para livrá-la dessa tentação. Comecei a orar pela turma de modo geral. 

Enquanto estive ali não houve mais a realização de passes (Informação 

verbal).221 

 

 Note que o sentimento da professora é ambivalente: por um lado, Rute se alegra com a 

decisão de sua aluna católica em não aceitar o convite para receber o passe; por outro lado, ela 

se decepciona com o fato de uma aluna presbiteriana ter participado desse evento. A razão de 

tais sentimentos ambíguos se deve a forma pela qual a professora interpreta sua passagem 

naquele espaço. Quando argumenta, em particular com sua aluna evangélica, que há batalha 

espiritual, uma espécie de guerra invisível entre forças celestiais para ocupação territorial na 

terra, a professora nos permite compreender que, para ela, ao receber o passe, a aluna 

evangélica fortalecia as “forças malignas” que supostamente operavam naquele espaço.  

Um autor neopentecostal, Francis Frangipane, diz, em uma de suas obras que trata da 

temática, que, em qualquer local onde os espíritos malignos estejam atuando, a igreja 
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triunfante estará engajada na batalha. Ele distingue igreja de templo. Enquanto o último é uma 

arquitetura, construído de ferro e aço, o primeiro é constituído por pessoas que estão dispostas 

a lutar contras forças infernais.  O autor afirma que as quatro armas principais do crente nessa 

batalha são a Palavra de Deus, a vigilância permanente contra a tentação, o jejum e a oração.  

 

Como anjos e demônios, seres que não morrem por ferimentos, empreendem 

uma guerra? Eles lutam com quê? Como vencem? Sem exceder os limites do 

nosso conhecimento, podemos com segurança dizer que toda guerra 

espiritual é empreendida por uma questão essencial. Quem controlará a 

realidade na terra: o céu ou inferno? Na guerra entre anjos e demônios, a luta 

não se baseia em armas físicas, mas no poder de concordância entre a 

humanidade e o reino do espírito. Lemos em Efésios 6 que “os poderes e 

autoridades” ocupam as “regiões  celestiais” (..). Desse reino espiritual, 

Satanás trabalha para corromper e controlar a mente do homem por meio de 

ilusões construídas pelos desejos e medos carnais da humanidade. Mas o 

poder da mentira não está meramente em falar falsidades, nem no fato deste 

mundo ser ilusório (...). A arma que o Senhor nos deu para combater as 

mentiras do inimigo é a Palavra de Deus, à qual as Escrituras se referem 

como “espada do espírito. Jesus disse que a substância, ou o significado das 

palavras de Cristo, representa uma realidade verdadeira: o Espírito vivo no 

reino de Deus (FRANGIPANE, 2003). 

 

 Podemos dizer que a batalha espiritual, categoria cunhada pelos neopentecostais, 

configura-se como uma ferramenta simbólica que fomenta em os adeptos desse movimento 

religioso o desejo de se engajar em uma “guerra santa”, cujo objetivo principal é libertar os 

seres humanos da garra de Satanás. Tanto esse ente infernal quanto Deus se fortalece, 

segundo o autor, quando há concordância entre a humanidade e o reino do espírito. Com 

efeito, a categoria batalha espiritual não nos remete para o porvir, mas para o domínio 

territorial: afinal de contas, quem terá o controle sobre a realidade da terra? O céu ou o 

inferno? Para o autor, essa suposta guerra é definida pelos seres humanos na medida em que 

optam por lutar em um ou em outro reino celestial.  

 Os Estudos Culturais definem a cultura como um campo de luta sobre significados, 

metáforas e interpretação do mundo social. Podemos inferir que o termo batalha espiritual 

mobiliza uma economia afetiva que é tanto mais eficaz quanto mais é inconsciente. Note que 

Rute indaga sua aluna evangélica que participou do passe. A professora nos conta que 

informou à estudante que se tratava de uma batalha espiritual, ou seja, uma luta sobre quem 

teria o controle sobre aquele espaço. A professora sugere, quando diz que começou a orar para 
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fortalecer espiritualmente sua aluna, para livrá-la da tentação, que teve como resposta de sua 

prece a supressão do ritual do passe durante suas aulas.  

 Como a categoria batalha espiritual diz respeito à disputa territorial, os 

neopentecostais convertem as relações interpessoais em situações de difusão de suas crenças. 

 

No dia em que eu fui lecionar com uma blusa rosa, escrito Jesus, senti certo 

estranhamento dos alunos e da direção do Centro Espírita. Não falaram nada 

pra mim, mas ficou algo esquisito no ar. Pensei, então: não vou deixar de me 

vestir com uma roupa que eu gosto, nem de usar a estampa com o nome 

daquilo que eu acredito porque alguém discorda disso! Eu era professora lá, 

mas não era participante da religião deles. (Informação verbal).222 

 

Como destacamos no capítulo quatro, o Centro Espírita onde Rute lecionou se 

inscrevia como uma vertente cristã. Há pelo menos uma citação atribuída a Jesus, extraída do 

versículo vinte e oito do capítulo onze do Evangelho de Mateus: “Vinde a mim, todos vós que 

estais aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei.” Por que então a professora estranhou os 

olhares sobre ela de algumas alunas e do diretor quando usou uma blusa rosa escrita Jesus?  

Uma forma de responder a essa indagação é compreendendo uma dimensão 

constitutiva dos sujeitos: a corporeidade. 

 

O corpo é a maneira pela qual o homem habita o mundo. Nele, a vida se 

expressa e flui, constituindo o mais concreto e natural equipamento do 

sujeito. Inexiste outro modo de estar no mundo senão pela corporeidade, que 

combina capacidades e dimensões biopsíquicas da espécie humana, tais 

como a razão, as paixões, a sensibilidade, a sensualidade, a sexualidade, os 

sentimentos, emoções, convicções, as fantasias, projetos, desejos. Pelo seu 

corpo, o sujeito fala, expressa-se, fazendo-se sentir e enxergar ao outro, da 

mesma forma que o vê, imagina, percebe e sente. Ao possibilitar o 

reconhecimento de si e do outro, a corporeidade permite a sociabilidade 

humana, envolvendo aspectos que extrapolam o biofísico. Inscreve-se na 

ordem da sociedade e da cultura, demarcando-se pelos significantes culturais 

(...). No corpo, estão, pois, indissociadas as dimensões orgânica e social do 

homem, domínios respectivos da natureza e da cultura (TEIXEIRA, 1996, 

p.182). 

  

 

Como a professora Rute se encontrava em um território alheio, marcado por símbolos 

e rituais divergentes de suas concepções religiosas, o único lugar que tinha para manifestar 

objetivamente suas convicções e crença era em seu próprio corpo.Nesse sentido, seus gestos e 

comportamentos assinalavam que ela estava em desacordo com os arranjos espaciais dali, 
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com as crenças que se desenvolviam naquele local. A blusa rosa, escrito nome de Jesus, tinha 

por objetivo, informar aos outros que não comungava com o modelo religioso que 

predominava no espaço onde lecionava. 

 

Como evangélica, não me sentia bem naquele espaço, mesmo sendo a 

professora. Afinal, eu estava ali como uma pessoa que não comungava com 

a fé deles. Era como se invadisse um espaço que era sagrado pra eles. É 

como se eu tivesse lá profanando o local. Como se eu não fizesse parte 

daquilo. Um corpo estranho... Isso aí! Eu me sentia como um corpo estranho, 

em um lugar que não era meu, mas deles (Informal verbal) 223. 

 

 De acordo com os Estudos Culturais, a cultura é vista, sobretudo, como uma prática 

produtiva de significação, manifestada em relações sociais de poder. Ela está articulada à 

construção de identidades sociais. Isso equivale a dizer que a disputa sobre as formas de 

representação e significação do mundo social e da natureza não acontece apenas no campo 

das ideias. Como destaca Simon, as disputas pela significação, sentido e inteligibilidade social 

se materializam em distintos artefatos culturais criados para organizar e regular a produção de 

significados. Os artefatos culturais são aparatos materiais e abstratos, operando no 

enquadramento daquilo que pode ser conhecido, valorizado e vivido como experiência 

relevante. 

 

Como um “aparato”, trata-se de um dispositivo produtivo ao mesmo tempo 

material e abstrato. É material em sua corporificação concreta de formas 

particulares de distribuição e exibição de inscrições simbólicas que podem 

assumir a forma de informações, questões e/ou instruções visuais e textuais. 

É abstrato em sua especificação de um conjunto de práticas de significação 

que – através da linguagem, da imagem, do gesto e da ação – tentam 

estruturar e governar o enquadramento daquilo que pode ser conhecido 

(SIMON, 2005, p.72). 

 

 Embora Rute buscasse introduzir sua visão de mundo e escalas de valores no espaço 

educativo espírita, contando basicamente com seu corpo – gestos, comportamentos e falas – 

ela enfrentou outro desafio: os artefatos culturais inscritos nas paredes e nos objetos que 

faziam parte do espaço onde lecionava. No capítulo quatro, descrevemos o Centro Espírita, 

destacando, por um lado, os textos que ali estão presentes, os objetos materiais que remetem 

ao espiritismo (há uma urna em que as pessoas depositam seus pedidos de prece e água 
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fluidificada), por outro lado, a inexistência de qualquer objeto que remetesse à existência da 

turma de EJA. Daí a fala da professora Rute: “eu me sentia como um corpo estranho, em um 

lugar que não era meu, mas deles”. 

Como resultado de categorias de percepção que são próprias ao universo 

neopentecostal, Rute possuía disposição moral não apenas para divulgar suas crenças 

religiosas em sala de aula, mas também para disputar aquele território. Afinal de contas, ela 

acreditava que se encontrava em batalha espiritual; o que gerava uma propensão à disputa 

pelo domínio espacial de um determinado local. No entanto, a disputa era, nesse contexto, 

desigual. Como o espaço não é neutro, o Centro Espírita Esperança carrega em sua 

configuração os elementos próprios de um território kardecista: os signos, os símbolos e os 

vestígios da condição das relações sociais entre as pessoas que coabitam esse espaço. Como 

salientam Frago, o local expressa, por meio de uma linguagem específica a visão de mundo, 

concepções e escalas de valores, bem como relações de poder construídas socialmente. Em 

outros termos, o espaço espírita é um território e um lugar individual e coletivamente 

construído, que se distancia dos valores e das concepções neopentecostais. Em razão disso, 

Rute não se sentia à vontade nesse espaço, visto que se encontrava em um entre lugar, entre 

articulação de uma religiosidade particular (neopentecostal) e um lugar e um território 

espírita. Como o real não é apenas um dado empírico, como nos sugere nossa experiência 

sensorial, mas principalmente uma reconstrução de valores, intersubjetivamente, partilhados 

em interação social, a professora não encontrou, no Centro Espírita onde lecionou, um 

ambiente que lhe possibilitava definir conjuntamente com suas alunas valores e crenças de 

maneira comum. Como destaca Homi Bhabha (2007), os “entre lugares” fornecem trocas de 

valores, interpretações sobre metáforas, representações e sistemas simbólicos que expressam, 

não raro, antagonismos e conflitos. Embora fosse professora da Rede Municipal de Belo 

Horizonte, ao trabalhar em um Centro Espírita, Rute traduziu sua experiência como uma 

batalha espiritual. Nesse caso específico, não houve construção de novos saberes e construtos 

culturais em razão do peso da categoria que moldava sua conduta naquele espaço.  

Guardada as devidas proporções, foi isso que ocorreu com Clara, professora católica. 

Quando foi encaminhada pelo NEJAEN para lecionar no espaço educativo da Igreja Batista 
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Labaredas de Fogo, ela recebeu, de seu próprio pai, uma recomendação para permanecer 

firme em suas convicções religiosas224. 

 

Meu pai quando soube que iria dar aula em um espaço educativo de uma 

igreja evangélica me deu o seguinte conselho: - “fica firme minha filha 

porque você sabe como são esses pastores. Você chega lá para trabalhar, mas 

eles vão querer mudar seu jeito de pensar. Vão ficar te convidando para fazer 

visita à igreja deles, mas você não pode se esquecer de que é católica 

praticante. Vai com a blusa de Nossa senhora que eu te dei.” Eu lhe respondi 

assim: - “pai, pode ficar tranquilo vou ficar firme”. Na época, meu pai 

chegou a me sugerir que lecionasse em um espaço católico (Informação 

verbal)
225

. 

  

Note que ser católica é algo que estrutura a identidade do pai da professora Clara. 

Apelando para memória coletiva da família, da educação familiar que fora lhe transmitida, ele 

solicita à filha que não aceite os convites de pastores para frequentar a igreja deles. Para não 

demonstrar que tem convicção de sua fé, ele pede a filha que vai trabalhar com a blusa de 

Nossa Senhora. Podemos dizer que a insegurança do pai da professora se deve ao fato de o 

Brasil se encontrar em um contexto de disputa pelo mercado religioso; em um cenário em que 

a religião deixou de ser herança, para se tornar opção. Outro ponto que pode ser deduzido do 

conselho do pai se refere ao fato de que a identidade não é fixa e imutável. Conquanto se 

organize em torno de eixos supostamente transcendentais e em “verdades sagradas”, a 

identidade religiosa é aberta. Uma forma de demarcar a diferença entre “nós” e “eles”, 

estabelecendo o que está dentro e fora da identidade religiosa católica e se valendo de 

símbolos.  

Woodward, analisando o depoimento de um miliciano sérvio que se encontrava em um 

campo de batalha, atacando croatas, destaca o aspecto relacional da identidade social. No caso 

específico, a identidade nacional sérvia dependia, para existir, de algo fora dela: a identidade 

croata. Daí a necessidade permanente da construção social da diferença entre servos e croatas. 

Nesse sentido, a identidade passa a ser marcada por meio de símbolos. A autora destaca no 
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formada em Pedagogia, atua como professora alfabetizadora, Francisco, formado em Biologia, trabalha com 

conteúdos e temáticas próprios da turma de certificação. Nas quartas-feiras, em virtude do barulho advindo do 

culto pentecostal, as duas turmas se reúnem no refeitório desse espaço educativo. Nesses encontros, as atividades 

são diferenciadas, adequando-se às condições daquele momento. 
225
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caso em questão o uso do cigarro. Ele se torna em um importante significante, associado com 

a masculinidade. “Existe uma associação entre identidade da pessoa e as coisas que uma 

pessoa usa” (WOODWARD, 2000, p.10).  

O uso da blusa de Nossa Senhora em um espaço educativo evangélico é, dessa forma, 

uma maneira de dizer ao outro que possui outra identidade religiosa. Clara, diferentemente de 

Rute não busca, no entanto, difundir suas crenças nesse espaço. Em certo sentido, compreende 

que se encontra em um território religioso alheio. “O espaço é deles. Eu sinto que eles ficam à 

vontade. Não tenho direito de confrontar meu modo de expressar minha crença religiosa com 

a deles”. Ao traduzir sua experiência educativa nesses termos, a professora redefine o uso de 

seus objetos religiosos nesse espaço. 

 

Gosto de usar blusas com estampas de Nossa Senhora quando estou triste ou 

com algum problema para resolver. Como a turma está em um espaço 

evangélico, eu evito usar esse tipo de roupa para não dar o que falar. Não me 

sinto à vontade para falar ali de minhas convicções religiosas (Informação 

verbal) 
226

. 

 

Isso não quer dizer, no entanto, que a professora não buscou construir, do ponto de 

vista religioso, uma distância entre ela e seus educandos. Em primeiro lugar, porque deixa 

claro para turma que é congregada de Mariana. Em segundo lugar, porque usa um anel de 

terço e um colar, com uma imagem bastante discreta de Nossa Senhora. 

 

Sou congregada a Mariana; sou muito devota a Nossa Senhora, gosto 

demais, participo. Então, eu sinto falta, por exemplo, eu gostaria de levar 

outros textos sobre vida de santo, que eu acho muito interessante e ali eu não 

posso. Então, eu sinto isso. Lá eu não tenho coragem. Eu não consigo. Só 

meus colarzinhos, minha aliança de terço. Fui catequista muitos anos, mas 

não gosto de debater coisas de religião ali. De manhã, na Educação Infantil, 

é diferente. Vou com blusas de Nossa Senhora, dependendo do que eu estou 

vivendo. Só que na escola que eu trabalho de manhã, a minha diretora é 

evangélica; Ela é muito evangélica. Então por exemplo, eu faço a oração de 

entrada com os alunos, lá a gente tem esse costume. Na escola, eu vou com 

as minhas camisas, mas é um espaço aberto. Conto para as crianças 

biografias de santo (eu não estou falando pra eles rezarem, pedirem algo pro 

santo, agradecer, engrandecer o santo. Eu tenho esse cuidado, porque cada 

criança tem uma criação religiosa em casa, a gente tem que respeitar). Conto 

as histórias, por exemplo, Santa Terezinha , São Francisco de Assis, Natal, 
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né, Páscoa. Agora lá na igreja, eu fico com bastante receio de expressar 

minha fé católica (Informação verbal)
227

. 

 

 Embora a legislação educacional afirme que o espaço escolar é laico, Clara não tem 

constrangimento em expressar suas convicções católicas nesse espaço. A escola, 

compreendida como um espaço aberto, não lhe impõe uma auto-censura em relação ao uso de 

roupas com estampas de Nossa Senhora. Pelo contrário, ali ela se sente à vontade para 

trabalhar com textos que descrevem biografia de santos católicos e fazer orações com as 

crianças pequenas no momento de entrada em sala de aula. À noite, quando leciona no espaço 

evangélico, sua conduta é outra não apenas em função das especificidades do público jovem e 

adulto, mas do espaço em que ocorre sua prática docente.  

 Clara, embora não esconda sua ligação com o catolicismo, procura demonstrar que sua 

devoção pelos santos católicos não ultrapassa a questão da admiração.  

 

Eu me sinto bem quando uso medalhas de santo. Mas não é assim porque 

está me protegendo não; eu não tenho essa visão não. Porque eu sei que 

quem protege é Deus, não é o símbolo. Mas eu sinto, por exemplo, que São 

Judas é um santo assim especial; tem tantas pessoas com fé nele. A vida dele 

é muito bonita. Eu gosto da irmã Dulce. Tem outra que a história, apesar de 

muita bonita, é pouco conhecida. Refiro-me a Nhá Chica. Ela viveu para os 

pobres. Ela em sua simplicidade fez muito pelo mundo, pelo tempo dela. 

Então, é uma maneira assim de falar, de valorizar aquela pessoa. Eu me sinto 

bem em estar com aquele adereço. Uso a aliança porque eu gosto de rezar 

Ave-Maria. Eu gosto muito. Então, quando eu olho a aliança eu lembro, aí 

eu vou rezando (Informação verbal)
228

 

 

Podemos deduzir do depoimento da professora que a participação na comunidade da 

sala de aula em espaços educativos religiosos requer dos professores que traduzam as regras 

implícitas que moldam o contexto em que a turma está inserida, condicionando suas falas e 

suas interações.  Nesse sentido, as falas das professoras nesses contextos educativos não 

devem ser consideradas em suas transparências, indiferentes às articulações propriamente 

linguísticas e textuais. Os depoimentos das professoras não estão apenas representando 

projeções de uma realidade extra discursiva, mas o exercício da língua num determinado 
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contexto histórico-social de produção.  Assim, seus depoimentos (o lugar de onde se fala), 

articulam-se ao mercado de bens simbólicos religiosas do qual fazem parte.  

O depoimento de Clara é, assim, fruto do lugar simbólico de se onde fala. Sua 

linguagem não possui apenas aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos, mas também 

um componente semântico e pragmático, propiciador de uma materialidade que, até certo 

ponto, acaba fazendo com que suas palavras possam mudar de sentido segundo posições 

ocupadas por ela. No catecismo, sua atuação educativa caminha em uma direção: devoção e 

agradecimento aos santos; na escola onde atua como professora, busca contar aos seus alunos 

a biografia deles; no entanto, no espaço educativo da Igreja Batista Labaredas de Fogo, a 

questão dos santos não é tocada. Sobre essa questão, Bourdieu sublinha tanto a necessidade de 

se considerar a inserção dos sujeitos no campo quanto o lugar ocupado por esses no mercado 

de bens simbólicos. 

 

Não existe ciência do discurso considerada em si mesmo e por si mesmo; as 

propriedades formais das obras desvelam seu sentido somente quando 

referidas às condições sociais de sua produção – ou seja, às posições 

ocupadas por seus autores no campo – e, por outro lado, ao mercado para o 

qual foram produzidas (BOURDIEU, 1996, 129).  

 

 A turma de EJA no espaço educativo da Igreja Batista Labaredas de Fogo altera as 

condições do trabalho docente. Em primeiro lugar, porque a educadora tem que levar em 

conta a religiosidade do espaço; o que não acontece na escola, vista como espaço aberto; em 

segundo lugar, porque coloca em relevo a identidade religiosa da professora. Como um 

processo de aprendizagem, que implica no amadurecimento da capacidade de integrar o 

passado, o presente e o futuro, articulando a unidade e a continuidade de uma biografia 

individual, a professora Clara organiza sua conduta em comparação ao universo simbólico do 

outro. Pela primeira vez teve que levar em conta a identidade religiosa do outro, tendo sua 

identidade católica deslocada. 

 

 A questão da identidade emerge, de acordo com Bauman (2005), em situações de 

escolha. Em um ambiente em que o destino esteja, de certa forma, traçado pela tradição, não 

há porque indagar sobre questões referentes ao “eu”, nem sobre o outro. O autor ilustra seu 

ponto de vista citando um episódio biográfico. Quando foi receber na Universidade Charles, 

em Praga, o título de doutor honoris causa, apareceu pela primeira vez o dilema de sua 

identidade nacional. Embora tenha nascido na Polônia, país que fora exilado por questões 
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políticas, Baumam vivia na Grã Bretanha, Estado-Nacional que o acolhera, permitindo que 

assumisse a cadeira de professor titular de sociologia da Universidade de Leeds. Em razão 

disso, teve dificuldade em definir qual hino nacional seria tocado durante a cerimônia de 

outorga. 

 

A Grã-Bretanha foi o país que escolhi e pelo qual fui escolhido por meio de 

uma oferta para lecionar, já que eu não poderia permanecer na Polônia, país 

em que nasci, pois tinham me tirado o direito de ensinar. Mas lá, na Grã-

Bretanha, eu era um estrangeiro, um recém-chegado – não fazia muito 

tempo, um refugiado de outro país, um estranho. Depois disso, naturalizei-

me britânico, mas, uma vez recém-chegado, será possível abandonar essa 

condição algum dia? Eu não tinha a intenção de que me confundissem com 

um inglês, e meus alunos e colegas jamais tiveram dúvida de que eu era um 

estrangeiro, mais exatamente um polonês. Esse tácito “acordo de 

cavalheiros” impediu que a nossa relação viesse a se exacerbar – pelo 

contrário, fez com que fosse uma relação honesta, tranquila e, no geral, 

transparente e amigável. Então, talvez devessem tocar o hino polonês? Mas 

isso significaria um ato de fingimento: trinta e tantos antes da cerimônia de 

Praga eu tinha sido privado de minha cidadania polonesa. Minha exclusão 

foi oficial, promovida e confirmada pelo poder habilitado a separar quem 

está “dentro” de quem está “fora”, quem faz parte de quem não faz – e assim 

eu não tinha direito ao hino nacional polonês... (BAUMAM, 2005, p.16).  

 

 O autor nos conta que o impasse encerrou-se quando sua esposa o sugeriu que 

escolhesse o hino da Europa. Afinal de contas, além de se sentir e pensar como europeu, não 

existe, pelo menos até o momento, alguma autoridade que poderia lhe negar o direito de se 

autodenominar “europeu”. Bauman se apoia nesse incidente para sublinhar que a questão 

identidade faz sentido somente quando os sujeitos socioculturais se encontram em situações 

marcadas por uma variedade de princípios, exposta por uma diversidade cultural, que 

implicam em comparações e escolhas. Em comunidades tradicionais, designadas pelo autor 

como comunidades de vida e de destino, indagações sobre “nós” e “eles”, não fazem sentido. 

Para ele, somente em situações em que existem tantas ideias e princípios que organizam 

condutas humanas, os seres humanos têm que comparar, fazer escolhas, conciliar demandas 

contraditórias e frequentemente incompatíveis. 

 

Não me recordo de dar muita atenção à questão de minha “identidade”, pelo 

menos do ponto de vista da nacionalidade, antes do brutal despertar de 

março de 1968, quando meu polonesismo foi publicamente posto em dúvida. 

Imagino que até então eu esperava, prosaicamente, e sem qualquer ansiedade 

ou astúcia, aposentar-me por tempo de serviço na Universidade de Varsóvia 

e ser enterrado, chegado a hora, num cemitério da cidade. Mas, desde março 

de 1968, o que todos esperavam de mim, e ainda esperam, é que eu me 
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defina, e que eu tenha uma visão ponderada, cuidadosamente equilibrada e 

ardentemente defendida da minha identidade. Por quê? Porque, uma vez 

tendo sido obrigado a me mudar, expulso de algum lugar que pudesse 

considerar-me ajustado, como dizem, cem por cento. Em todo e qualquer 

lugar eu estava – algumas vezes ligeiramente, outra ostensivamente – 

“deslocado” (BAUMAN, 2005, p.18) 

 

 O que essas considerações sobre identidade nacional têm a ver com a condição do 

trabalho docente da professora Clara? Como destacamos no capítulo anterior, nove em cada 

dez brasileiros se identificavam, de acordo com o IBGE, como católicos até a década de 1970. 

Na década seguinte, essa situação permaneceu praticamente inalterada. No entanto, a partir da 

década de 1990, esse cenário passou por profundas mudanças.  Com a expansão do 

pentecostalismo e do neopentecostalismo, a sociedade brasileira se tornou, do ponto de vista 

religioso, plural, trazendo novas indagações na esfera educacional. No espaço educativo da 

Igreja Batista Labaredas de Fogo, as convicções da professora Clara tinham que ser 

negociadas. Como ela nos descreveu, o pastor nunca questionou suas convicções religiosas, 

nem criou embaraços para seu trabalho. Embora não tenha sido seu aluno, o líder religioso 

fortalece sua autoridade pedagógica de professora. Seus alunos, durante algum tempo, lhe 

causaram constrangimentos229. No entanto, não se sentia a vontade em usar blusa com 

estampa de Nossa Senhora ou trazer textos sobre vida de santos, como tinha o costume de 

fazer em escolas públicas. A solução encontrada por ela foi trazer textos sobre a história de 

Jesus, sobre Páscoa e Natal, bem como pontos de interseção entre sua identidade religiosa e 

de seus alunos. Essa posição de Clara foi simultaneamente “includente” e “excludente”. 

Referia-se a uma conduta que abraçava dois pontos de referência alternativos de sua 

identidade religiosa. Parafraseando Baumam (2005, p.16), podemos dizer que ao mesmo 

tempo anulava, por pouco relevantes ou mesmo irrelevantes, as diferenças entre ambas e 

assim, também, uma possível “cisão identitária”. Tirava da pauta uma identidade definida em 

termos de religiosidade. 

 A forma como Clara lida com sua questão religiosa no espaço educativo da Igreja 

Batista Labaredas de Fogo coloca em relevo o outro, em seu aspecto relacional, remetendo-
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  Como destacamos no capítulo anterior, o Pastor concluiu o Ensino Fundamental na turma de 

certificação da EJA que se encontra no espaço educativo da Igreja Batista Labaredas de Fogo. Clara não foi sua 

professora referência, já que atuava nas turmas de alfabetização. No entanto, em atividades que integravam as 

duas turmas, ela trabalhou diretamente com o líder religioso. Desses encontros, formaram-se mutuamente laços 

de respeito e afeto. 
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nos às observações de Teixeira (2007), que afirma que a alteridade é a matéria de que é feita a 

docência.  

 
O outro está ali, diante do professor, da professora, podendo sempre 

surpreendê-lo, instaurando o inédito em sua ação instituinte, tanto quanto 

repetir ou repor o conhecido, o instituído. O outro está ali, efetivamente ou 

virtualmente presente, na educação presencial ou na educação a distância, 

como se costuma chamar uma e outra. Trata-se, ainda, de uma relação entre 

sujeitos sócio-culturais, imersos em distintos universos de historicidade e 

cultura, implicados em enredos individuais e coletivos (TEIXEIRA, 2007, 

p.430). 

 A autora nos lembra que inserida na cultura, a relação com o outro é mediada pelo 

conhecimento, pela memória cultural a ser transmitida e interrogada. É sobre esse ponto que 

voltamos nossa atenção na próxima seção. 

 

 

6.2 Da condição docente: mediação com o conhecimento 

 

 

 A relação entre conhecimento escolar acadêmico e conhecimento religioso sempre 

esteve em pauta de discussão nos meios educacionais, especialmente nas aulas de Ciências e 

Biologia. Como trabalhar com conceitos próprios da teoria da evolução (mutação genética e 

seleção natural, por exemplos), quando se têm em sala de aula sujeitos com valores e 

concepções religiosas que chocam com essa forma de compreender a origem das espécies? 

Como tratar da sexualidade quando há um número grande de alunos adeptos de grupos 

religiosos fundamentalistas? 

Certamente, essas questões não dizem respeito apenas às turmas de EJA em espaços 

religiosos veiculadas à RME/BH. Elas também encontram-se presentes na educação escolar 

em todas as etapas da educação básica. Selecionamos um trecho que, apesar de extenso, dá 

uma ideia exata da dimensão desse conflito em sala de aula. 

 

Quando a professora Maria Aparecida contou na aula que o fóssil humano 

mais antigo encontrado nas Américas era o crânio de uma mulher, chamada 

Luzia, que viveu há cerca de 11.500 anos, ali mesmo em Lagoa Santa, vários 

alunos juraram que conheciam a caverna onde o crânio foi achado e muitos 

disseram até ter visto Luzia num museu. Depois, mais calmos, quiseram 

saber três coisas: o que é ‘fóssil’, o que é ‘crânio’ e se no tempo da Luzia 

não tinha dinossauros! Foi fácil explicar o que era fóssil, o que era crânio e 
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que “no tempo de Luzia não havia dinossauros porque eles desapareceram da 

face da Terra milhões de anos antes de aparecerem os primeiros seres 

humanos”. Então, alguém perguntou: “Milhões de anos antes de Adão e 

Eva”? Uma colega contestou: “Não pode! O mundo não tinha milhões de 

anos quando Adão e Eva foram criados; só tinha alguns dias!” 

Imediatamente, um dos alunos que questionara sobre os dinossauros 

acrescentou: “O pai falou que não tem nada na Bíblia sobre os dinossauros!” 

Alguém lembrou que “Se Deus criou todos os animais, então Ele criou 

dinossauros também”! Outro menino interpelou a professora: “Professora: 

Bíblia é de Religião e dinossauros é de Ciências, né?” Nessa altura, aquela 

agitação natural que acontece durante os trabalhos coletivos em aula já se 

tornava meio confusa, o ambiente começa a ficar um tanto tumultuado, com 

muitas discussões paralelas, em voz alta, algumas já mostrando animosidade 

e aspereza entre os debatedores. A professora Maria Aparecida, que havia 

sido pega de surpresa pela discussão e ainda estava um pouco atônita, 

percebeu que precisava tomar alguma atitude para reassumir o controle da 

situação (Peres e Peres, 2004, p.186). 

 

 

Peres e Peres descrevem, de modo esclarecedor, a tensão entre a concepção 

evolucionista e a concepção criacionista de matriz religiosa judaico-cristã em uma aula de 

Ciências dos anos iniciais do Ensino Fundamental. De um lado, estava a professora, investida 

de um conhecimento técnico-científico, apresentando aos estudantes o fóssil humano mais 

antigo encontrado nas Américas. Tratava-se do crânio de Luzia, uma mulher que viveu há 

cerca de 11.500 anos, em Lagoa Santa. De outro, estavam os estudantes articulando 

informações do contexto escolar com a educação religiosa obtida no âmbito familiar. O ponto 

nevrálgico da tensão entre educadora e os/as educandos em questão é a disputa cultural sobre 

formas de ordenar e de representar o mundo. Enquanto os criacionistas ancoram suas 

afirmativas em crenças que se revestem de aura sagrada, os evolucionistas se apóiam em 

evidências empíricas.  

De acordo com os Estudos Culturais, esse tipo de embate se articula na relação entre 

cultura, conhecimento e poder (SILVA, 2005, p. 193). Para o autor, existem dois 

componentes que condicionam o discurso pedagógico. Um de ordem “técnica” que determina 

o que deve ser transmitido e outro de ordem “moral”, que regula como o conhecimento deve 

ser transmitido. Como se trata de conhecimento “importado” de um contexto estranho ao 

espaço escolar, ele precisa ser recontextualizado. Dessa maneira, o conhecimento escolar se 

apropria, recoloca, refocaliza e se relaciona de forma seletiva com outros discursos para 

construir sua própria ordem e ordenações. Como destaca Teixeira (2007, p.431), os saberes 

escolares, mais que conteúdos dos campos científico-disciplinares, são memórias culturais a 

serem transmitidas e interrogadas. Como destacamos no capítulo dois, a cultura é um campo 



320 

 

de luta em torno da construção e da imposição de significados sobre o mundo social. Nessa 

perspectiva, o conhecimento escolar que encarna a memória cultural não é um reflexo de uma 

realidade objetiva que pode ser acessada diretamente, sem mediações. Como qualquer prática 

cultural, o conhecimento escolar é compreendido aqui como algo que ocorre de forma 

produtiva, num contexto de negociação, conflito e de poder. Isso significa que o 

conhecimento não é um produto transmitido pelo professor, mas um conteúdo sobre o qual 

educador e educandos trabalham, numa atividade constante de desmontagem e desconstrução 

e de remontagem e reconstrução. Retomando o relato de Peres e Peres, podemos dizer que o 

discurso pedagógico de Maria Aparecida não é a reprodução do conhecimento científico 

produzido em outro contexto, movido por outros interesses. A professora precisa articular seu 

discurso às indagações dos estudantes. Outro ponto que a educadora precisa levar em 

consideração é que o conhecimento não é apenas uma coisa que deve ser transmitido, mas 

algo que se relaciona com vivências e experiências dos educandos. Silva sublinha, dessa 

maneira, o caráter produtivo, relacional e inescapavelmente político do conhecimento escolar. 

 

O conhecimento escolar é uma relação social, no sentido de que a produção 

de conhecimento envolvida no currículo se realiza de uma relação entre 

pessoas. Mas uma relação social também no sentido de que aquele 

conhecimento que é visto como uma coisa foi produzido através de relações 

sociais e de relações sociais de poder. Esquecer esse processo de produção – 

no qual estão envolvidas relações desiguais de poder entre grupos sociais – 

significa reificar o conhecimento e reificar o currículo, significa destacar 

seus aspectos de consumo e não seus aspectos de produção (SILVA, 2005, 

p.194). 

 

Isso pode ser notado especialmente na chamada turma de certificação do espaço 

educativo da Igreja Labaredas de Fogo, o debate foi provocado pelo professor Francisco.   

 

A gente estava discutindo um texto de ciências e saiu a ideia de fósseis. 

Aproveitei a oportunidade e fiz o gancho com a teoria da evolução. 

Apresentei Lamark e Darwin à turma. Isso causou certo mal-estar. Em 

determinado momento da aula expositiva, abri para o debate, para o diálogo. 

Cada um se posicionou, mas teve uma que chamou a atenção; ela é uma 

excelente aluna; esteve em missão na África, onde morou durante quatro 

anos. Sua posição foi firme contra a teoria da evolução. Aí eu propus pra 

eles, que buscassem conhecer um pouco mais de Darwin. Solicitei que eles 

fizessem uma pesquisa. Então eu dei um para-casa para eles pesquisarem em 

grupos; dei algumas palavras chaves, palavras geradoras, como 

criacionismo, evolução, fósseis. Dei uns quinze dias pra eles pesquisarem. 

No final, eles fizeram alguns cartazes e a gente abriu para um debate e cada 

grupo apresentou. E durante o debate, duas pessoas chamaram a atenção: 
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Shila e a Rose que também já realizou trabalho missionário. Ambas têm uma 

boa retórica. Suas ideias podem ser assim sintetizadas: elas reconhecem a 

importância da ciência, a questão religiosa é indiscutível. Deus criou o 

homem; Deus tem a palavra final. Elas colocam Deus como o ser Supremo e 

a ciência como instituição sujeitada a Ele. Mas elas concordam, por 

exemplo, que houve mudanças nos seres viventes; afirmam não têm como 

duvidar da existência de fósseis. Mas a teoria evolucionista está é errada, 

pois os seres humanos não vieram do macaco. Claro que a teoria diz que 

somos resultados de grupos de ancestral comum. Dentre eles você tem o 

macaco; a teoria não diz que o homem veio do macaco, mas foi o que senso 

comum pegou, divulgou. Então apresentei essas outras possibilidades. A 

Shila me passou, em DVD, um documentário da National Geografic, falando 

sobre “Provas científicas do Velho e do Novo Testamento.” Eu vi um pedaço 

desse documentário. Trata-se de evidências mal interpretadas que formou 

uma espécie de Frankestein. Mostra que Sodoma e Gomorra existiram, a 

partir de dados supostamente científicos que comprovam que houve um 

grande terremoto na mesma época, no mesmo espaço geográfico. Eles 

Tentam mostrar como que os fenômenos naturais se articulam com as 

passagens bíblicas, como abertura do mar vermelho com Moisés. Mas o 

interessante desse debate é que até hoje elas estão meio inculcadas 

(Informação verbal)
230

.  

 

Do ponto de vista pedagógico, o professor tinha por objetivo criar condições para um 

espaço público de discussão. Ele não pretendia, ao introduzir esse debate, alterar as formas de 

compreensão dos/as educandos/as. Ao confrontar diferentes pontos de vistas, os/as estudantes 

teriam condições não somente de repensar suas crenças, mas também de conhecer formas 

distintas de se compreender a origem das espécies. Embora a turma tenha refutado a teoria da 

evolução, ela teve que entrar em contato com conceitos chave que orienta essa perspectiva 

analítica. O debate em sala de aula, apesar de ser conduzido por duas alunas que expressavam 

o ponto de vista institucional, serviu para gerar dúvidas e inquietações. Na parte final do 

depoimento, o professor diz que “até hoje elas estão meio inculcadas”. Isso demonstra que 

serviu para descentrar os sujeitos, desalojar, até certo ponto, suas convicções e certezas. 

Na turma do CENARAB, tal debate ganhou novos desdobramentos. Em vez de 

destacar a teoria evolucionista, Dandara se concentrou na abordagem mitológica da formação 

do universo e dos seres humanos, enfatizando o conceito de cosmogonia231 e a questão do 

mito232. Por meio de textos, a professora aborda a origem das espécies na perspectiva judaico-
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Francisco, professor católico, que atua na Igreja Batista 

Labaredas de Fogo, segundo semestre de 2010. 
231

  Cosmogonia é o termo que abrange diversas lendas e teorias sobre origens do universo de acordo com 

as religiões, mitologia e ciências através da história. Uma informação importante: tal conceito foi extraído de um 

dos textos trabalhado por Dandara em sala de aula. 
232

  No texto “Origem do Universo – teorias”, trabalhado em sala de aula por Dandara, “mito é definido 

como um relato em forma de narrativa com caráter explicativo e/ou simbólico, profundamente relacionado com 
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cristã, nipônica, brâmane, islâmica, budista, cosmogômica e iorubá. Três pontos curiosos que 

chamaram nossa atenção nesse processo: o primeiro ponto se refere ao tratamento dado à 

temática: enquanto a origem dos seres vivos foi tratada nas demais tradições em poucas 

linhas, a professora Dandara concentrou seus esforços na descrição da mitologia iorubá233. O 

segundo ponto diz respeito à erudição dos textos. Embora o público tenha pouca escolaridade, 

os textos abordados em sala de aula possuíam vastas informações sobre a temática, bem como 

um nível de elaboração bastante sofisticado, obrigando a professora trabalhar com conceitos e 

explicação que possibilitassem a compreensão do sentido sintático-semântico do material 

didático. O terceiro ponto diz respeito à articulação entre as aulas de Cultura e História da 

África e as aulas da turma da EJA do CENARAB234. Nas quartas-feiras, Dandara, em vez de 

assumir a regência da turma, sentava-se na cadeira de estudante. Munanga, por sua vez, 

conduzia os trabalhos, abordando temáticas referentes à África na Antiguidade. No dia 

seguinte, Dandara dedicava parte do encontro com os estudantes para retomar pontos da aula 

anterior, ministrada pelo companheiro de trabalho. Ela tinha por objetivo fazer a transposição 

didática daquilo que foi tratado nas aulas de Cultura e História da África. 

 

                                                                                                                                                                                     
uma dada cultura e/ou religião. O termo é, por vezes, utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças 

comuns (consideradas sem fundamento objetivo ou científico, e vistas apenas como histórias de um universo 

puramente fantástico) de diversas comunidades. No entanto, até acontecimentos históricos podem se transformar 

em mitos, quando adquirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura”. Note que o texto é 

bastante complexo para ser trabalhado em uma turma que não concluiu o Ensino Fundamental. 
233

  Eis, em linhas gerais, os principais traços dessa mitologia: O deus supremo na tradição nagô é chamado 

de Olorun ou Olodumare. Como criou todas as coisas que existem no universo, não pode aceitar oferendas. Ele 

não criou somente o mundo (os mares e os continentes), mas também todos os seres viventes animais e vegetais 

que habitam esses lugares. No entanto, deixou ao Orixá Oxalá que criasse o homem. Este começou a realizar sua 

tarefa tendo como matéria prima o ferro e depois a madeira. Como se tratava de objetos rígidos, ele percebeu que 

não sustentava a vida que habitaria aquele corpo. Tentou com a pedra, sem obtenção de resultado satisfatório. 

Oxalá constatou ainda que tanto a água quanto o fogo não eram materiais suficientemente adequados para a 

criação do primeiro homem. Depois de fracassar com o vinho e o azeite, ele se entristeceu, sentando-se à beira 

do rio. Nesse momento, emerge das águas Nanã, perguntando sobre sua preocupação. Depois de tomar 

conhecimento do fato, ela mergulha nas profundezas do rio e lhe traz lama. Faz isso novamente até obter uma 

quantidade suficiente para criação do primeiro homem por Oxalá. Ele percebe que o material é flexível, 

permitindo que os olhos, os braços e as pernas se movessem. Depois de fazer a escultura do primeiro homem, 

Oxalá lhe sopra a vida. 
234

  Embora suas aulas estivessem integradas ao curso de EJA, o professor Munanga, que lecionou, em 

2010, História e Cultura da África, foi remunerado pelo CENARAB e não pela Secretaria Municipal de 

Educação. Seu trabalho se insere no conjunto de atividades realizadas por essa entidade, cujo objetivo principal é 

fortalecer as comunidades de terreiros, lutar contra a intolerância religiosa e desigualdades raciais no Brasil. O 

CENARAB conta, em Belo Horizonte, com uma receita de quinhentos mil reais, conquistada por meio de uma 

emenda parlamentar que prevê a transferência anual dessa quantia do orçamento da União. O fato de o 

parlamentar que possui vínculos políticos com o CENARAB não ter se recandidatado à Deputado Federal em 

2010 não implicou na supressão de tais recursos, já que seu filho foi eleito, mantendo os mesmos compromissos 

políticos com essa entidade. 
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As pessoas também viram que a ideia não era fazer um curso focado nas 

religiões de matriz africana, mas que estivesse aberto pra outras militâncias 

do movimento negro. Enfim, pessoas da área cultural, interessadas em 

cultura geral africana e não somente aos mitos e ritos do candomblé. Então, 

eu produzi uma apostila, pegando a África na Antiguidade, anterior ao Egito; 

depois, procurei abarcar, em parte, a discussão em torno da evolução da vida 

na terra passando pela África Nilótica, África antes do Egito. Em seguida, 

abordamos um pouco do Egito, bem como algumas as contribuições que as 

civilizações africanas antigas deram ao mundo que não são reconhecidas. 

Todo esse debate da invisibilidade da África num processo civilizatório no 

mundo; a presença árabe no continente, sobretudo, na África do norte. 

Fizemos uma boa discussão sobre as principais contribuições, os processos 

de resistência. A islamização do continente da África, as principais 

migrações para o sul. Falamos muito sempre articulando uma ponte com o 

Brasil, né? A presença dos povos iorubás, povos bantos, né? Depois toda 

uma síntese em torno da cosmovisão Africana no Brasil, as lutas de 

resistência, a presença da África aqui no Brasil, as lutas de resistência até os 

dias de hoje, né? (Informação verbal) 
235

. 

 

Como os textos trabalhados nas aulas de Cultura e História da África possuíam um 

vocabulário distante do universo cultural dos estudantes, Dandara procura facilitar sua 

compreensão, valendo-se de filmes, de releitura do texto e realização de exercícios. Isso 

explica, em parte, não somente porque dedicou mais tempo para explicar o mito de origem do 

povo iorubá, reservando pouco espaço para debater outras explicações mitológicas de outros 

povos, como também a existência de textos densos, carregados de expressões e conceitos 

incompreensíveis para os alunos. Cabe salientar, no entanto, que a presença de Munanga 

alterava a condição docente de Dandara. Diferentemente de outras turmas por nós observadas, 

marcadas pela unidocência, ou seja, uma professora para cada turma, os/as estudantes têm 

como referência dois professores, cada um com suas características próprias, realizando um 

trabalho integrado. O professor de História de Cultura e História da África reconhece a 

importância de Dandara, ao destacar sua forma de trabalhar comparativamente com a dela. 

 

Em vez de perguntar quais imagens e representações os alunos tinham da 

África, eu já colocava chapadamente todas ideias que se tem em relação a 

esse continente. Eu não fiz oficina, perguntando sobre o que os estudantes da 

EJA pensam sobre a África? Quais as imagens que vem, em suas cabeças, 

quando nos remetemos à África? Eu não fiz isso. Eu já entrava direto com 

conhecimento sobre a África, dizendo assim, assim, assado. E aí fui 

percebendo que Dandara ia desmontando tudo isso. Vou dar um exemplo: eu 

dizia que os ocidentais representavam a África como um continente 

primitivo. Ela no dia seguinte perguntava os alunos que significava para eles 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Munanga, professor candomblecista que atua no CENARAB, 

segundo semestre de 2010. 
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dizer que a África era um continente primitivo? Depois, ela entrava no 

debate em torno do racismo, desmontando as representações do mundo 

ocidental. Eu abordava que, na Antiguidade na África não havia, em alguns 

lugares, a noção de Estado, e mostrava como historicamente foram criados 

os primeiros estados africanos. No dia seguinte, ela queria saber dos alunos o 

que era um estado e retomava em outras linguagens aquilo que eu havia dito. 

Trazia atividades, propunha pesquisa. Eu falava que em várias tribos da 

África não tinha escrita. Ela destacava, no entanto, a importância da 

oralidade, sem deixar de abordar a relação da escrita com as relações de 

poder. Aprendi com ela a importância do diálogo e da interação com os 

alunos (Informação verbal)
236

 

  

 Munanga, que nunca havia atuado como professor na educação básica, desprezou 

inicialmente alguns elementos que caracterizam a transposição didática dos saberes escolares. 

O curso de Cultura e História da África que ministrava ganhou fôlego com o 

compartilhamento da regência com Dandara. Ela prestou atenção na escansão do tempo, na 

organização dos estudos por ano e pela repartição das atividades e duração dada às sequências 

do curso e ao ritmo de exercícios. Dandara afirma ter aprendido também com Munanga. A 

regência compartilhada com um colega que não fazia parte da Rede Municipal de Ensino de 

Belo Horizonte lhe permitiu não somente ter uma visão panorâmica da África, mas 

compreender, com rigor, o lugar ocupado por esse continente na modernidade. 

 

Ele tem muito conhecimento. É uma verdadeira biblioteca ambulante, né? 

Como fiz o magistério no Ensino Médio e cursei Artes, não tinha uma 

formação tão ampla quanto a dele, que fez mestrado nessa área. Temos em 

comum a militância no movimento negro. Mesmo assim ele é o cara. 

Quando se tem pronunciar publicamente algo sobre essa questão, a imprensa 

o procura. Outro dia ele apareceu em um programa da Rede Minas tratando 

desse assunto. Ele é fonte de orgulho para nós negros. A turma sabe do seu 

valor. Por isso, procura aproveitar o máximo seu curso. Aprendi com ele o 

lugar da África no mundo moderno. Minhas aulas ficaram mais rica a partir 

de minha participação no curso Cultura e História de África (Informação 

verbal)
237

.  

 

Dandara nos conta que decidiu abordar, em linhas gerais, os diversos mitos de origem 

das espécies por causa do curso Cultura e História da África. Quando Munanga aborda o mito 

de origem dos iorubas, sentiu que havia uma lacuna.  
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Munanga, professor candomblecista que atua no CENARAB, 

segundo semestre de 2010. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Munanga, professor candomblecista que atua no CENARAB, 

segundo semestre de 2010. 
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Na escola temos acesso a teoria da evolução e a teórica criacionista de matriz 

judaico-cristã, invisibilizando outras perspectivas. Há um silêncio sobre 

outros mitos de origem criacionista. Achei que se nós destacássemos apenas 

a tradição nagô, estaríamos cometendo o mesmo equívoco da escola regular. 

Então, fiz um breve levantamento de outras culturas, permitindo aos 

estudantes que busquem na internet maior aprofundamento. Claro, que 

aprofundamos o mito ioruba. A proposta política pedagógica do CENARAB, 

da qual compartilho, nos faz essa exigência (informação verbal)238.  

 

O lugar simbólico ocupado pelo CENARAB é um ponto que merece destaque quando 

se analisam a relação com o conhecimento. Como integrante do movimento negro, um dos 

seus objetivos é tornar visível elementos culturais oriundas da África. Em certo sentido, essa 

entidade cumpre o papel de fazer emergir conhecimentos, representações e sistemas 

simbólicos que foram ativamente produzidos como não existente. Ao priorizar apenas a 

versão criacionista de vertente judaico-cristã, quando se abordam, no contexto escolar, a 

teoria da evolução, a educação escolarizada contribui para produzir a não existência de outras 

formas de pensamento.  

Tomando como base a experiência de Francisco, Munanga e Dandara, podemos dizer 

que o conhecimento não é um fato, nem uma informação, mas de um processo problemático 

que envolve escolhas, negociações e conflitos. Mesmo em uma atividade simples, como a 

realização de um ditado em uma turma de alfabetização, o caráter contestado do 

conhecimento pode emergir. Veja o depoimento de Clara a esse respeito. 

 

Eu dito frases contendo nomes e vivências de alunos. Então, pensei no 

senhor Jacó, um aluno nosso que teve um problema grave de saúde. Ele se 

submeteu a uma cirurgia no coração; o que o deixou afastado por um ano. Aí 

eu falei, “gente que tal um ditado assim: “Jacó voltou e está muito bem de 

saúde.” Aí, em seguida, ele falou: “Clara, acrescenta graças a Deus.” Eu 

falei, “realmente, então vamos colocar, graças a Deus.” Aí eu falei, “gente, 

Deus é com letra maiúscula.” Escrevi no quadro, porque eu sei que eles 

esquecem, né, nome próprio. Aí o Jacó que é esse aluno, falou comigo: 

“professora, uma observação: nosso Deus se escreve com letra maiúscula, 

mas existem outros deuses que a gente coloca com letra minúscula. Aí eu 

perguntei para ele: “quais são os outros deuses?” Aí ele falou uns nomes de 

Orixás, deus da cobra, deus da vaca. Ele falou Iemanjá. Aí uma aluna falou 

assim, “mas ela é deus sim, porque ela é minha amiga, e eu ofereço muito 

presente pra ela. Pra mim ela tem que ser letra maiúscula, sim (Informação 

verbal)
239
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Dandara, professora Candomblecista que atua no CENARAB, 

segundo semestre de 2010. 
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  Entrevista concedida ao pesquisador por Clara, professora Católica que atua na Igreja Batista Labaredas 

de Fogo, segundo semestre de 2010. 
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Observe que o objetivo da professora era fazer de uma atividade escolar, em uma 

turma em processo de alfabetização, uma forma de manifestar a satisfação por ter na sala de 

aula uma pessoa que ficou, durante um tempo razoável, ausente em decorrência de problemas 

cardíacos. No entanto, o aluno contesta a oração da professora (Jacó voltou e está muito bem 

de saúde), sugerindo que se acrescente a expressão “graças a Deus”. Trata-se de uma 

atividade que se distingue dos exemplos anteriores porque não decorre de uma transposição 

do discurso científico para o campo educacional. A despeito disso, a professora precisa 

negociar com os sujeitos o conteúdo do ditado. No entanto, quando disse que a palavra Deus 

se escreve com letra maiúscula, surgiu um novo debate na sala de aula. O mesmo aluno que 

solicitou a inclusão da expressão “graças a Deus” na oração ditada pela professora destaca 

que, em outras circunstâncias, a palavra Deus pode ser escrita com letra minúscula. Investido 

de uma crença religiosa etnocêntrica, o estudante diz que isso ocorre quando se tratar de 

“deuses” de outros povos. O caráter multicultural da turma emerge quando o referido aluno 

sustenta que Iemanjá deve ser escrita com letra minúscula. Uma estudante discorda do colega, 

reafirmando o caráter divino desse orixá, que é descrita como amiga. A aluna destaca que 

sempre oferece presentes a essa divindade.  

Embora a turma se encontre nas dependências da Igreja Batista Labaredas de Fogo, 

podemos dizer que, como qualquer prática educativa, a turma é constituída por sujeitos 

socioculturais. Os sujeitos sociais, nessas interações, participam com sua visão de mundo, 

seus conceitos, suas escalas de valores, reproduzindo ou contestando as relações sociais e os 

conhecimentos institucionalmente determinados. Assim, se os agentes educacionais 

desconhecem as diversidades culturais e o papel da alteridade na construção de identidades 

sociais, as relações interpessoais podem ser marcadas pela discriminação e pelo preconceito, 

pois o diferente pode ser visto como inferior ou perigoso. Neste sentido, a compreensão dos 

diversos universos simbólicos (entendidos aqui como as formas pelas quais os homens se 

comunicam, perpetuam e desenvolvem seus conhecimentos em relação à vida) presentes não 

somente nos espaços escolares, mas também nas turmas de EJA em espaços religiosos 

constituem um grande desafio para os educadores que procuram desenvolver uma prática 

pedagógica desvencilhada de qualquer espécie de etnocentrismo, levando em consideração a 

pluralidade de experiências pertencentes ao gênero humano.  
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Segundo GEERTZ (1989), o universo simbólico não é um conjunto inerte e estático de 

valores e conhecimentos, mas uma dimensão ativa e produtora de significados. Somente 

através da análise do contexto social e histórico, obtido através de uma descrição densa da 

realidade, é que pesquisadores e professores poderão ter acesso aos significados da ação 

produzidos pelos atores sociais em interação no estabelecimento educacional240 Este fato faz 

com que “o significado que as pessoas atribuem às suas experiências, bem como o processo 

de interpretação, sejam elementos essenciais e constitutivos, não acidentais ou secundários 

àquilo que é a experiência” (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p.55). Assim, o mundo real não é 

um contexto do mundo físico, mas, sobretudo, um processo de construção social, dependente 

dos significados atribuídos pelos sujeitos em interação. Nessa perspectiva, a experiência 

humana é mediada pela interpretação, o que implica que o real nunca será somente um dado 

empírico, mas principalmente uma reconstrução intersubjetiva, resultante do ethos de um 

grupo – estilo e disposições morais e estéticas – portador de uma mesma memória coletiva, de 

valores partilhados e de uma visão de mundo comum. Não se deve esquecer que a construção 

de significados ocorre mediante interações nos quais determinados sujeitos, portadores de 

“definições comuns” e partilhando os mesmos valores e crenças, interpretam a realidade de 

maneira peculiar. Por isso é que as pessoas que estão fora do contexto de produção de 

significado de um dado grupo se sentem estrangeiras. Devido à diversidade sociocultural 

existente em uma sala de aula, a realidade assume um caráter polissêmico, fazendo com que 

os comportamentos e as atitudes dos alunos e professores, frente ao mesmo problema, sejam 

interpretados de maneira diferenciada. Ou seja, dependendo da cultura específica de cada ator 

social imerso no espaço escolar, os sentidos e os significados atribuídos ao processo de 

escolarização tendem a ser divergentes ou convergentes. Para DAYRELL (1998, p. 141) 

“dizer que a Escola é polissêmica implica levar em conta que seu espaço, seus tempos, suas 

relações podem estar sendo significados de forma diferenciada”. Os dados empíricos de nossa 

pesquisa nos permitem estender essas considerações do autor para turmas de EJA em espaços 

religiosos.   

                                                           
240

  O filme “Brincando nos campos do Senhor”, dirigido por Hector Babenco, nos dá um bom exemplo da 

dimensão ativa e produtora de significados durante o processo de interação social. Com o objetivo de converter 

uma tribo indígena, localizada na Amazônia, ao protestantismo, um pastor estadunidense procura aprender o 

idioma e os principais costumes desses aborígenes. Ao proceder dessa maneira, o missionário possuía uma 

concepção estática e inerte dos elementos culturais, o que lhe acarretará um sério problema: ao ouvir as 

pregações, os indígenas interpretavam a palavra /Jesus/ com um significado diverso do atribuído pelo pastor. Isso 

porque fonologicamente a expressão /Jesus/, proferida em inglês, é semelhante à expressão kisu que significa, no 

idioma indígena, espírito do mal. 
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Veja outro depoimento da professora Clara. 

 

Eu tenho na minha sala de aula um senhor de sessenta e quatro anos. Um dia 

ele me disse: - “Clara, eu fui tocado por Deus que me pediu que sempre no 

início das suas aulas, você escrevesse uma oração desse livrinho (um livro de 

oração) - no quadro pra gente copiar e ler. Pode ser? ”Aí, eu falei: - “vamos 

perguntar a turma, né?” Então, falei: “gente, o José Aparecido se sentiu 

tocado; ele gostaria que a gente copiasse no quadro uma oração do livrinho. 

O que vocês acham?” Todos aceitaram. E aí a partir desse dia a gente fez 

isso; todos os dias eu copio uma oração; a gente lê e eles copiam e lêem a 

oração. Mas ele não se sentiu ainda satisfeito e me procurou novamente: 

“Clara, eu fui tocado pra que você escreva na outra sala. Só que aí eu falei 

com a outra turma, mas eles não se interessaram. Eu senti que eles ficam 

querendo aula, conteúdo. Aí eu falei, “ô senhor Aparecido, eles não estão 

muito interessados.” Então, ele falou: “deixa, um dia eles vão acordar pra 

vida.” Ele ficou chateado (Informação verbal).
241

 

  

Observe que o aluno, movido por sua crença religiosa pentecostal, institui um ritual 

pedagógico. Antes de iniciar as atividades, a professora copia no quadro uma oração, extraída 

de um livro do referido estudante. Os colegas anotam no caderno. A professora faz a leitura 

da prece em voz alta. Note que, embora o educando sustente que sua sugestão resultou de um 

pedido de Deus, a professora negociou com a turma, que aprovou tal procedimento. No 

entanto, quando o aluno quis estender esse ritual para outra sala, seus colegas discordaram por 

entender que há uma perda de tempo nesse tipo de trabalho. Podemos destacar a postura da 

professora nesse processo. Nas duas situações descritas anteriormente, Clara escuta 

atenciosamente a solicitação do aluno. Não discorda de suas convicções religiosas, mas não 

toma decisão sozinha. Ela remete a decisão para turma. Ao acompanharmos seu trabalho em 

sala de aula, notamos que essa prática não diz respeito apenas à concepção democrática e 

interativa que ela possui no contexto da sala de aula, mas, sobretudo, uma estratégia 

pedagógica construída para lidar com situações que se referem ao contexto religioso. Antes de 

posicionar, a professora opta em ouvir a turma. A negociação é, assim, uma forma de não se 

indispor com o grupo.  

Isso também foi notado no depoimento da professora Ana, que leciona em um espaço 

católico, marcado pela presença de um número expressivo de evangélicos. 

 

Os alunos evangélicos ficavam calados, durante a oração; era constrangedor 

porque todos tinham que se levantar. A oração era feita em pé. Eu queria 
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mudar a oração, pra que fosse mais leve, sem ser tão claramente católica. Eu 

propus que trouxessem outras orações: “Gente, vocês não estão cansados 

dessa oração, não? Vamos mudar?.” Aí trouxeram umas outras orações, 

todas ligadas à Pastoral da saúde. Em razão disso, sugeri uma oração 

espontânea para que os evangélicos pudessem participar (Informação verbal) 

242 

 

As aulas no Centro Comunitário eram precedidas por uma oração, com marcas da 

religiosidade Católica. A fim de integrar os dois grupos religiosos, a professora procura 

negociar o tipo de oração. Todavia, encontrava-se desterritorializada. Em primeiro lugar, 

porque era oriunda de um bairro de classe média e estava lecionando em uma área urbana 

pobre da periferia de Belo Horizonte. Em segundo lugar, porque estava lidando com pessoas 

de outra geração. Acostumada a trabalhar com crianças, agora tem que interagir com um 

grupo de idosos. Em terceiro lugar, porque procurava ocultar sua crença religiosa kardecista 

por não saber como seus alunos reagiriam. Sua condição docente é, assim, forjada em um 

“entre lugar”. Ela precisa negociar com um grupo, cujos valores e crenças não conhecem 

suficientemente. 

 

Eu ficava incomoda com a oração católica que tínhamos que fazer no início 

das aulas porque os alunos evangélicos ficavam calados. Eu tentei quebrar 

isso propondo uma oração espontânea; cheguei a fazer uma oração pra ver se 

quebrava um pouco aquele ritual. No entanto, tive que ceder em um ponto. 

Uma senhora católica exigia que também rezássemos uma oração católica 

porque o lugar era católico. Assim, passamos a ter dois rituais: uma reza 

católica e uma oração espontânea antes de começar a aula. Quando conversei 

na formação com outra professora sobre isso, ela propôs que escrevêssemos 

(eu e meu alunos) mensagens em um caderno. Propus para turma e o grupo 

aceitou. O que eu pedi foi que eles escrevessem o que eles tivessem lido em 

casa ou fora de casa, em qualquer espaço. Uma coisa que tivesse chamado a 

atenção deles, que eles achassem interessante para compartilhar com a gente. 

E eu escrevi uma mensagem. Eu fui a primeira a escrever uma mensagem 

sobre grupo. E a pessoa levava, escrevia e voltava. E esse trabalho foi muito 

interessante, porque esse trabalho chegou à casa deles. Então, teve 

participação de netos, de filhos... Então foi uma coisa pedagógica, foi muito 

interessante. Então, eles tinham aquele cuidado, aquela preocupação, eles 

desenhavam, eles colavam gravuras, sabe? O caderno era deles. Então, 

começou a me chamar a atenção uma coisa: só havia pensamentos religiosos, 

trechos da Bíblia, coisa da igreja católica, coisas de igrejas evangélicas 

entendeu? Então, o caderno é todo assim. Então eu pensei, não tem jeito. 

Isso é a marca do grupo, como que isso é forte na idade adulta. Como a 

questão da religião é forte principalmente na pessoa idosa, né? É uma 

questão que é muito forte. Então, por exemplo, tinha senhoras que 
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participavam de novenas, de grupos de orações e elas sempre contavam isso 

em sala, deixavam marcas dessas experiências no caderno (Informação 

verbal)
243

. 
  

A professora buscava suprimir a oração católica que abria as atividades pedagógicas. 

Ana pensava que tal procedimento segregava os evangélicos que se silenciavam nesse 

momento. Sua estratégia não foi estabelecer a laicidade da docência, mas estabelecer um 

ritual que incluísse os evangélicos: a oração espontânea foi criada, assim, com esse objetivo. 

No entanto, uma das estudantes católicas não abriu mão do ritual católico. Por causa disso, a 

professora acabou ampliando, sem que tivesse a intenção, as atividades religiosas em sala de 

aula.  Após comentar o assunto com outra professora, resolveu criar um caderno de 

mensagens. Cada aluno levava o caderno para casa, podendo contar com ajuda de filhos, 

netos, parentes ou vizinhos para registrar algo que expressasse sua visão de mundo, seu jeito 

de compreender a vida. As aulas iniciariam com a leitura das mensagens dos alunos. Em vez 

de suprimir a reza católica e a oração espontânea, a professora acabou, no entanto, instituindo 

outra modalidade de manifestação religiosa. Enquanto os alunos católicos colavam imagens 

de santos, copiavam rezas católicas, os evangélicos destacavam textos bíblicos. 

 

Quando saí do grupo, eu disse: - “gente, o caderno está aqui. Ele é de vocês”. 

Eu sempre falava que o caderno era deles. “Quem vai ficar com esse 

caderno?” A turma respondeu que o caderno era um presente deles pra mim. 

“Ele é seu. A proposta foi sua”. Tem uma coisa interessante que eu ia me 

esquecendo. Continuou tendo oração mesmo com o caderno (Informação 

verba).
244

 

 

Tivemos acesso ao caderno de pensamento da professora. Observamos que os textos, 

além de serem marcados simbolicamente pelas duas correntes religiosas que constituam a 

turma, era um instrumento de difusão da fé dos educandos. Quando encerra o ano, Ana 

procura presentear algum aluno da sala com o caderno, mas a turma é unânime em reconhecer 

que o material pertencia a professora, autora da proposta. Lidando em uma situação 

aparentemente estranha, com alunos enredados em sistemas simbólicos diferentes ao seu 

universo cultural, Ana busca traduzir os eventos da sala de aula. Ao negociar com a turma a 

chamada oração espontânea, o grupo católico não cedeu. Supomos que essa atitude tenha sido 
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interpretada como uma forma de exclusão da fé católica de seu próprio espaço. Como se sabe, 

a oração, como ritual religioso, é um elemento simbólico distintivo entre católicos e 

evangélicos no campo religioso. Enquanto a prece católica foi classificada pelos evangélicos 

como algo mecânico e repetitivo, a oração espontânea foi apresentada como um elemento 

fundamental de comunicação com Deus. Por meio desse instrumento, os seres humanos 

podiam, segundo os evangélicos, ter acesso direto às regiões celestiais. Assim, a suposta 

neutralidade imaginada pela professora foi traduzida pelos católicos como uma opção 

religiosa evangélica. Nas palavras de Teixeira (1996, p.183): “ao demarcar uma certa maneira 

de ver, de sentir, de perceber, de compreender, de interpretar e significar o mundo, a cultura 

define uma certa maneira de ser e de agir, um modo de vida, instaurando a diversidade 

cultural”. O caderno de mensagem não pertencia, do ponto de vista simbólico, a nenhum 

aluno da turma. De um lado, estavam as orações católicas, as imagens de Maria, marca da 

idolatria para o universo cultural evangélico; de outro, as mensagens evangélicas, com 

pregações, com apelo para que as pessoas aceitem Cristo como salvador. O caderno acabou se 

tornando em uma ferramenta de afirmação da identidade e de demarcação da diferença. A 

professora era a suposta leitora dos textos. Daí os alunos se esmerarem na caligráfica, nas 

mensagens escritas, nas gravuras. Aqui há um ponto fundamental: a religião possui a 

capacidade de unir e desunir pessoas, de congregar e desagregar grupos sociais
245

.  

A sala de aula se tornou um espaço de disputa entre aquilo que é semelhante e aquilo 

que é diferente, instituindo assimetrias entre pessoas e grupos. Como seres interpretativos e 

instituidores de sentido, as identidades religiosas se converteram em um instrumento de 

regulação cultural, definindo os limites entre um e o outro grupo. Como destaca Hall, esse 

procedimento define o que é aceitável do que não é aceitável, o que é sagrado do que é 

profano.  

  

As fronteiras da regulação cultural e normativa são um instrumento tão 

poderoso para definir “quem pertence” (isto é, quem faz as coisas da mesma 

forma que nós, conforme nossas normas e conceitos) e quem é um “outro”, 

diferente, fora dos limites discursivos e normativos de nosso modo particular 

de fazer coisas. Outra forma de “regular culturalmente” nossas condutas está 

nos sistemas classificatórios que pertencem e delimitam cada cultura, que 

definem os limites entre a semelhança e a diferença, entre o sagrado e o 
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profano, o que é “aceitável” e que é “inaceitável” em relação a nosso 

comportamento, nossas roupas, o que falamos, nossos hábitos, que costumes 

e práticas são considerados “normais” e “anormais”, quem é “limpo” ou 

“sujo”. Quando uma pessoa pode ser definida como alguém cujas ações são 

sempre inaceitáveis, conduzidas por normas e valores que não 

compartilhamos, nossa conduta em relação a essa pessoa será modificada. 

Classificar ações e comparar condutas e práticas humanas de acordo com 

nossos sistemas de classificação cultural é mais uma forma de regulação 

cultural (HALL, 1997, p. 43). 

 

 

 A regulação cultural e normativa cria interditos, autoriza histórias e narrativas, separa 

o normal dos anormais, define quem é limpo e quem é sujo, o que é importante ser conhecido, 

estudado e pesquisado, daquilo que não merece, do ponto de vista epistemológico, nossa 

atenção. Em outros termos, a regulação cultural e normativa se constitui como poderosa 

manifestação das relações sociais de poder. Seu impacto nas turmas de Educação de Jovens e 

Adultos em espaços religiosos é visível, na medida em que condiciona o que pode e o que não 

pode ser trabalho em sala de aula. Enquanto na turma do CENARAB, o espaço procura 

valorizar o patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, valorizando, divulgando os processos 

históricos de resistência negra, o espaço católico silencia sobre essa temática.  

 

Não chegamos a trabalhar com nenhum texto sobre a Cultura e História da 

África. Quando comecei a falar sobre isso, percebi que era uma preocupação 

exclusivamente minha. Em um dado momento, eles falaram que não queriam 

que fosse tratado esse assunto em sala, principalmente os evangélicos. Eles 

me pediam pra parar, para não falar sobre essa questão (Informação verbal) 
246

 

 

 

Observe que a estratégia de negociar é aqui uma forma de não criar tensões com um 

grupo formado por pessoas, principalmente da terceira idade, cuja marca identitária religiosa a 

professora traduz que regula culturalmente a relação com o conhecimento, a memória cultural 

que deve ser preservada e/ou questionada. Em certo sentido, Ana atribui à identidade 

religiosa, especialmente evangélica do ramo pentecostal, um caráter substancialista e 

determinista, desprezando seu aspecto relacional e dinâmico. Dayrell, apoiando-se no 

sociólogo italiano Alberto Melluce, salienta três características centrais da identidade social, a 

saber: a permanência no tempo – continuidade de um sujeito para além das variações 

temporais; a delimitação da unidade que estabelece os limites do sujeito – o lugar social em 

                                                           
246

  Entrevista concedida ao pesquisador por Ana, professora kardecista que atuou no Centro Comunitário 

Católico, segundo semestre de 2010. 



333 

 

que está inserido o sujeito; e a relação entre essas características anteriores, ou seja, a 

capacidade de reconhecer-se e ser reconhecido. 

Sobre o primeiro aspecto destacado pelo autor – a permanência do sujeito ao longo do 

tempo – podemos dizer que o trânsito religioso no Brasil, especialmente nas camadas 

populares, é bastante intenso. O sujeito, em busca de respostas para suas incertezas e medo, 

desloca-se dentro do campo religioso. Em razão disso, Brandão (2007) sugeriu aos 

pesquisadores que não concentrassem seus estudos em torno de uma única religião, mas que 

incidissem sua atenção sobre as trocas políticas entre religiões e unidades religiosas. Como 

destacamos no capítulo anterior, nos últimos trinta anos, a religião está deixando de ser uma 

herança para se tornar uma opção. A identidade religiosa, como sugere Brandão, é um artefato 

cultural que se constitui a partir de elementos multiformes, heterogêneos feitos de fragmentos. 

Nesse sentido, a identidade evangélica pentecostal não é uma ruptura com o catolicismo e das 

religiosidades de matrizes africanas, mas continuidades retrabalhadas, sínteses, recopiladas 

sucessivamente. Conforme nos adverte DAYRELL (1999), “os indivíduos se encontram 

envolvidos numa pluralidade de pertencimentos: posições sociais, redes associativas e grupos 

de referências.” O que faz com que “o ‘eu’ se faça múltiplo: no ‘eu’ coexistem diferentes 

partes. Assim não é só difícil identificar-se no tempo e dizer que somos agora o que éramos, 

mas também é difícil decidir que parte do ‘eu’, entre tantos, podemos ser agora”. Isso ocorre 

porque, em vez da existência de identidade única, centrada, fixa, variando apenas de acordo 

com as necessidades de cada momento, os sujeitos podem ser vistos como possuidores de 

variedade de identidades. LOURO (1997, p. 24) afirma que “os sujeitos possuem identidades 

plurais, múltiplas; identidades que se transformam, que não são fixas ou permanentes, que 

podem, até mesmo, ser contraditórias”.  

 Além da questão geracional e religiosa, Ana sublinhou a questão da identidade de 

classe e de gênero do grupo; o que implica no reconhecimento da coexistência de várias partes 

do “eu” que os sujeitos possuem.  

 

Uma coisa que sempre chamava minha a atenção: o lugar de mulher que 

essas senhoras ocuparam e ocupam na vida. Nessa turma, existiam apenas 

três homens. Então, eu convidei um professor de História para falar sobre a 

questão do mundo do trabalho e capitalismo. A ideia surgiu depois de 

visitarmos o Museu de Artes e Ofício. A experiência foi muito interessante 

porque o professor de História articulou a relação trabalho e gênero. No 

entanto, a turma foi resistente. Elas falaram assim: “ah, não! Você mesmo dá 

aula, não precisa chamar outra pessoa não!” Então, respondi: “nossa, mas é 
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interessante vocês terem outro professor. Aqui nesse espaço, você me tem o 

tempo todo como professora é bom diversificar um pouco. Elas concordaram 

com meus argumentos e eu combinei com o professor. Quando o dia foi se 

aproximando, as senhoras começaram a dizer que não iria porque tinha 

acontecido certos imprevistos. Acontece que o professor também não pôde 

vir no dia combinado. Isso me obrigou a ligar para elas na noite anterior e 

todas estavam presente no dia seguinte. Percebi, então que era resistência da 

parte delas. Aí mudei de estratégia. Eu não avisei o dia dele ir e todas 

compareceram e o encontro foi um sucesso (Informação verbal)
247

. 

 

Observe que a subjetividade da professora prevaleceu quando definiu como objeto de 

estudo a relação entre mundo do trabalho e relação de gênero. Embora o grupo resistisse à 

presença de outro educador, ela argumentou os limites educativos em um contexto marcado 

pela perspectiva da unidocência. Quando percebe que parte da turma faltaria no momento em 

que o outro professor estivesse abordando a relação social e sexual na sociedade capitalista, 

ela muda de estratégia. Ana, ao não avisar o dia da apresentação do professor, assegura a 

presenças de suas alunas em sala de aula. Note que o mesmo procedimento não ocorreu 

quando propôs para turma tratar da Cultura e História da África. Bastou a turma dizer que não 

se interessava pela  temática para que Ana se resignasse. Talvez porque a questão 

étnicorracial, naquele momento, não se configurasse, do ponto de vista cognitivo, como uma 

problemática que tocasse na identidade social e docente da professora. 

Sobre o segundo aspecto, destacado por Dayrell – o lugar social em que está inserido o 

sujeito – podemos enfatizar o peso do suporte físico e simbólico do espaço em que se 

encontra o sujeito. Em outro trabalho, constatamos (OLIVEIRA, 2000) que certos jovens, 

oriundos de grupos pentecostais, matriculados em uma dada escola noturna da RME/BH, 

usavam o tempo de intervalo para realizar orações, cantar músicas evangélicas e fazer 

pregações religiosas. Notamos que as educadoras
248

 caracterizavam esses alunos de modo 

ambivalente: por um lado, eles eram vistos como exemplos de comportamentos estudantis que 

deviam ser seguidos, pois, durante as explicações, ficavam, geralmente, em silêncio e 

procuravam, no momento dos exercícios propostos, realizá-los prontamente. Por outro lado, 

quando os jovens pentecostais questionavam certos conhecimentos e atividades escolares, 

como a teoria da evolução e festas juninas, as professoras diziam que “eles possuíam 

viseiras”, “eles eram fanáticos”, “eles eram alienados”, “eles sofreram lavagem cerebral de 
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suas igrejas”, “eles eram fundamentalistas”. Além disso, quando cometiam, em sala de aula, 

ato de indisciplina, esses jovens eram indagados, tanta pela professora quanto pelos colegas, 

sobre suas identidades religiosas: a expressão “você nem parece ser crente!” era usada, nesse 

contexto, sempre que os pentecostais desviavam das condutas morais que defendiam, 

demonstrando que a identidade não é algo que se constrói somente para si, mas 

principalmente para os outros. Isso porque a construção de identidade é um ato relacional e 

não algo fixo e imutável
249

. Isso ficou claro quando confrontamos os jovens pentecostais que 

participavam do encontro durante o recreio com jovens pentecostais que não participavam 

desse momento religioso na escola. Verificamos que os primeiros tinham a oportunidade de 

desenvolver a capacidade de liderança, estabelecer laços de sociabilidade e sentido de grupo, 

mas eram obrigados a estabelecer fronteiras culturais com outros jovens e com o 

estabelecimento educativo. Notamos que os segundos encontravam, nesse espaço, a 

possibilidade de se livrar das amarras institucionais, promovidas pelas igrejas que 

frequentavam, nem ter de assumir perante os outros certas condutas e comportamentos que 

socialmente se esperam de um pentecostal. Isso nos permite inferir que não assumir a 

identidade religiosa em espaço marcado por disputa simbólica, como ocorre na turma de Ana, 

pode ser algo problemático, uma vez que enfraquece o sentimento de pertencimento. Como 

destacamos anteriormente, a turma de Ana, localizada em um Centro Comunitário Católico, 

está, do ponto de vista das interações simbólicas, diametralmente dividida em dois pólos: de 

um lado, os católicos, guardiões dos princípios do espaço; de outro, os evangélico, 

demarcando a diferença entre “eles” e “nós”. Dessa forma, talvez, quando se busca superar 

enclaves geracionais, étnicos e religiosos, o ato de submeter todas as propostas educativas à 

apreciação direta do educando não seja uma estratégia educativa adequada. Permitir, dentre 

outras estratégias educativas, que o educando tenha contato com textos, peças teatrais, filmes, 

palestras e debates podem contribuir para o descentramento do sujeito. Ana adota esse 
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procedimento quando decide trabalhar com a divisão social e sexual do trabalho na sociedade 

capitalista. 

O terceiro ponto – a articulação entre a permanência identitária do sujeito e a 

delimitação da unidade em que se encontra – é fundamental para compreensão do aspecto 

relacional e dinâmico da identidade. Como destacamos anteriormente, ao conceber os 

estabelecimentos educativos como espaços socioculturais, Dayrell caracteriza o encontro 

entre sujeitos como um ato marcado por uma complexa trama. Os sujeitos estabelecem, nessa 

perspectiva, relações de conflitos e alianças, forjando saídas, submetendo-se ou resistindo. Em 

certo sentido, o estabelecimento educativo é visto, por um lado, como sendo uma instituição 

que prescreve um conjunto de normas específicas, que visam unificar e delimitar a ação dos 

seus sujeitos em seu interior, definindo concepções, valores e expectativas, que moldam 

processos, lógicas e rituais pedagógicos. Por outro lado, o espaço educativo é compreendido 

como sendo formado por sujeitos sociais concretos: homens, mulheres, brancos, mestiços, 

negros, jovens, praticantes ou não das mais diversas atividades religiosas existentes na 

atualidade, os quais criam uma trama própria, marcada por alianças e conflitos, por 

transgressões ou submissões, de acordo com as circunstâncias dadas (DAYRELL,1996, p. 

137). 

Os três elementos que marcam a identidade social destacados anteriormente trazem 

uma nova perspectiva para se pensar a condição docente nos espaços religiosos. É sobre essa 

questão que nos voltaremos agora. 

 

 

6.3 Da condição docente: relação com os espaços religiosos 

 

 

 A relação com o outro, com o conhecimento e com os espaços religiosos são 

elementos indiciados da condição docente. Rute nos conta que, quando estava lecionando no 

Centro Espírita, sentiu a presença de espíritos circulando entre o grupo. Tal experiência foi 

dividida com uma aluna católica. 

 

Eu estava lá dando aula. De repente, eu senti algo que passava rápido como 

vento, fazendo um barulho em outra sala. Olhei para uma aluna católica e vi 

que ela estava tendo essa mesma sensação. Depois que conversei com ela, 

pude ver que ela também notou a presença de alguma coisa estranha que 



337 

 

circulou ali fazendo barulho na porta. Não podia ser corrente de ar. Lá é 

como se fosse um corredor, só que não venta muito. O lugar que a gente 

estava é muito arejado, com as janelas bem grandes; então, ar não circulava 

naquele canto. O outro espaço não circula ar. A porta estava fechada, mas 

senti algo se deslocando para porta do banheiro; quando cheguei lá e não 

tinha nada. Nada que pudesse ver. Nem procurei saber do que se tratava; 

como evangélica poderia atribuir aos dons espirituais. A gente tem visão. 

Mas nem cogitava essa hipótese. Seja o que fosse estava repreendido no 

nome de Jesus. Eu não me assustei com aquilo. Eu tive aqui colegas 

professoras que foram duas vezes lá, mas não entraram. Uma que foi buscar 

livros didáticos e outra que foi buscar kit escolar da Prefeitura. Nenhuma 

quis entrar. Um detalhe: todas as duas professoras eram católicas 

(Informação verbal)
250

. 

 

 Como destacamos no início deste capítulo, Rute é neopentecostal. Conforme 

destacamos em outro trabalho (Oliveira, 2010), essa identidade religiosa se constitui em 

oposição ao catolicismo, classificado como degeneração do cristianismo, e em oposição às 

religiosidades de possessão mediúnicas (kardecistas e de matriz africana), classificadas como 

seitas demoníacas. Na perspectiva dos Estudos Culturais, adotada neste trabalho, uma 

identidade não é estática e dura como uma rocha. Pelo contrário, os indivíduos negociam suas 

posições de sujeito de modo relacional e dinâmico. No entanto, essa negociação se tornou 

tensa para Rute. Em primeiro lugar, porque ela transformou, conforme descrevemos 

anteriormente, seu trabalho em um campo de batalha espiritual. Em segundo lugar, porque o 

espaço onde lecionava era marcado, de forma indelével, por símbolos kardecistas. Entretanto, 

há um ponto que nos chama a atenção. Em vez de compartilhar com alunas evangélicas suas 

convicções, Rute acaba se aproximando de uma estudante católica, vinculada à Legião de 

Maria, que se recusa a tomar passe, algo que não é contestado pela aluna Presbiteriana. 

Observe no trecho do depoimento que selecionamos anteriormente que Rute e a aluna católica 

têm o mesmo pressentimento: um “espírito” circula no espaço onde ela trabalha. Quando 

indagamos que provavelmente seria um vento, a professora nos responde que descarta essa 

possibilidade, descrevendo o espaço onde o incidente supostamente ocorrera. Rute destaca 

que não teve medo, coisa que não ocorreu com duas professoras da RME/BH que tiveram que 

buscar, no Centro Espírita, livros e materiais escolares. Quando diz que estava repreendido no 

nome de Jesus o que estivesse se manifestando ali, ela revela o que lhe fazia sentir corajosa e 

destemida naquele espaço. Ela atribui ao nome de Jesus poder para vencer tanto as tentações 
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quanto as “forças malignas” (lembre-se do dia que ela foi lecionar no Centro Espírita com 

uma camisa rosa, com uma estampa escrita Jesus).  

 Quando teve que lecionar na sala onde são realizadas sessões de passe, Rute não se 

sentiu a vontade. 

 

Tinha duas salas de Passe, perto do banheiro. Duas vezes nós tivemos que 

dar aula numa dessas salas; uma porque a faxineira estava limpando o 

auditório onde lecionava e outro porque esse lugar estava sendo pintado. 

Numa dessas aulas, eu olhei para teto e vi uma lâmpada vermelha. Fiquei 

curiosa para saber porque a lâmpada ali era de outra cor. A luz vermelha 

estava apagada porque era de dia.  Uma católica que frequenta o Centro 

Espírita (pra eles não tem muita separação de uma coisa pra outra, as duas 

religiões podem andar juntas), falou assim: “aquela luz ali é usada para 

permitir que desça uma determinada entidade que não pode com a luz muito 

forte”. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Quando criança, ouvi dizer que nos 

terreiros, as pessoas não podem ficar de braços cruzados, se não o espírito 

não desce. Agora que luz forte também atrapalhava, eu não tinha ouvido 

falar (Informação verbal)
251

. 

 

 

 Observe que a professora ficou curiosa em saber qual era a finalidade da lâmpada 

vermelha. Quem explica a função daquele objeto naquela sala é uma aluna católica que 

frequenta o Centro Espírita. Aqui a identidade neopentecostal emerge em dois momentos: o 

primeiro quando diz que não há separação entre católicos e espíritas; o que permite que essas 

duas religiões andem juntas. Ela se esqueceu da aluna evangélica que recebeu o passe e das 

professoras católicas que se recusaram a entrar no Centro Espírita. O segundo quando se 

refere à comunicação com o espírito no kardecismo como manifestação de entidades. Os 

cultos neopentecostais são caracterizados, como destacamos nos capítulos quatro e cinco, 

pelos ataques aos cultos afro-brasileiros, ao mesmo tempo que incorporam elementos daquela 

identidade religiosa. Embora questionem o kardecismo, seus rituais não são evocados nas 

celebrações neopentecostais. 

 Embora enfatize que não tinha medo, a professora deixa escapar que se sentia pouco 

confortável naquele espaço. 

 

Como evangélica, não me sentia bem naquele espaço, mesmo sendo a 

professora. Afinal, eu estava ali como uma pessoa que não comungava com 

a fé deles. Era como se invadisse um espaço que era sagrado pra eles. É 

como se eu tivesse lá profanando o local. Como se eu não fizesse parte 
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daquilo. Um corpo estranho... Isso aí! Eu me sentia como um corpo estranho, 

em um lugar que não era meu, mas deles. Eu não ficava a vontade, mas 

retraída o tempo inteiro. Isso aí. Fiquei assim durante oito meses 

(Informação verbal)
252

. 

  

Oito meses depois de iniciar o trabalho no Centro Espírita, Rute foi transferida para 

uma turma do salão paroquial da Igreja Católica. Embora não estivesse se sentindo a vontade 

no espaço espírita, interpretou aquela mudança como fruto de uma perseguição religiosa, 

movida por uma professora kardecista. No entanto, no novo espaço, Rute sente-se novamente 

segura. Veja o depoimento dela a esse respeito. 

 

Salão paroquial da igreja católica não me incomodava, porque era um 

ambiente familiar pra mim. Mesmo que eu não frequente missa, eu vou em 

casamentos;  tem outra coisa : eu vivi uma parte da minha vida, até os 

dezessete anos, como católica. Além disso, a entrada era independente. A 

entrada era por fora, toda separadinha; eu tinha minhas chaves e um livre 

acesso naquele espaço (Informação verbal)
253

. 

 

A religião interfere no aparelho simbólico das pessoas, ordenando, classificando, 

hierarquizando espaços, ideias, pessoas e atribuindo sentido às coisas. Através de suas 

representações, a Religião transmite aos indivíduos meios para expressão e explicação dos 

infortúnios e, com isto, possibilita a domesticação da angústia. Como se sabe, os 

neopentecostais sustentam que as atividades religiosas dos kardecistas e das religiões de 

matrizes africanas são causadoras dos (im)previstos da vida (expansão da violência urbana, 

insegurança pública, doenças, mortes, desempregos, etc.). Dessa maneira, ao atuar no espaço 

espírita, Rute se sentia angustiada e até perseguida por causa de suas convicções religiosas. 

Ela nos conta que outra professora kardecista começou a questionar seu trabalho, indagando 

inicialmente pela redução de alunos ao longo do ano. Depois, outras questões pontuais foram 

emergindo, tornando tensa a relação entre ela e o NEJAEN.  

 

Eu fui perseguida por causa de minha religião. Pode escrever isso. Eu 

acredito plenamente nisso, porque eu nunca escondi minha religião. Eu 

nunca escondi isso de ninguém. Apesar de agora não me vestir como sete 

anos atrás, quando usava vestidos longos e cabelo grande, sinto que fui 

perseguida pela religião. Mas, uma coisa é certa. Eu não vou mudar por 

causa de trabalho nenhum. Não é trabalho nenhum que vai me fazer mudar, 
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tanto que eu conversei isso com o Núcleo de EJA final do ano, foi passado 

isso pra ela (Informação verbal)
254

. 

 

Quando houve uma convocação formal do NEJAEN para realização da avaliação do 

trabalho de Rute no final ano de 2008 (procedimento que ocorria, na época, com todos os 

professores que atuavam no Projeto EJA-BH), Rute resolveu conversar com o pastor de sua 

igreja. 

 

Na sexta-feira, fui pra igreja pedir ao Senhor uma direção; eu pedi oração 

pro meu pastor e pedi pra ele assim: “ora por mim porque eu tenho reunião 

segunda-feira; se Deus permitir eu vou. Mas se for da vontade Dele, eu vou. 

Agora se não for da vontade Dele, eu não irei a essa reunião”. Quando foi no 

domingo, o pastor chegou próximo de mim e eu falei assim: “você orou pra 

mim? Ah! Eu quero resposta. Eu quero essa resposta de Deus porque não 

vou assim de qualquer jeito nessa reunião”. E, orando pra mim, ele disse que 

não era pra eu ir. “Rute não vai! É uma armadilha porque o objetivo dessa 

reunião é te humilhar. Não vai não, deixa isso pra lá”. Voltei, assim, no ano 

seguinte para escola, deixando o Projeto EJA-BH (Informação verbal)
255

. 

  

Rute não questiona a prática da unidocência. O fato de haver uma única professora 

para lidar com os diversos conteúdos que compõem o Ensino Fundamental não era visto como 

problema porque a turma era constituída por senhoras idosas, que dificilmente dariam 

continuidades aos estudos. A professora destaca que a única disciplina que lhe desafiava na 

época era a Matemática; as outras, por depender, segundo seu ponto de vista, de leitura e de 

interpretação eram fáceis. 

 

Eu não tinha problema com a unidocência porque na turma não tinha 

nenhum jovem para ser certificado. Uma coisa é você certificar um idoso 

que está com seus 70, 80 anos, outra coisa é certificar um jovem. A única 

coisa que é igual é a redação; eles têm que redigir um texto, apresentando a 

história de vida deles. Na época, não tinha ninguém para ser certificado. 

Com os conteúdos, tive dificuldade apenas com Matemática. Os outros 

conteúdos são conteúdos de leitura e interpretação (Informal verbal)
256

. 

 

 O fato de os estudantes não terem mesa para apoiar seus materiais (livros, cadernos, 

lápis, borracha, etc.) não foi apontado como problema para Rute257. Ela destaca a dificuldade 

                                                           
254

  Entrevista concedida ao pesquisador por Rute, professora neopentecostal que atuou no Centro Espírita 

Esperança, segundo semestre de 2010. 
255

  Entrevista concedida ao pesquisador por Rute, professora neopentecostal que atuou no Centro Espírita 

Esperança, segundo semestre de 2010. 
256

  Entrevista concedida ao pesquisador por Rute, professora neopentecostal que atuou no Centro Espírita 

Esperança, segundo semestre de 2010. 
257

  A figura 08 do capítulo 04, uma fotografia do auditório do Centro Espírita convertido em sala de aula, 

mostra estudantes sentados em cadeiras acolchoadas, mas sem mesas para apoiar seus objetos escolares. 



341 

 

do transporte da TV e do DVD para sala de aula, bem como as limitações de se obter cópias 

de xérox. 

 

O uso da Televisão e do DVD era complicado. Tinha que pedir ao diretor do 

Centro que deslocasse esses equipamentos que ficavam trancados em outra 

parte para levar até o auditório, local onde eu dava aula. Por causa disso, 

preferi não usar esse recurso. Sobre o xérox, eu tinha que deixar na SMED 

uma cópia, requerendo a quantidade que precisava. Levava quinze dias para 

receber o material. Por isso, paguei várias vezes do meu bolso o xérox 

porque achava uma coisa interessante para ser trabalhada naquele dia ou 

naquela semana. Na escola, temos acesso a todas essas coisas. Temos 

Internet, podendo usar impressora. No Centro Espírita, tinha que produzir o 

material em sala, pagando pela tinta da impressora (Informação verbal)
258

. 

  

Podemos dizer que, embora não tenha se descentrado de seus valores etnocêntricos, 

Rute não pôde promover uma desqualificação tranquila do outro em referência ao valor 

reafirmado do próprio “eu”, como fazem os neopentecostais em outros contextos. Em um 

território alheio, carregado de tensões e conflitos, seus acordos e alianças eram precários. Ao 

recorrer ao pastor de sua igreja para decidir se deveria participar de uma reunião de trabalho, a 

professora estava buscando segurança e confiança profissional que, até certo ponto, perdera 

durante seu trabalho no Centro Espírita.  

A relação com o outro pode ser vivida, no entanto, de outra maneira. A inserção de 

Ana no Centro Comunitário em um bairro de periferia de Belo Horizonte trouxe, do ponto de 

vista antropológico, tensões e conflitos. Afinal de contas, como lidar com pessoas estranhas, 

moradoras em região marcada pela precariedade material? Como atuar com grupos de 

estudantes, preponderantemente da terceira idade e do sexo feminino, quando a experiência 

docente incide sobre a escolarização de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Como lidar com as manifestações religiosas dos estudantes? Como não explicitar seus valores 

espíritas frente a um grupo de senhoras católicas e evangélicas pentecostais? A professora 

aproveitou sua experiência educativa para questionar parte de sua subjetividade e de seus 

padrões de comportamento na sociedade. Ela nos conta que lecionou nesse espaço quando a 

paróquia se mobilizava para a construção do Centro Comunitário. Como destacamos no 

capítulo anterior, a paróquia colocou como condição para formação da turma de EJA no 

espaço católico, a participação da professora na reunião do conselho da igreja. 
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A reunião era em outro espaço e era à noite; então, tinha que ir à noite. Na 

época, eu comuniquei ao núcleo, que falou: -- “então você vai participar! 

Temos que estabelecer parceria com a comunidade”. Eles tratavam muito de 

campanhas que desenvolviam assim com a comunidade; eu ia, no entanto, 

com um olhar de conhecer a comunidade. É isso mesmo de conhecer porque 

não conhecia aquele bairro, aquela região, as pessoas, a comunidade. Eu não 

conhecia absolutamente nada dali. Aí eu comecei a entender que 

comunidade era aquela; quem eram aquelas pessoas; como lidar com eles; 

que assuntos, que temas eles priorizavam; qual era a realidade social deles.  

Eles desenvolvem ali muitas coisas: danças, cursos, festas. Porque o Padre 

Jésus faz um trabalho assistencial muito grande ali; são vários bairros 

pequenos; ele é o pároco dessas igrejas todas; tudo que ele desenvolve tem 

relação com a Ordem da qual faz parte. Ela é do exterior e envia dinheiro 

para os projetos da comunidade. O projeto dele era transformar aquele 

galpão onde nós trabalhávamos em grande Centro Comunitário. O local era, 

na época, terrível. As telhas eram de amianto, quando chovia, as salas 

ficavam inundadas por causa das goteiras. Um dia disse para o coordenador 

dos projetos da igreja que estava difícil dar aula. Ele me tranquilizou, 

dizendo: -- “pode ficar tranquila. Já estamos com a planta do Centro 

Comunitário que vai ser construído aqui. O prédio terá dois andares, com 

dez salas de aulas e mais salas administrativas” (Informação verbal)
259

. 

 

 Em seu depoimento, a professora enfatiza que a reunião era à noite em um bairro que 

lhe era estranho. Em um contexto marcado pela violência urbana e pela falta de segurança 

pública, o fato de o encontro não ser durante o dia gera certa tensão; outro ponto que podemos 

destacar aqui é o desprendimento da professora. Seu horário de trabalho era manhã (turma da 

EJA do espaço católico na Regional Nordeste) e tarde (Escola da RME/BH que atende 

crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na Regional Centro Sul). Agora teria 

semanalmente outro compromisso à noite, sem remuneração. Note que esse encontro na 

paróquia foi interpretado como momento de aprendizagem e de crescimento. Quando diz que 

não conhecia o bairro, a reunião e as pessoas da comunidade, a professora sugere que a 

interação com o grupo foi fundamental para que familiarizasse com as condições sociais às 

quais eram submetidos seus alunos. No entanto, ficava calada na reunião, observando apenas 

a dinâmica de trabalho do grupo. 

 

Eu ficava nas reuniões muito calada; só observando, hora nenhuma era 

solicitado, sabe? Eu cheguei a questionar até a minha participação lá. Afinal 

de contas, pra que mesmo eu estava indo lá. Quando me ausentava, eles me 

ligavam, cobrando minha presença. Eu admirava o trabalho deles. Além de 

terem o trabalho assistencial de cuidar das pessoas, tinham o trabalho com 

idosos, com criança, com idosos; eles desenvolviam um programa de saúde 
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da família, por meio da pastoral da saúde. Celebravam o dia do idoso, de 

pessoas com deficiências; eles levavam pessoas com paralisia, com 

dificuldade de locomoção e realizavam trabalhos com eles lá. Admirava 

também o Padre Jésus, que delegava muitas tarefas pra eles; esse padre 

buscava a autonomia da comunidade. Ficada admirada com tudo aquilo, mas 

ficava calada na reunião (Informação verbal)
260

 

 

Podemos dizer que ficar calada durante as reuniões não foi uma opção da professora 

Ana, mas um sinal de que estava em um território alheio, demarcado por uma confissão de fé 

da qual não fazia parte. Observe que, quando eram deliberadas as tarefas, ela nunca assumia 

uma frente de trabalho. Isso se justifica na medida em que se trata de trabalho comunitário e a 

professora não residia naquela região. No entanto, sentia alijada do processo, questionando 

sua presença nas reuniões. Sua ausência era, por sua vez, notada pelo grupo que fazia questão 

de sua presença naqueles encontros. O que fazia com que não se sentisse invasora naquele 

espaço. Note que a professora é tocada pela disposição do grupo para construção do Centro 

Comunitário, por meio de diversas formas de captar recursos (festas, bingos, bazares, rifas, 

etc.), gera uma profunda admiração da professora pela comunidade. No entanto, ela não 

esconde seu fascínio pelos trabalhos assistenciais, como cuidados de idosos, crianças e 

deficientes físicos. Aqui certamente sua subjetividade kardecista, que proclama que “sem a 

caridade não há salvação”, fica evidente.  

 Quando Ana lecionou no espaço católico, as dependências do espaço católico eram 

precárias.  As telhas de amianto acentuavam, no verão, a sensação térmica. Por causa das 

goteiras, a sala ficava, em períodos chuvosos, inundada, comprometendo o trabalho 

pedagógico. Diante dessa materialidade, a professora institui como interlocutor o coordenador 

de projetos da igreja e não o NEJAEN e a SMED.  

 

O espaço era precário; tinha um quadro pequeno. Tinham carteiras e mesas 

antigas, refugo de materiais de escola da RME/BH, próxima do espaço. 

Tudo que precisávamos tínhamos que recorrer à igreja. A falta de luz, as 

goteiras na sala. Meu contato não era com o Padre, mas com o coordenador 

de projetos da igreja. O Projeto EJA-BH é uma parceria entre a comunidade, 

que oferece a materialidade e Secretaria de Educação que oferece a 

professora (Informação verbal)
261

. 
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 A professora chama a atenção para dimensões do quadro negro. Como se sabe, em 

turmas de EJA constituídas por idosos, o tamanho da letra interfere no desenvolvimento da 

turma. Com lousas menores, esse problema se torna mais evidente. O estado de conservação 

das mesas e cadeiras fica nítido quando a professora classifica esses insumos educacionais 

como refugos da escola municipal que se encontra próxima ao espaço católico. Observe, no 

entanto, que Ana atribui ao espaço católico a responsabilidade de prover essa materialidade 

quando repete o discurso oficial que diz que o Projeto EJA-BH é uma parceria entre poder 

público e comunidade, cabendo a primeira fornecer e qualificar o educador e a segunda 

fornecer e manter o espaço educativo. Como destacamos no capítulo anterior, o Padre desta 

comunidade discorda desse ponto de vista. Para ele, a comunidade não pode, sem 

contrapartida, financiar projetos da Prefeitura.  

De qualquer forma, quando o espaço foi reformado, no segundo semestre de 2008, a 

igreja buscou outro local para a turma de EJA. 

 

Quando chegou o momento da reforma, comecei a olhar na região outro 

espaço onde a turma pudesse ter aulas, mas não nenhum em nenhum local 

que pudesse nos acomodar. Aí procuramos o coordenador de projetos da 

igreja que nos disse: “vocês podem ficar tranquilas. Nós vamos arrumar 

lugar pra turma de EJA. Vocês vão ter um lugar, nem que seja dentro da casa 

de alguma pessoa da igreja. Uma coisa é certa: vocês vão ter um espaço pra 

continuar essas aulas. Suas atividades não vão parar não.” Aí eles arrumaram 

no bairro ao lado, que é bem próximo, no centro de lá, um espaço e a gente 

teve aula lá, enquanto fez a reforma (Informação verbal),
262 

 

 Ana não concebe a unidocência como um problema pedagógico. Pelo contrário, ela 

afirma que esse procedimento estreita os laços de afeto e cumplicidade entre educador e 

educando. No entanto, mesmo lidando com um grupo na fase de alfabetização e de 

letramento, a professora chegou a questionar se os conteúdos que trabalhava em sala de aula 

eram, de fato, fundamentais para o grupo e que, ao suprimir certos conhecimentos do 

currículo escolar, não estava retirando o direito desse público de ter acesso a alguns saberes 

acumulados socialmente. Pelo menos em uma situação, ela conseguiu que um colega, 

professor de História, trabalhasse, sem remuneração, com a turma, abordando a questão do 

mundo do trabalho na sociedade capitalista. 
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 A unidocência possui outra configuração no espaço da Igreja Batista Labaredas de 

Fogo. Como existem duas turmas, o grupo foi classificado em dois níveis: a turma 

alfabetização e a turma da certificação. Embora Clara esteja implicada no processo de 

construção alfabética dos estudantes e Francisco no processo de aprofundamento das áreas de 

conhecimentos do Ensino Fundamental na modalidade de EJA, ambos não se assumem como 

únicas referências de sua turma. Pelo menos uma vez por semana, eles trocam de sala. 

Enquanto Clara trabalha na turma de certificação com a disciplina de Matemática, Francisco 

desenvolve atividades relacionadas a ciências da natureza e da sociedade na turma de 

alfabetização e letramento. Além disso, as duas turmas se encontram, na cantina, para 

realização de atividades integradas. 

  

Porque nas quartas-feiras, à noite, a igreja tem um culto barulhento. A gente 

não se sente tão à vontade nesses dias porque as pessoas ficam transitando 

em nosso espaço de trabalho. Nesse dia, partilhamos com eles alguns 

espaços, como banheiros e bebedouro. A igreja fica aberta; então, é muito 

barulho. Então, não é que nos incomoda; mas a gente não fica tão à vontade. 

Nós temos que falar mais baixo pra não atrapalhar o culto; nossas atividades 

se deslocam das salas de aula para cantina, para trabalhar de forma 

integrada, a fim de reduzir os limites impostos pelo barulho da igreja 

(Informação verbal)
263

. 

 

 Como destacamos no capítulo anterior, a Igreja Batista Labaredas de Fogo se inscreve 

na linha pentecostal. Isso explica porque os cultos são barulhentos, interferindo no trabalho 

docente. Note, no entanto, que não é somente o barulho que incomoda. Os membros da igreja 

se dirigem para as dependências do espaço educativo para tomar água e usar o banheiro. 

Segundo Clara, este fato lhe incomoda, não permitindo que fique à vontade. Francisco 

enfatiza o incomodo provocado por instrumentos como bateria e as orações altas nas quartas-

feiras. 

 

No culto tem música, tem muita bateria, tem cantação. Cantam muito alto e 

as orações são altas. São altas e repetitivas. Quando realizamos apresentação 

de trabalho na cantina, que é o melhor lugar pra gente unir as duas turmas, os 

colegas aplaudiam e elogiavam a participação do colega que apresentou o 

trabalho. Isso nos incomodava. Eu sempre falava: “gente, fala mais baixo 

que hoje tem culto.” Decidimos então nos valer da linguagem de sinais. 
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Assim, quando a turma deseja aplaudir o trabalho do colega, eles levantam 

as mãos tremulando (Informação verbal)
264

 

 

 A marcação do território pentecostal fica evidente nesse depoimento. Se, por um lado, 

a comunicação durante as aulas de quartas-feiras fica comprometida por causa do barulho 

advindo do culto; por outro lado, a turma procura se organizar para não comprometer as 

atividades religiosas. Após apresentação de trabalho, os aplausos foram substituídos por um 

gesto silencioso criado pelo sistema de linguagem de sinais. 

 Os trabalhos docentes são condicionados pela precariedade da materialidade do 

espaço. 

 

A gente faz tudo lá. A gente que tem que planejar aula com dificuldade de 

material. Pensar em quem vai abrir e fechar o espaço da igreja; a gente tem 

ajudar dos alunos, criando horários diferenciados. Há um abismo entre 

trabalhar num espaço alternativo e numa escola pública. Quando nós 

chegamos lá na igreja, não tinha carteira, não tinha quadro. Então, nós 

pedimos doações pra outras escolas da Prefeitura. Então, nós montamos a 

turma, as salas, com carteiras usadas de outras escolas da RME/BH. Não 

tinha quadro, livro didático. Então assim, nós tivemos que fazer a montagem 

mesmo, do material todo. E hoje o que a gente faz? Quando a gente precisa, 

por exemplo, de papel, outros tipos de materiais, a gente traz de outra escola. 

Eu trago da minha escola, o Francisco também. Então, nós não temos 

almoxarifado que as escolas da rede possuem. Mas não impede que a gente 

faça um bom trabalho com os alunos, de jeito nenhum. A gente vai 

adaptando, o professor ele tem que ter muita criatividade; tem ser muito 

dinâmico. Por exemplo, os alunos, quando têm algum problema nos 

telefonam. Então, nós que temos esse contato dos alunos, porque não temos 

secretaria. Aqui não é uma escola (Informação verbal).
265

 

 

 Os professores se mobilizam para compensar a ausência de materialidade escolar. Eles 

precisam pensar em que vai abrir ou fechar o espaço, bem como atender as especificidades 

dos educandos. Em virtude da inexistência de uma secretaria, os alunos justificam suas faltas 

e atestados médicos diretamente aos professores por meio de telefonemas. Observe que a 

professora Clara destaca que a criatividade e o dinamismo são condições básicas para que o 

educador se adapte à precariedade material.  

 Sobre uso de TV e DVD, os professores contam com a ajuda dos próprios educandos e 

do pastor. 
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A gente pede os alunos, né, tem alguns alunos que tem DVD, então eles 

levam os aparelhos. Eu consegui uma doação de um som; na igreja tem a 

televisão, quando a gente precisa o pastor empresta. Eu consegui um som 

para trabalhar com músicas em sala de aula (Informação verbal)
266

. 

  

A merenda diária é biscoito e leite em pó e achocolatado. Esse alimento é preparado 

pela professora Clara, com a ajuda de suas alunas. No final, elas lavam as vasilhas e limpam a 

cozinha. A despeito dessa situação, os professores reconhecem a importância do espaço na 

consolidação do direito do educando de se escolarizar. 

 

A proximidade com certeza é um fator crucial. Tem gente que mora 

literalmente do lado da igreja. São pessoas conhecidas do bairro. Acho que 

se tivesse uma escola naquele local onde funciona a igreja, por exemplo, até 

funcionaria, mas não no esquema tradicional de uma escola de horários. 

Quinze para as nove, por exemplo, você já percebe alunos literalmente 

dormindo na sala, porque trabalham o dia inteiro, acordam três, quatro horas 

da manhã e eles não dão conta de passar daquele horário, isso aí é limite 

deles. Numa escola que funciona até dez, dez e vinte pra eles não é 

interessante, eles não dão conta de acompanhar. Outro fator da escola que eu 

acho que dificulta a permanência deles é as ausências justificadas. Nós 

temos o Sr. Aparecido, por exemplo, que é pedreiro e ele de vez em quando 

trabalha em São Paulo, trabalha em outras cidades, tem que ficar as vezes 

dois meses fora. Ele nos comunica, registra essa ausência, quando ele 

retorna, ele sempre volta para o estudo e numa escola regular isso não seria 

possível. Então, essa flexibilidade que nós temos no projeto EJA BH é 

importante para não só dar o direito de acesso à escolarização, mas garantir 

sua permanência (Informação verbal)
267

.  

 

 Observe que as justificativas para manutenção das turmas de EJA em espaços 

comunitários são as mesmas apresentadas pelo discurso oficial. Conforme destacamos no 

capítulo três, essas turmas têm por objetivo assegurar o direito de escolarização que foram 

negados a um público que não teve acesso na infância e na adolescência. O uso de 

equipamentos educativos da comunidade permite que sejam superadas tanto as barreiras 

físicas quanto as barreiras simbólicas. No depoimento de Francisco, ele destaca o fato de os 

estudantes morarem próximos ao espaço da igreja e a flexibilidade dada aos sujeitos que se 

inserem de forma subordinada no mercado de trabalho. Em momento algum, a ausência de 

recursos públicos para a EJA é vista como limite para se assegurar um ensino de qualidade. 
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Há uma preocupação com o acesso e com a permanência sem se perguntar sobre o tipo de 

acesso e em quais condições se dão a permanência. 

No CENARAB, em razão da transferência de quinhentos mil reais anuais, decorrente 

de uma emenda parlamentar, a questão da materialidade não é problema. Como destacado no 

capítulo quatro, o espaço oferece um serviço de secretaria, biblioteca, uma coordenadora 

pedagógica e um professor de Cultura e História. A professora Dandara conta com essa 

infraestrutura razoável para realização de seu trabalho. 

 

A infraestrutura é ótima. Além da secretaria e da coordenação, conto com 

um espaço bastante equipado: nossos alunos têm acesso aos computadores, 

nossa sala possui equipamento de televisão, DVD, data show, notebook.  

Além disso, se preciso de Xerox, posso encaminhar à secretaria a matriz que 

eles reproduzem a quantidade que preciso. Até então, nossos alunos nunca 

tiveram antes aula com data show, né?. Eles ficaram fascinados com a aula 

que eu preparei sobre as mudanças ortográficas. Uma coisa é ver as imagens 

da África outra e falar sobre a África. Aqui fazemos as duas coisas. Adultos 

que nunca mexeram em um computador teve a oportunidade de ter acesso a 

esse equipamento aqui no CENARAB. O único problema que enfrentamos 

aqui é a falta de merenda. Mas aqui eles têm o curso de Richelieu, corte e 

costura, computação, informática, percussão, e vai ter a reforma lá no 

décimo quarto pra entrar com comida afro. Então, fora isso tem uma 

biblioteca que aos poucos está sendo montada, mas que na parte da questão 

racial, tem muita coisa.  Têm muitos filmes, tem DVD, tem fita VHS, têm 

revistas, têm cartazes de encontro do movimento antigo, do movimento 

negro antigo, material do movimento negro. Temos um ambiente altamente 

educativo (Informação verbal)
268

. 

  

 Observe que Dandara destaca o peso da materialidade na execução de uma aula com 

qualidade. Ela conta com suportes físicos que fazem com que sua prática docente se distinga 

das demais. Em primeiro lugar, porque o espaço possui uma vitalidade que ultrapassa o curso 

de EJA. Além de encontros partidários, congressos com movimento negro e movimento de 

mulheres, debates com grupos religiosos de matriz africana, o espaço possui pessoas 

remuneradas que realizam trabalho de secretaria e de coordenação pedagógica. A professora 

não precisa se preocupar com funções e papeis de outros profissionais que interferem na 

prática docente. Como exemplos podemos citar o ato de abrir e fechar o espaço, a reprodução 

de materiais de  xérox, serviços de secretaria escolar e faxina do espaço. Em segundo lugar, 

porque o espaço oferece sala, com mesas e cadeiras adequadas às anatomias do público jovem 

e adulto. Além disso, o uso de imagens e textos foram potencializadas com recursos didáticos 
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pedagógicos em função da utilização do data show. Em segundo lugar, porque o espaço 

estimula, por meio de cartazes e banires, estudos sobre a condição da mulher negra na 

sociedade, sobre a importância da cultura africana na sociedade brasileira. Trata-se, assim, de 

um espaço educativo, com presença de uma biblioteca e uma videoteca, com acervo razoável. 

Em terceiro lugar, porque o CENARAB é, de fato, o único espaço que não é marcado pela 

unidocência. Os trabalhos de Dandara se misturam com outras atividades promovidas pelo 

CENARAB. Nem por isso foram rompidos os laços afetivos entre ela e os estudantes 

compõem sua turma de EJA. Em quarto lugar, porque o CENARAB se configura como um 

movimento social. Isso implica que tal espaço possui a priori uma proposta social e educativa 

que a educadora não pode ignorar. Aliás, Dandara se coloca como integrante do movimento 

negro e adepta do candomblé, antes de se denominar como militante da Educação de Jovens e 

Adultos. 

  

A escola regular de modo geral e a EJA de modo particular, com seus rituais 

e conteúdos escolares, produz ativamente a não-existência de pessoas de 

santo em sua internalidade. Isso contribui, de certa forma, para acentuar o 

preconceito e a intolerância contra as religiosidades de matriz africana. 

Nossa proposta educativa é dar visibilidade à Cultura e a História da África, 

levando em conta as especificidades dos estudantes que frequentam terreiro 

(Informação verbal)
269

.  

 

 Observe que Dandara atua no CENARAB tendo como referência a proposta educativa 

do espaço que leciona. Em momento algum do depoimento, ela destaca a proposta do 

NEJAEN. Seu enfoque educacional incide sobre luta contra a discriminação etnicorracial e 

sobre intolerância religiosa. Embora faça parte da mesma proposta educativa das professoras 

que entrevistamos, Dandara se insere em um contexto que implica em um relacionamento 

com o educando, com o conhecimento e com o espaço que está envolvido na luta contra os 

modos de produção de não existência da Cultura e da História da África. 

Santos (2006, p.102) enumera cinco modos de produção de não existência de um 

sistema simbólico. O primeiro diz respeito à monocultura e do rigor do saber. Nessa 

perspectiva, tanto a ciência moderna quanto elementos da chamada alta cultura são tomadas 

como critério único de verdade e de qualidade estética. O autor afirma que aquilo que o 

cânone não legitima ou não reconhece é visto com produto da ignorância ou como incultura. 
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Isso levou, por exemplo, o CENARAB a não polarizar o debate sobre teoria da evolução e 

teoria criacionista. 

O segundo modo de produção da inexistência diz respeito à monocultura do tempo 

linear, caracterizada pela concepção de progresso, revolução e modernização. Tudo que não 

se encaixa nessa forma de compreender a existência social é declarado como arcaico, 

primitivo e atrasado. Como destaca a proposta pedagógica do CENARAB, ao construir 

representações de uma África arcaica, atrasada e primitiva, a cultura euro-ocidental deixa de 

lado formas de ordenar e classificar a natureza e a sociedade que dão sentido e inteligibilidade 

a uma parte significativa da população afro descendente.  Dessa forma, a modernidade produz 

a não-contemporaneidade do contemporâneo.  

 

Esta lógica produz não-existência declarando atrasado tudo o que, segundo a 

norma temporal, é assimétrico em relação ao que é declarado avançado. É 

nos termos desta lógica que a modernidade ocidental produz a não-

contemporaneidade do contemporâneo, a ideia de que a simultaneidade 

esconde as assimetrias dos tempos históricos que nela convergem. O 

encontro entre camponês africano e o funcionário do Banco Mundial em 

trabalho de campo ilustra esta condição. Neste caso, a não-existência assume 

a forma de residualização que, por sua vez, tem, ao longo dos últimos 

duzentos anos, adotado várias designações, a primeira das quais foi 

selvagem, seguindo-se outras como tradicional, o pré-moderno, o simples, o 

obsoleto, o subdesenvolvido (Santos, 2006, p.103). 

 

 O terceiro modo de produção da inexistência diz respeito à lógica da classificação 

social, que naturaliza na monocultura da naturalização das diferenças. O autor salienta pontos 

destacados pelos Estudos Culturais que valem a pena ser retomados. Em primeiro lugar, 

precisamos destacar que há uma relação íntima e estreita entre o sistema de classificação e o 

processo de construção de identidades sociais. Em segundo lugar, existe uma luta simbólica 

em torno de quem controlará os sistemas de classificação, hierarquizando os grupos sociais. 

Em terceiro lugar, a disputa pela classificação da natureza e da sociedade ocorre em situações 

assimétricas de poder. Isso equivale a dizer que quem detém o privilégio de classificar possui 

o privilégio de hierarquizar o mundo social. Ao classificar as religiões de matriz africana 

como seitas demoníacas, o sistema simbólico de matriz judaico-cristã inferioriza sujeitos que 

praticam essas crenças religiosas. Santos sustenta que há uma estreita relação entre dominação 

e o sistema de classificação. Ele destaca as formas de classificação em torno dos eixos de raça 

e sexo como sendo fundamental para perpetuação da exploração capital/trabalho. 
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A relação de dominação é a consequência e não a causa dessa hierarquia e 

pode ser mesmo considerada como uma obrigação de quem é classificado 

como superior (por exemplo, o “fardo do homem branco” na sua missão 

civilizadora). Embora as duas formas de classificação (raça e sexo) sejam 

decisivas para que a relação capital/trabalho se estabilize e se difunda 

globalmente, a classificação racial foi a mais profundamente reconstruída 

pelo capitalismo (...). A não-existência é produzida sob a forma de 

classificações que definem o outro como ignorante e como inferior. Com 

efeito, os modos de vida e a organização desses grupos não podem ser visto 

como alternativas credíveis ao modo de vida hegemônica socialmente 

(SANTOS, 2006, p. 103). 

 

 

 O quarto modo de produção da inexistência diz respeito à lógica da escala planetária 

criadas pelo consenso de Washington no início da década de 1990, que divide os eventos 

sociais em dois pólos distintos: o global e o local. Enquanto o primeiro é visto como um 

elemento dotado de racionalidade, que avança sobre o globo como algo irreversível, contra o 

qual não se pode lutar, o segundo é visto algo a ser suplantado pela lógica da globalização.  

 

A globalização é a escala que nos últimos vinte anos adquiriu uma 

importância sem precedentes nos mais diversos campos sociais. Trata-se da 

escala que privilegia as entidades ou realidades que alargam o seu âmbito a 

todo o globo e que, ao fazê-lo, adquirem a prerrogativa de designar entidades 

ou realidades rivais como locais. No âmbito desta lógica, a não-existência é 

produzida sob a forma do particular e do local. As entidades ou realidades 

definidas como particulares ou locais estão aprisionadas em escalas que as 

incapacitam de serem alternativas credíveis ao que existe de modo universal 

ou global (SANTOS, 2006, p. 103).  

 

Finalmente, o último modo de produção da não-existência é a lógica produtivista.  

 

A natureza produtiva é a natureza maximamente fértil num dado ciclo de 

produção, enquanto o trabalho produtivo é o trabalho que maximiza a 

geração de lucros igualmente num dado ciclo de produção. Segundo esta 

lógica, a não-existência é produzida sobre a forma do improdutivo que, 

aplicado à natureza, é esterilidade e, aplicada ao trabalho, é preguiça ou 

desqualificação profissional (SANTOS, 2006, p. 103).  

 

 Os modos de produção da não-existência de sujeitos e grupos sociais (o ignorante, o 

residual, o inferior, o local e o improdutivo) são ativamente produzidos pela sociedade euro-

ocidental. Em certo sentido, os sujeitos da EJA são produzidos como invisíveis sociais, seja 

pela ocupação territorial (eles e elas residem, com maior intensidade, nas áreas degradadas 

dos centros urbanos, no campo, no norte e no nordeste brasileiro), seja pela ocupação na 

divisão social e sexual do trabalho (mulheres, trabalhadores do mercado informal, 
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aposentados). Nesse aspecto, o documento da SMED (2008) que trata da proposta de 

Educação de Jovens e Adultos fora do espaço escolar é bastante esclarecedor. 

 

O público desse projeto é constituído, basicamente, por trabalhadores/as em 

diversas profissões que instituem jornadas por turnos; pessoas com a 

responsabilidade pelo cuidado familiar, das quais, em sua maioria, mulheres 

que tentam de alguma forma retomar a escolarização ou inserir-se nela pela 

primeira vez; aposentados/as; pessoas com limitações físicas de locomoção; 

pessoas impedidas de circular em determinados lugares, no horário noturno, 

em função da insegurança e violência; pessoas com sofrimento mental; 

cidadãos que vivem em instituição de longa permanência de idosos; pessoas 

que residem distantes de escolas, como os aglomerados, vilas, favelas ou 

quilombo; andarilhos/as ou moradores /as de rua; portadoras de HIV+, além 

de outras pessoas que moram na região metropolitana de Belo Horizonte 

(PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICA DO PROJETO EJA BH, SMED, 

2008, p.27). 

 

 Uma forma de dar visibilidade e valorizar os saberes e a cultura dos sujeitos que 

compõem a EJA na RME/BH não é apenas flexibilizando horários e espaços, mas investindo 

na qualidade do atendimento e na melhoria da condição docente. Nas considerações finais, 

retomaremos a discussão os limites e as possibilidades educativas do atendimento do público 

jovem e adulto na Rede Municipal de Belo Horizonte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  



354 

 

 

As identidades existem hoje apenas em processo de contínua 

renegociação. A formação da identidade ou, mais corretamente, sua 

re-formação, tornou-se tarefa, vitalícia, jamais completada. Em 

nenhum momento da vida a identidade é “final”. Sempre estará 

pendente uma tarefa de reajuste, uma vez que nem as condições de 

vida nem os conjuntos de oportunidade e ameaças cessam de mudar. 

Essa embutida “infindalidade”, a incurável inconclusividade da 

tarefa de autoidentificação, causa muita tensão e ansiedade. E para 

essa ansiedade não há um remédio simples (BAUMAM). 

 

Nesta tese, propusemos a examinar a educação de jovens e adultos em espaços 

religiosos, vinculados à RME/BH, enfatizando escolhas, negociações e conflitos nas três 

dimensões que constituem essa proposta educativa. A primeira dimensão diz respeito à 

política de atendimento da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede 

Municipal de Belo Horizonte (RME/BH) em espaços não escolares, ou seja, os acordos, os 

conflitos e as alianças que tornaram possível a implantação dessa proposta educativa em 

locais híbridos: nem propriamente escolar, nem propriamente religioso. A segunda dimensão 

diz respeito à política cultural dos espaços religiosos (a política de significados, da diferença e 

de reconhecimento presente nesses locais), inscrita nos arranjos arquitetônicos, nos rituais, 

nas práticas, nos dispositivos materiais, nos arranjos espaciais, nos signos e nas linguagens 

presentes em turmas de EJA nos espaços religiosos, conveniados com a SMED; a terceira 

dimensão diz respeito às formas pelas quais as educadoras traduzem suas experiências nessa 

zona de fronteira. 

Ao reconstituir a trajetória da EJA na RME/BH, verificamos que a política de 

atendimento dessa modalidade na cidade de Belo Horizonte não resultou apenas de decisões 

locais, mas principalmente de acordos, de lutas e de debates que ocorrem na esfera nacional e 

internacional. Salientamos que, embora boa parte dos sujeitos que atuam nessa modalidade 

educativa desconheça essa dimensão, seu trabalho é, em certo sentido, condicionado pelas 

disputas que ocorrem nesse campo.  

Destacamos que não existe um consenso político e teórico sobre a relevância social da 

EJA. Enquanto uns sustentam que o Estado brasileiro deveria investir exclusivamente no 

Ensino Fundamental para crianças e adolescentes, outros afirmam, por sua vez, que, em uma 

sociedade democrática, complexa e em transformação, a EJA é uma ferramenta estratégica 
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fundamental para promoção do direito e da dignidade humana. Os primeiros se apóiam na 

teoria do capital humano que diz que a educação é um investimento social. Nessa perspectiva, 

há uma relação direta entre crescimento econômico e escolaridade. No entanto, os que 

discordam da teoria do capital humano, que compreendem a educação de jovens e adultos 

como direito, argumentam que a EJA é uma ferramenta importante na prevenção de doenças, 

no estímulo ao diálogo, no combate à cultura da violência, na construção da cultura da paz, na 

luta pela preservação ambiental e pelo desenvolvimento sustentável.  

Em Belo Horizonte, com a reforma educacional de 1994 (Escola Plural), a SMED 

passou a questionar o caráter compensatório dos cursos de suplências caracterizado pelo 

aligeiramento dos conteúdos escolares e pelo encurtamento do tempo de escolarização. O 

Fórum Mineiro de Educação foi instituído em 1998, com o intuito de estabelecer interlocução 

com os organismos governamentais, articular, socializar e intervir na formulação de políticas 

públicas de EJA. Como vimos, o fórum se tornará, dessa forma, em um espaço de formação 

de professores militantes, que passaram a ocupar posição estratégica nos quadros da 

Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte.  

Com a criação do Conselho Municipal de Educação nessa cidade, o debate sobre o 

lugar da EJA na educação básica ganhou novos contornos. Em primeiro lugar, porque a Rede 

Municipal precisou debater temas fundamentais que envolvem essa modalidade educativa 

(sujeitos e concepções, currículos e organização dos tempos e do trabalho docente na EJA são 

alguns exemplos); em segundo lugar, porque evidenciou as diferentes posições políticas 

existentes dentro da própria secretaria, bem como suas fragilidades, o que acentuou as 

disputas internas dentro desse órgão governamental. Com a regulamentação da EJA em Belo 

Horizonte, em 2002, o atendimento do público jovem e adulto distanciou-se dos antigos cursos 

de suplências. A escola, para obter o reconhecimento legal para ofertar essa modalidade 

educativa, precisa elaborar um projeto pedagógico, explicitando suas intenções curriculares, 

bem como o tempo de escolarização. Os professores passaram a ter o direito a uma carreira 

diferenciada. As sextas-feiras foram reservadas para formação e planejamento docente. No 

entanto, em virtude da ausência de financiamentos da União para essa modalidade educativa, 

a Prefeitura limita o atendimento a apenas 10.845; os demais seriam matriculados no Ensino 

Fundamental Noturno, modalidade que contava com financiamento do FUNDEF. Embora tal 

decisão seja, do ponto de vista econômico, compreensível, gerou, do ponto de vista 
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educacional, polêmica. Em primeiro lugar, porque o Parecer 093/2002 questionava os limites 

do Ensino Fundamental, que se estruturava na perspectiva do atendimento de crianças e 

adolescentes; em segundo lugar, porque verificou-se , por meio de estatísticas, que a demanda 

reprimida desse público era grande.  

De acordo com dados do INEP (2000), a cidade de Belo Horizonte possuía 78 mil 

analfabetos. Para assegurar o atendimento desse público, os militantes de EJA que ocupavam 

o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos e do Ensino Noturno (NEJAEN) da SMED 

apostaram no atendimento do público jovem e adulto fora do espaço escolar, tendo como base 

as experiências da Educação Popular nas décadas de 1950 e 1960, a experiência do MOVA 

(Movimento de Alfabetização, criado por Paulo Freire, quando foi Secretário de Educação na 

cidade de São Paulo) e principalmente pelas experiências de alfabetização das mães 

beneficiadas pelo Programa Bolsa Escola Municipal (EJA-BEM) e pelo Programa Brasil 

Alfabetizado (BA). Batizado como Programa EJA-BH, essa forma de atendimento do publico 

jovem e adulto possui, no entanto, um elemento distinto das demais experiências citadas 

anteriormente que buscavam apenas a alfabetização do público jovem e adulto. Embora 

conserve a unidocência (um professor para cada turma) e o atendimento em espaços 

comunitários, o EJA-BH busca também elevar o nível de escolaridade do belo-horizontino, 

ofertando o ensino fundamental na modalidade de EJA. Tal como nas demais experiências, os 

espaços religiosos ocupam um lugar de destaque. Um terço do atendimento se dá em espaços 

católicos, evangélicos, centros espíritas e locais vinculados à religiosidade matriz africana.  

Verificamos, por meio dos depoimentos de um ex-coordenador do NEJAEN, que nem 

todos os professores da RME/BH conseguiam estabelecer uma relação positiva com o espaço. 

Seja pelo peso do simbolismo do local, seja pela resistência dos estudantes em relação ao 

professor. No entanto, o documento da SMED (2008), que trata dessa temática, silencia sobre 

essas questões. Ali o estudante da EJA é idealizado como alguém que ocupa uma posição 

subalterna no mundo do trabalho, descriminado por questões de gênero e de raça. O professor 

precisa estar atento a esses aspectos, abordando temáticas que se relaciona com as dimensões 

da vida adulta. O educador é, por sua vez, imaginado como um sujeito engajado na luta pelo 

direito à educação do público jovem e adulto. Não são mencionadas, contudo, as condições do 

trabalho docente nesses espaços. O texto não toca no aspecto (de)formativo dos espaços 

(precariedade de alguns mobiliários, os símbolos e os arranjos arquitetônicos). A despeito 
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disso, podemos afirmar que essa dimensão material, pelo menos nos espaços religiosos, 

possui uma política cultural que não pode ser ignorada. 

Como segunda dimensão do Projeto EJA-BH, podemos dizer que os espaços 

educativos das instituições religiosas informam, com seus símbolos e seus arranjos 

arquitetônicos, sua razão de existir. Essas marcas materiais “fazem sentido”, “instituem 

múltiplos sentidos” e, de certa forma, estão envolvidas no processo de subjetivação, 

constituindo diferentes sujeitos. Trata-se de um programa curricular silencioso, revelador das 

disputas por hegemonias que se operam na esfera religiosa. O CENARAB (Centro Nacional 

de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira), entidade ligada ao Movimento Negro e ao 

Candomblé, possui, em seus espaços, marcas de suas lutas sociais e de sua proposta 

educativa. Os arranjos espaciais e os dispositivos materiais foram pensados para interferir no 

sistema de significação dos sujeitos que frequentam esse espaço. Situado no centro da capital 

mineira, essa entidade abriga uma turma de EJA, vinculada à RME/BH. A pintura do espaço e 

a disposição dos objetos não são neutras e desinteressadas. Elas estão ativamente envolvidas 

na construção de identidades sociais e subjetividades religiosas que insurgem contra a 

discriminação etnicorracial e a intolerância religiosa. Em todos os espaços há objetos e 

assentamentos de orixás, pensamentos de ativistas negros, cartazes e banires articulando a 

questão racial e de gênero e símbolos do Partido dos Trabalhadores. A sala de aula, além 

dessas marcas distintivas, possui, em suas paredes, alguns trabalhos dos estudantes da turma 

de Educação de Jovens e Adultos.  Isso não ocorre, no entanto, no local onde há uma turma de 

EJA no Centro Espírita Esperança. Ali o espaço kardecista é demarcado com textos e objetos 

ligado ao espiritismo. Cada cômodo é etiquetado segundo suas funções e uso (diretoria, 

livraria, biblioteca, sala de passe, evangelização e auditório) ligado à religiosidade espírita. 

Não existe nenhuma inscrição que remeta ao local que abriga à turma de EJA da RME/BH. 

No saguão, além de propagandas de livros de Kardec e de avisos da programação das 

atividades do Centro, há vários pensamentos, sempre psicografados por algum 

médiumespírita e elementos que compõem o universo simbólico desse grupo religioso; há 

também uma urna para que as pessoas depositem suas preces. No corredor, além do 

bebedouro, foi reservado um local para ingestão de água fluída. Trata-se de uma água comum, 

mas que, por meio do ritual de oração, passou a ter, de acordo com o espiritismo, 

propriedades curativas e terapêuticas em virtude da introdução de energias positivas pelos 

chamados espíritos amigos. A turma de EJA fica no auditório, um espaço amplo e arejado, 
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com um amplo quadro negro, em um excelente estado de conservação e cadeiras acolchoadas. 

Contudo, não há mesas para apoiar livros, cadernos e outros objetos escolares, obrigando as 

estudantes a escreverem no colo.  

Nos igrejas evangélicos (uma batista tradicional e outra renovada), os espaços não 

marcados por símbolos e objetos sagrados. Como se sabe, o campo evangélico herdou da 

Reforma Religiosa do século XIV na Europa a secularização do espaço. Como as imagens e 

os símbolos religiosos foram interpretados como sinais de idolatrias, os protestantes, em suas 

práticas religiosas, possuem poucos marcadores simbólicos. Certamente, isso contribuiu para 

que os espaços evangélicos que abrigam turmas de EJA da RME/BH não tivessem símbolos, 

signos e imagens religiosas. Isso não quer dizer, no entanto, que esses locais não interferiam 

no processo educativo. Em primeiro lugar, porque os espaços educativos foram pensados 

inicialmente para atender crianças pequenas, com idade entre zero e cinco anos de idade. Isso 

implica em uma inadequação entre as dimensões do espaço (banheiro, sala de aula, mesa e 

cadeiras) e as necessidades básicas de atendimento educativo do público jovem e adulto; em 

segundo lugar, porque tais espaços são territórios religiosos, cuja função de seus líderes é 

policiar, do ponto de vista simbólico, o que entra e o que sai desse local. Um determinado 

pastor batista tradicional não permite que os professores de EJA exibam filmes ou trabalhem 

com músicas sem sua prévia autorização. Isso se deve ao caráter relacional ligado à identidade 

religiosa. Por um lado, encontra-se a necessidade de preservar a imagem dos batistas 

tradicionais, identificados socialmente como pessoas austeras nas vestimentas e nos 

comportamentos ascéticos. Aqui encontra-se a demarcação entre “nós” e “eles”. O que os 

vizinhos e os estudantes que não são adeptos dessa referida instituição irão pensar sobre os 

batistas? Por outro lado, o pastor batista precisa preservar a identidade religiosa de seu grupo. 

Tendo como forma de governo eclesiástico a perspectiva congregacional, ou seja, os membros 

da congregação deliberam sobre assuntos à comunidade religiosa, o líder religioso enfrenta 

dificuldades em preservar os contornos simbólicos batistas tradicionais. Em um campo em 

profunda transformação, o referido pastor precisa cuidar de suas fronteiras culturais, invadidas 

constantemente pelos movimentos pentecostais e neopentecostais. Outro pastor Batista, ligado 

à vertente pentecostal, lida de forma diferente com as turmas de Educação de Jovens e 

Adultos da RME/BH que abriga no território que pastoreia. Usada como elemento distintivo 

na comunidade, o líder religioso incorporou a EJA às obras assistenciais da Igreja. Em parte, 

essa decisão foi favorecida devido ao fato de esse sacerdote ter concluído o Ensino 
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Fundamental nesse espaço. A transferência da filha de dezesseis anos, que se encontrava 

matriculada em uma determinada escola da RME/BH, para a turma de EJA foi uma das 

estratégias do pai para lidar com os conflitos religiosos e geracionais. Como a adolescente 

interagia e namorava com rapazes de outros grupos religiosos, o pastor decidiu que a moça 

deveria estudar nas dependências da igreja, juntamente com um público com idade acima de 

trinta anos. As aulas nas turmas de EJA são, nas quartas-feiras, redefinidas. Devido ao grande 

barulho advindo do uso de instrumentos (guitarra, bateria, contrabaixo) no chamado “período 

de louvor” e dos gritos de “glórias a Deus!” e “aleluias!”, durante a pregação do pastor, os 

professores privilegiam atividades em grupos, com leitura de textos e apresentações de 

trabalho.  

No Centro Comunitário que observamos não existem símbolos e marcas do 

catolicismo. De acordo com o pároco, isso se deve ao fato de o espaço ainda estar em 

construção. A despeito disso, dado sua comodidade, a Prefeitura tem, por um lado, requisitado 

o espaço para realização de atividades ligadas à saúde (atendimento com psicólogo, com 

fisioterapeutas e oferecimento de atividades físicas para pessoas da terceira idade) e à 

educação (Escola Integrada e Educação de Jovens e Adultos). Por outro lado, os órgãos de 

fiscalização do poder público municipal têm exigido intervenções físicas no espaço, gerando 

endividamento da paróquia. Em virtude disso, o padre questiona a ausência de repasse de 

verbas da Prefeitura para manutenção do espaço. Indaga as razões pelas quais existem 

recursos para Escola Integrada, mas não há financiamento para manutenção das turmas de 

EJA em espaço não escolar. Como um território, esse espaço está sujeito às relações de poder 

que define quem está autorizado a intervir no local, quando e em que condições. A despeito 

da necessidade se construir um ambiente alfabetizador e educativo, a professora não pode 

fixar cartazes e trabalhos de alunos nas paredes. 

 A condição do trabalho docente é a terceira dimensão da Educação de Jovens e 

Adultos em espaços religiosos, vinculados à RME/BH. Como vimos, o Projeto EJA-BH 

implicou em novas relações entre docente e discente, entre docente e conhecimento escolar e 

docente e espaço educativo. Em primeiro lugar, porque a questão religiosa é um ponto 

emergente que não pode ser desconsiderado. Durante o processo pedagógico, a professora, 

marcada pela alteridade religiosa, precisa negociar permanentemente com os estudantes e com 

o espaço onde está inserida. No caso de uma educadora, da linha neopentecostal, esse 
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encontro é compreendido como momento de batalha espiritual, um luta entre o bem e o mal 

com finalidade de apropriação do espaço territorial. O que ensinar e como ensinar se tornam, 

nessas condições, um elemento fundamental, marcando tensões e conflitos. Em segundo 

lugar, porque a materialidade interfere no processo educativo. A ausência de investimento 

público nesses locais precarizam o trabalho pedagógico. Em terceiro lugar, o princípio da 

unidocência limita as possibilidades educativas em locais que existem somente uma turma, 

uma vez que o projeto se propõe a oferecer o Ensino Fundamental completo na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. 

 A educação de jovens e adultos em espaços não escolares permite, no entanto, novas 

possibilidades educativas. Em primeiro lugar, precisamos destacar a flexibilidade do tempo e 

do espaço educativo. Na Rede Municipal de Ensino existe uma única unidade escolar que 

oferece a EJA em três turnos, as demais atendem somente no noturno. Dessa maneira, aqueles 

sujeitos que precisam estudar durante o dia (por questão de segurança, trabalho, estrutura 

familiar, etc.) encontram nas turmas de EJA em espaços não escolares oportunidade de se 

escolarizar. Em segundo lugar, não se pode esquecer o caráter indutor de espaço externo. 

Como se sabe, nem todas as pessoas que tiveram o direito negado à escolarização na infância 

e na adolescência se mobilizam para estudar na fase adulta. Os espaços religiosos e 

comunitários podem se constituir como locais que fomentem o desejo do adulto e do idoso re-

começar um processo educativo formal. Uma parceria entre uma determinada Organização 

Não Governamental que trabalha com profissionais do sexo e a SMED permitiu a criação de 

turmas de EJA que atendessem a esse público, considerando suas especificidades e 

necessidades básicas de aprendizagem. Outra parceria que nos chama a atenção se dá entre a 

empreiteira encarregada da reforma do Estádio Magalhães Pinto (Mineirão) e a Secretaria 

Municipal de Educação. Os trabalhadores da construção civil (a maioria negros, oriundos do 

nordeste brasileiro), que optem por estudar em turmas criadas nas dependências daquele 

estádio têm sua jornada de trabalho diária reduzida em uma hora. Em vários setores 

administrativos da Prefeitura (Gerência de Manutenção, Gerência de Limpeza Urbana), há 

turmas de EJA da Rede Municipal de Belo Horizonte que possibilitam elevação do nível de 

escolaridade. Como destacamos neste trabalho, os espaços religiosos demonstram grande 

capacidade para fomentar demanda reprimida da Educação de Jovens e Adultos. Em terceiro 

lugar, essas turmas possibilitam a construção de uma Educação Popular, centrada nas 

dimensões da vida adulta e nas possibilidades de intervenção social. Como o espaço escolar é 



361 

 

regulado por rígidas divisões de anos, graus, séries e precedências de conteúdos, os espaços 

não escolares possibilitam a gestão de novas formas de organização do tempo, novas 

temáticas e abordagens educativas.  

 Há, no entanto, que se considerar a condição docente. A gestão municipal precisa 

promover uma maior integração entre professores e alunos que estudam em distintos espaços 

educativos e os espaços escolares que respectivamente estão formalmente vinculados. É 

possível desenvolver certas atividades na escola em que os alunos estão matriculados, bem 

como estimular o rodízio entre professores que atuam nessas turmas. Outro ponto 

fundamental é o investimento público nas condições de trabalho. É possível uma articulação 

entre espaço não escolar e a instituição escolar que os alunos estão matriculados para 

provimento de mesas, cadeiras e quadro adequado às necessidades do público jovem e adulto, 

bem como fornecimento de materiais de limpeza e de escritórios. Afinal de contas, trata-se 

uma turma que formalmente pertence a uma dada escola da Rede Municipal de Ensino. Outra 

questão que precisa ser considerada é a possibilidade de locação dos imóveis em que se 

encontram turmas da EJA, vinculadas à RME/BH. Como destacamos anteriormente, há 

investimento na Escola Integrada, voltada para o atendimento de crianças e adolescentes entre 

seis e quinze anos, mas não existe recurso para o atendimento do público jovem e adulto; o 

que revela que a luta pelo direito à educação na EJA não é um capítulo superado. 

 Os resultados da pesquisa que ora apresentamos são frutos de uma opção de um 

itinerário teórico-metodológico que realizamos de modo deliberado. Como destacamos ao 

longo do trabalho, tomamos, por um lado, a cultura como campo de luta e disputa por 

significados culturais. Por outro lado, examinamos a condição docente a partir da seleção de 

professores que possuíam, do ponto de vista identitário, um pertencimento distinto do espaço 

onde lecionava. A única exceção foi a professora do CENARAB, que é integrante do 

Movimento Negro e do Candomblé. Como vimos, sua relação com os alunos, com o 

conhecimento e com o espaço foi bem diferente das demais educadoras. Supomos que não 

teríamos depoimentos tão tensos e conflituosos como tivemos se optássemos por pesquisar 

somente professores que se identificassem, do ponto de vista simbólico, com espaços 

religiosos nos quais trabalhassem.  

Depoimentos dramáticos como o da professora Rute, Ana e Clara nos ajudam a pensar 

sobre o peso da religiosidade no processo de escolarização. Embora tenha sido coletado em 
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um espaço religioso, eles interpelam, de alguma forma, o espaço educativo escolar, que 

permanece, até certo ponto, indiferente às profundas transformações por que passa o campo 

religioso brasileiro. Em um contexto em que a religião deixou de ser uma escolha para se 

tornar uma opção, o mercado de bens religiosos se diversifica, tornando-se plural e tenso. 

Como destacamos neste trabalho, o censo demográfico vem acusando a diminuição do 

número de católicos no Brasil e a elevação expressiva do número de evangélicos, 

especialmente da vertente pentecostal. A despeito disso, os estudos educacionais não têm 

atentado para essas mudanças. Acreditamos que o material empírico coletado neste trabalho 

nos permite inferir sobre a relevância dessa temática nos cursos de formação de educador. 

Supomos que, ao entrar em contato com estudos sobre a religiosidade brasileira, os 

educadores terão oportunidade de compreender, por um lado, não somente sobre ritos, mitos e 

crenças de seus educandos, mas também analisar relações sociais de poder que produzem, não 

raro, diferenças e intolerâncias nos estabelecimentos educacionais. Terão condições de 

analisar como a escola está ativamente envolvida na produção de identidades religiosas.  

Como destacamos em outro estudo (OLIVEIRA, 2000), os educadores caracterizam, 

não raro, os jovens pentecostais de modo ambivalente, no espaço escolar: eles são, muitas 

vezes, descritos como exemplos de comportamentos estudantis que devem ser seguidos, pois, 

durante as explicações ficam, geralmente, em silêncio, procurando realizar os exercícios 

propostos prontamente. Contudo, quando questionam certos conhecimentos e atividades 

escolares, os professores os descrevem como possuidores de viseiras, fanáticos, 

fundamentalistas e vítimas de lavagem cerebral realizada por pastores inescrupulosos. Além 

disso, quando cometem, em sala de aula, ato de indisciplina, esses rapazes e moças são 

indagados, tanto pelos professores quanto pelos como colegas, sobre suas identidades 

religiosas: a frase “Você nem parece crente!” é, via de regra, usada, no contexto escolar, 

sempre que os pentecostais se afastam das condutas morais que defendem, demonstrando que 

a identidade não é algo que se constrói somente para si, mas principalmente para os outros. 

Isso porque a identidade é um ato relacional, e não algo fixo e imutável. 

A identidade pentecostal é um lugar que se assume, uma costura de posição 

e contexto, e não uma essência ou substância. Ela se situa no 

entrecruzamento de um processo subjetivo em que sou para você o que você 

é para mim; isso porque a identidade pentecostal se materializa na relação 

com o outro. Dessa forma, os comentários das professoras sobre os jovens 

pentecostais não são inocentes e neutros, tampouco pretendem defender o 

caráter laico da escola, como se pode supor. Ao classificar os 
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comportamentos estudantis dos jovens pentecostais como alienados, 

fanáticos e fundamentalistas, as educadoras estão (...) afirmando, mesmo que 

de forma não consciente, que o catolicismo é a identidade religiosa legítima 

e aceitável no espaço escolar (OLIVEIRA, 2010, p.77). 

 

Em uma pedagogia crítica e questionadora, os educadores prestariam atenção na 

produção da identidade e na diferença religiosa.  Eles estranhariam não somente o fato de 

algumas escolas públicas da Rede Municipal de Belo Horizonte ter nomes de santos e 

sacerdotes católicos, mas também com a permanência, no espaço escolar, de símbolos ligados 

ao catolicismo (OLIVEIRA, 2009).  

A identidade não é essência: não é um dado ou um fato – seja da natureza, 

seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 

permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, 

idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é 

uma construção, um efeito, um processo de produção, um relação, um ato 

performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 

inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a estrutura discursivas e 

narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A 

identidade tem estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 2000, 

p.97). 

Além disso, ficariam atentos ao caráter relacional e performativo da construção 

identitária. Afinal de contas, a linguagem não somente descreve a realidade, mas está 

ativamente envolvida em sua produção. 

 

Em seu sentido estrito, só podem ser consideradas performativas aquelas 

proposições cuja enunciação é absolutamente necessária para a consecução 

do resultado que anunciam. Entretanto, muitas sentenças descritivas acabam 

funcionando como perfomativas. Assim, por exemplo, uma sentença como 

“João é pouco inteligente”, embora pareça simplesmente descritiva, pode 

funcionar – em um sentido mais amplo – como performativas, na medida em 

que sua repetida enunciação pode acabar produzindo o “fato” que 

supostamente apenas deveria descrevê-lo. É precisamente a partir desse 

sentido ampliado de “performatividade” que a teórica Judith Butler analisa a 

produção de identidade como uma questão de performatividade (SILVA, 

2000, p.93). 

 Em um estudo recente (OLIVEIRA e SILVA, 2010), analisamos duas escolas da RME 

que silenciavam sobre a questão da religiosidade. Elas se apóiam em uma compreensão do 

multiculturalismo como um vago e benevolente apelo à tolerância e ao respeito para 

diversidade e a diferença religiosa, permitindo que temáticas sobre Cultura e História da 
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África não fosse abordada em virtude de questionamento de jovens pentecostais. Os 

professores limitaram-se a dizer que precisamos respeitar todas as crenças. No entanto, em 

momento algum questionaram sobre as relações de poder que autorizam certas práticas e 

desautorizam outras, nem sobre as hierarquias sociais sustentadas por questões religiosas.  

Esta tese, embora focalize a Educação de Jovens e Adultos em espaços religiosos, nos 

permite discordar do princípio do senso comum que diz que Religião é algo que não se 

discute. Como o silêncio é a eloquência do poder, a ausência dessa temática no espaço escolar 

permite a manutenção de três pontos que precisam ser desconstruídos pedagogicamente: o 

primeiro é que hierarquias e desigualdades sejam, em nome da religião, perpetradas; o 

segundo é que o diferente se transforme em inferior e perigoso e o terceiro é que se 

aprofundem as diferenças sociais produzidas por oposições binárias que dividem o mundo 

social entre “nós” e “eles”. 
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1 Análise da trajetória pedagógico-social 

 

1.2 Considerações gerais 

 

Não acredito que tenham sido apenas a formação acadêmica em História, que recebi 

entre os anos 1989-1992 na Fafi-BH e a minha militância no ensino público nos últimos sete 

anos as únicas responsáveis pelo meu interesse no curso de Mestrado na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Penso que este interesse é fruto de minha 

práxis social, marcada por rupturas e descontinuidades, na qual novos e inesperados 

conceitos, categorias, escalas de valores e visão de mundo emergiram em mim, reorientando 

tanto minha ação individual como minha ação coletiva. Por isso, o memorial que ora 

apresento não abordará de forma cronológica a minha vivência, mas enfocará os conflitos e 

tensões por mim vividos. Pretendo, assim, discutir tanto a gestação de minha subjetividade 

como minha identidade social ao longo dos anos: é o que fará compreender as razões que me 

impulsionaram ao curso de Pós- Graduação em Educação. 

Este memorial está dividido em duas partes. Na Primeira, analiso a minha trajetória 

em uma igreja pentecostal, articulada a minha experiência escolar. Focalizo especialmente as 

tensões e conflitos por mim vivenciados nesses espaços sociais. Além disso, destaco minha 

experiência no magistério, tanto na rede estadual como na rede Municipal de Belo Horizonte. 

Na segunda parte, apresento minha proposta de estudo, tendo como temática a interferência da 

religiosidade Pentecostal no processo de escolarização. 

  

1.3 Uma experiência pentecostal 

 

Quando nasci, meus pais eram membros de uma igreja pentecostal. Este dado seria 

inteiramente irrelevante, não fossem as marcas deixadas por essa instituição em meu corpo, 

manifestadas nos meus gestos e no meu modo de andar. Afinal, durante toda a minha infância 

e boa parte de minha adolescência, o relacionamento que travei com o Pentecostalismo foi 

intenso, produzindo em mim uma forma bastante peculiar de ver o mundo.  Assim, para que 

se compreenda a formação de minha subjetividade nesse período, torna-se necessário analisar 
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a organização de tempo e espaço, os gestos regulados, os rituais e cerimônias por mim vividos 

naquela religião. 

Nesse sentido, a Escola Dominical, prática similar ao catecismo católico, foi 

fundamental, pois ensinava noções bem particulares do que seria uma pessoa cristã na ótica 

pentecostal.  Ao ensinar o que era bom, o que era ruim, o que era certo, o que era errado aos 

olhos de Deus, tendo como base histórias da Bíblia, a professora nos ensinava, de fato, quais 

eram os papéis que deveríamos desempenhar na vida social em torno dos eixos de gênero, 

raça, classe e religião. Além disso, não posso esquecer as músicas cantadas pelo coral de 

crianças, jovens e adultos, cujas letras, em sua maioria, depois de tantos anos, permanecem 

gravadas em minha memória. Tratava-se, em grande parte, de ensinamento moral, 

prescrevendo as formas legítimas de se relacionar com o mundo social. 

Nos cultos, eram enfatizadas as bênçãos prometidas aos seguidores da Palavra de 

Deus, mas também os castigos que ameaçavam aqueles que dela se desviassem. Os exemplos 

saíam novamente da Bíblia, embora, em alguns casos, relatassem também fatos ligados às 

pessoas que, tendo abandonado aquela instituição, teriam sido vítimas da ira de Deus. Este 

procedimento era similar ao panóptico, sistema penitenciário estudado por Foucault (1977). 

Os fiéis, mesmo estando longe da instituição, sentiam-se vigiados por Deus, o que garantia 

autogoverno e autoregulação. A conseqüência era a subserviência do crente frente às normas 

estabelecidas pela Igreja.  

As datas comemorativas, como o Natal, Dia das Mães, Semana Santa, dentre outras, 

diferiam em muitos aspectos, das celebrações análogas de outros grupos cristãos. No Natal, 

apresentavam-se teatros, jograis, dramatizações a respeito do Nascimento, da Vida, Paixão e 

Morte de Cristo, durante mais de quatro horas. Os ensaios começavam normalmente no mês 

de outubro; a partir de certa data, cada “ator” tinha que saber de cor o seu papel. A 

memorização era comum nesses eventos. O que de certa forma obrigava o fiel a desenvolver o 

seu potencial de memorização (não será por isso que eu tenha sido bem sucedido na escola, 

durante principalmente o Primeiro Grau, já que a aprendizagem era pouco significativa e 

éramos obrigados a memorizar os questionários para tirar uma boa nota na prova?). Sentia-me 

muito importante nesses eventos religiosos, porque, quase sempre, eu assumia um papel de 

destaque. Mas nem tudo era prazeroso: os rituais de passagem, como  as “noites de vigília,” 

quando os crentes rezam durante toda a noite; o  jejum, quando os fiéis ficam sem se 

alimentar praticamente a maior parte do dia, normalmente, estão presentes nas comemorações 
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pentecostais. Aliás, é a inserção dos crentes nesses rituais que acaba definindo, perante a 

Igreja, que talentos espirituais específicos cada um possui. Foram raros os reveillons e as 

noites de natal que eu não passei acordado, pedindo a Deus pela saúde de minha família, por 

prosperidade, etc. Além disso, esses rituais são fundamentais para diferenciar “o verdadeiro 

cristão”, disposto a pelejar pelo Reino de Deus como um soldado da fé, do “mau cristão’’, 

preso às coisas terrenas e, por isso, pouco abençoado. Consequentemente, este tipo de crente 

estava excluído das atividades significativas da Igreja, criando-se, dessa forma,  

discriminações dentro do próprio grupo. 

O primeiro choque cultural por mim experienciado se deu na Primeira série do 

Primeiro Grau. Como já destaquei, os tempos e espaços por mim vivenciados foram restritos a 

minha casa e à igreja. Esta representava o mundo exterior como pertencente ao demônio. 

Assim, a instituição escolar passou a ser para mim um espaço de tensão e conflito. Por um 

lado, eu me auto-excluia, recusando-me a brincar com meus colegas e tirar dúvidas com a 

professora. Por outro lado, apesar de ser pública, a escola possuía rituais católicos: rezar no 

pátio antes de entrar para sala, aulas de ensino religioso, destacando vidas de santos, coração 

de Maria, no mês de maio, festa junina, em comemoração a São Pedro, São João e Santo 

Antônio. Portanto, à medida que percebia a diferença de concepção de mundo entre mim e a 

maioria da turma, perdia a motivação pela escola. Só não me evadi por causa de meus pais, 

que acreditavam no ensino como mecanismo de ascensão social, e da instituição religiosa que, 

até certo ponto, incentivava a escolarização. Ou melhor, incentivava a alfabetização, condição 

sine qua non para ser um pregador da Palavra de Deus, uma vez que para tanto é necessária a 

leitura da Bíblia.  

Entretanto, cabe ressaltar que, apesar de visar à formação de sujeitos católicos, aquela 

escola possuía certos rituais, como submissão à hierarquia e a disciplina, que até certo ponto 

facilitavam minha integração no mundo escolar como um “bom aluno”: eu possuía um corpo 

dócil, num sentido foucaultiano. A professora, diante das conversas e bagunças dos\as 

alunos\as, utilizava-me, não raro como parâmetro de um “um estudante exemplar’’ que 

deveria ser seguido pela turma. O que, de certa forma, provocava ainda mais o distanciamento 

entre mim e o restante da sala, além de fortalecer o meu comportamento de submissão e 

conformidade.     

Na adolescência, pela primeira vez entrei em conflito com aquela instituição religiosa, 

porque tinha vontade de interagir com pessoas, cujas condutas não estavam de acordo com os 
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padrões estabelecidos pelo discurso pentecostal. Depois de muita tensão, angústia e medo, 

resolvi ter uma vida ligada, inteiramente, à Igreja. Para tanto, passei a me submeter a uma 

série de rituais, entendidos dentro do Pentecostalismo como santificação. 

Ademais, tornei-me um leitor da Bíblia, na tentativa de descobrir o que era certo ou 

errado, bem como de alcançar a santidade diante de Deus.  Acabei sendo um crente assíduo, 

não faltando a nenhum culto. Nesse momento, com o objetivo de libertar a maioria das 

pessoas da opressão deste mundo, passei a ter o interesse em me tornar  um líder religioso.  

No Pentecostalismo, libertação\ opressão são pares binários que possuem um 

significado diferente do significado estabelecido na Teoria Crítica da Educação. Enquanto 

nesta a palavra opressão está intimamente ligada à subjugação de gênero, raça e classe, 

naquela, opressão significa estar possuído pelo demônio. Libertar para a Teoria Crítica da 

Educação refere-se tanto em instrumentalizar intelectualmente o aluno para se desvencilhar 

das ideologias, como capacitar o educando para transformar a realidade que o cerca. No 

pentecostalismo, libertação significa “separar-se das coisas mundanas”, entendida como 

festas, jogos, bebidas, prostituição, etc. Evidentemente, eu utilizava os pares binários, 

libertar/oprimir, de acordo com o léxico do Movimento Pentecostal.      

Nos anos seguintes, eu transformei a sala de aula em um espaço de difusão de minha 

fé religiosa, entrando em conflito com alunos e professores. Acreditando ser “um mensageiro 

da verdade’’ revelada por Deus, tornei-me um proselitista. No entanto, através das aulas de 

História, uma nova tensão interior se reacendeu. Na época, o professor abordava em sala 

alguns conceitos ligados ao materialismo histórico: ideologia, mais-valia, dialética, modo de 

produção capitalista, dentre outros. Como já estava trabalhando, com baixos salários e em 

péssimas condições de trabalho, passei a ter muito interesse nas aulas, idealizando um mundo 

melhor, sem desigualdade social. 

Assim, procurei estender essa discussão para o interior do grupo religioso do qual 

fazia parte, o que provocou um grande conflito entre mim e os líderes da Igreja. Por um lado, 

eu questionava a pregação e a repetição de certas idéias que pretendiam legitimar as mazelas 

sociais como decorrentes da vontade de Deus e como anunciadoras da iminente volta de 

Cristo.  Por outro lado, eu era acusado de estar conspirando contra o próprio Deus, uma  vez 

que  colocava em dúvida a integridade moral dos ministros da Palavra de Deus, representantes 

de Jesus na Terra.  
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O que diferenciou basicamente este conflito do outro vivido no início da adolescência 

foi que, a partir desse momento, eu estava questionando a Igreja através de outros 

pressupostos epistemológicos.   

Não obstante, a minha ruptura com a Igreja foi lenta e gradual.  Os discursos 

pentecostais se haviam introjetado de tal forma em minha vida que o conflito não ocorreu de 

forma linear e progressiva, mas de forma cíclica, alternando período de grande incredulidade 

com, paradoxalmente, de intensa fé. 

O curso de graduação de História e o exercício profissional no magistério se tornaram 

para mim uma alternativa concreta ao mundo religioso. Entretanto, assim como no 

Pentecostalismo, as novas categorias, os novos conceitos e os novos discursos sofreram 

grandes transformações, sendo substituído - não sem tensões - por outras. Mas como eles 

foram decisivos em minha vida  num determinado momento, porque de certa deram sentido a 

minha prática profissional,  a seguir irei abordar  um pouco de minha vivência na 

universidade e no magistério nos primeiros anos, bem como a sua ressignificação em tempos 

recentes. 

 

1.4  Magistério: missão religiosa ou uma profissão? 

 

O ano de 1989 se apresentou, para mim, irradiando esperanças.  Além de eu iniciar o 

curso de Graduação em História, fato marcante em qualquer família cujos pais não foram 

escolarizados, o Brasil iria eleger o primeiro Presidente da República depois de 29 anos. 

Como uma grande parcela dos brasileiros, também depositei bastante confiança neste 

processo eleitoral, participando intensamente dos tempos e espaços reservados pela Faculdade 

às discussões acerca da conjuntura nacional  brasileira e dos desafios políticos a ser 

enfrentados pelo novo governo federal. 

Durante este período eleitoral, em virtude de leituras e reflexões sobre a realidade 

sócio-econômica do Brasil, passei a valorizar ainda mais a ciência, porque estava certo de que 

ela era a única forma de se desvencilhar das ideologias capitalistas e se atingir o 

conhecimento, de forma objetiva. Nesta perspectiva, acreditava que a Escola deveria garantir 

ao aluno o acesso ao conhecimento científico. Ademais, estava convicto de que a principal 
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causa da famigerada crise do Ensino no Brasil era a falta de preparo e comprometimento do 

professor com os princípios científicos.  

Após o encerramento do processo eleitoral, em razão de minha frustração com o 

resultado do pleito, concluí que faltava ao povo brasileiro uma maior conscientização política. 

E, iniciando o curso de Licenciatura, passei a vislumbrar com a possibilidade de ser professor 

para contribuir com o crescimento intelectual-cientifíco da sociedade brasileira. Não é difícil 

perceber neste ideal os pressupostos iluministas. Apesar de minhas críticas à ciência datarem 

de tempos recentes, depressa percebi o quanto era romântica a minha visão de mundo em 

relação ao magistério, conforme será visto mais adiante. Mais foi somente a partir da minha 

vivência na implementação da Escola Plural, analisada no final da primeira parte deste 

memorial, que pude perceber como, não raro, o discurso científico pode estar ocultando 

pressupostos epistemológicos eurocêntricos, machistas e racistas.  

No ano seguinte às eleições presidenciais, iniciei a minha carreira no magistério de 

Primeiro Grau, na região metropolitana de Belo Horizonte, como professor contratado e sem 

habilitação na Rede Estadual. De qualquer maneira, eu realizei o desejo de me tornar 

professor. Embora fosse trabalhar em dois turnos durante o dia e fazer a Graduação à noite, eu 

pretendia, ingenuamente, dar aos alunos um curso de qualidade. Pensava que, com os 

conhecimentos adquiridos até aquele momento, era possível desenvolver um trabalho 

pedagógico em prol dos filhos da classe trabalhadora. 

Durante os dois primeiros períodos na Faculdade, nas aulas de Introdução ao Estudo 

de História, os professores deram muita ênfase ao materialismo Histórico, criticando a 

História positivista, caracterizada tanto pela presença dos grandes heróis e vilões, como por 

seu caráter factual. Naquele momento, eu imaginava que tornar-me um bom professor era 

apenas uma questão de tempo. Julgando conhecer a crítica à historiografia tradicional, bem 

como o objetivo central de uma Educação de qualidade, sentia-me preparado para o 

magistério, mesmo sem experiência e sem ter concluído o curso de Graduação. 

Estava muito fascinado e otimista em relação ao magistério. Esta profissão era para 

mim uma missão religiosa: formar alunos críticos e socialmente participativos. Antes de 

entrar na sala de aula, eu nunca tinha feito uma reflexão séria a respeito das condições de 

trabalho a que são submetidos os professores, sobretudo os da Rede Estadual de Ensino. 

Questões como à falta de autonomia pedagógica, falta de tempo para discussões e 

planejamento não me pareciam problemas. Aliás, mesmo que eu pensasse diversamente, eu 
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não teria grandes alternativas: eu era professor sem habilitação e estava sujeito a altas 

mensalidades cobradas pela Fafi-BH. 

Assim, o meu otimismo excessivo em relação à Educação não tardou a ser posto em 

xeque. Por um lado, o Estado demorou três meses para pagar o primeiro salário; as turmas não 

demonstravam tanto interesse pelas minhas aulas; a burocracia escolar exigia, rigorosamente, 

a entrega das taletas no dia previstos pelo calendário; avolumavam-se os trabalhos para ser 

feitos em casa, tais como correções de provas e elaboração de textos. Por outro lado, o curso 

de Graduação exigia leituras para os seminários, para fichamentos e para realizar provas. 

Conseqüentemente, quase todos os finais de semanas, antes destinados à Igreja, foram 

reservados à Educação. Mas o sacrifício valeria a pena, pois estava em via de conquistar um 

saber científico e instrumentalizar-me para um melhor exercício do magistério.   

Nessa época, seguia passo a passo o currículo oficial de História, elaborado pela 

Secretaria Estadual de Educação. Esse currículo, criado em 1986 e em vigência 1996, estava 

centrado nos modos de produção, trazendo uma História linear, em constante progresso e 

evolução.
270

 

Cabe ressaltar que, conquanto acreditasse que a Escola deveria ser um espaço aberto 

para reflexão dos problemas sociais, nas minhas aulas de História, eu não abria, em nenhum 

momento, espaço para a participação do aluno. Portanto, a sala de aula era mais um lugar de 

reprodução de um conhecimento, produzido em um local distante da realidade do educando, 

que um espaço de construção de um conhecimento significativo tanto para o aluno como para 

o professor. 

Em 1991, foi liberado para mim o crédito educativo, o que me possibilitou trabalhar 

em apenas uma Escola, sobrando tempo para estudo e planejamento. Neste ano, entrei em 

contato com outras concepções pedagógicas e historiográficas: fui obrigado a rever a minha 

prática profissional
271

.  

A História da humanidade de maneira geral deixou de ser vista por mim como sendo 

apenas o reflexo de seu modo de produção, para se tornar um campo das possibilidades, 

resultado da ação concreta dos sujeitos sociais que vivem relações de dominação e resistência 

em determinado tempo histórico. 

                                                           
270

 Para maiores detalhes sobre o currículo de História elaborado pela S. E. E. M.G. Cf. GUIMARÃES, 

Selva. Os caminhos da História ensinada.”: São Paulo, Papirus, 1995.  
271

  A respeito das mudanças da concepção historiográfica, Cf. SILVA, Marcos.  Repensando a História: 

São Paulo, Brasiliense, 1984 e  CABRINI, Conceição et al. O ensino de história: revisão urgente. São Paulo: 

Brasiliense, 1985.  
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Passei a compreender que a dominação social, permeando todo tecido social, não 

estava localizada apenas no Estado. A Família, a Escola e a Igreja, por exemplo, são espaços 

em que ocorrem o disciplinamento e a dominação. Entretanto, pude perceber também que a 

resistência social está presente em toda a sociedade e não  apenas nos movimentos 

organizados; às vezes até nas formas mais ingênuas de um grupo realizar seus momentos lazer 

e suas festas.   

Em 1992, além de concluir o curso de Graduação, procurei me renovar 

pedagogicamente. Em sala de aula, em vez de seguir o programa oficial, passei a trabalhar 

com temas, valorizando as experiências trazidas pelos alunos, focalizando questões ligadas à 

cultura.  Teatros, músicas, trabalhos em grupos, júris simulados, apresentação de trabalhos 

passaram a ser propostas de trabalho cada vez mais presentes em minhas aulas de História, o 

que acabou estabelecendo um vínculo muito forte entre mim e os alunos.  

Nesse momento, nas escolas estaduais estava sendo implantado o programa de 

Qualidade Total: os diretores, concebidos como gerentes do sistema educacional passavam a 

ter mais controle sobre o processo pedagógico. A avaliação de desempenho com critérios 

vagos e ambíguos acabou, pelo menos nas escolas em que trabalhei, se tornando em um 

mecanismo de subjugação do corpo docente, retirando ainda mais a pouca autonomia do 

professor no processo educacional.  

Constatei, empiricamente, esta perda de autonomia do corpo docente, a partir das 

minhas próprias aulas. Como não trabalhava mais com o currículo oficial, a direção da escola 

passou a me criticar, alegando que eu estava comprometendo a qualidade do ensino (O 

sistema de avaliação padronizado estava sendo implantado pela Secretaria Estadual de 

Educação e como não estava trabalhando de acordo com o currículo oficial, segundo a 

diretoria, os alunos seriam prejudicados quando fossem avaliados).   No ano seguinte, devido 

à avaliação de desempenho, encontrei bastante dificuldade para renovar o meu contrato com o 

Estado, apesar de já ter concluído a Graduação.  Em apenas cinco anos de Rede Estadual, eu 

trabalhei em sete escolas diferentes.  

Apesar de ter sido aprovado no concurso da Rede Municipal de Belo Horizonte em 

meados de 1993, apenas dois anos depois, a Prefeitura me convocou para tomar posse.  Fui 

lotado na E.M. Professor Tabajara Pedroso e dobrando na E.M. Moisés Kalil, ambas na 

Regional Venda Nova. Considero a minha inserção na Rede Municipal como um divisor de 
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águas, pois pela primeira vez o espaço escolar foi para mim um espaço de formação. É o que 

pretendo demonstrar a partir das linhas que se seguem. 

 

1.5  A Escola Plural e a ressignificação da prática pedagógica  

 

Ao contrário do que vivi nas escolas estaduais, onde cada professor trabalha com a sua 

disciplina separadamente, sem tempo de estudo e planejamento coletivo, encontrei na Rede 

Municipal de Belo Horizonte uma nova proposta de organização: os professores se reúnem, 

semanalmente, para (re)pensar as suas práticas pedagógicas. Nesses encontros, o corpo 

docente, muitas vezes, elabora projetos de trabalho interdisciplinares, dentro dos pressupostos 

da pedagogia de projeto.  

Quando entrei na Rede Municipal, os espaços destinados às reuniões pedagógicas, em 

ambas as escolas, estavam marcados pela discussão acerca da implementação da Escola 

Plural. Por isso, as análises de conjuntura e de construção de currículo, bem como os estudos 

sobre os processos de construção de conhecimento, metodologias pedagógicas e avaliação 

escolar estavam na pauta dos encontros do corpo docente. 

Nesse período, visando a me qualificar para a prática docente, de acordo com os 

princípios norteadores da Escola Plural, matriculei-me no final de 1995 no curso de 360 horas 

do Cape (Centro  de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação ) cujo eixo central era a  

construção de uma proposta curricular para a Rede Municipal de Belo Horizonte. Neste curso, 

as questões a respeito de como e por que o aluno aprende, qual a lógica do erro no processo 

educacional, os rituais escolares e as diversidades culturais foram amplamente debatidas, 

através de palestras, oficinas, dinâmicas de grupo, etc. 

A minha inserção no processo de implantação da Escola Plural foi muito importante 

para a ampliação dos meus conhecimentos a respeito do Ensino. Tanto a realização do curso 

no Cape, como os debates por mim vividos durante as reuniões pedagógicas foram 

fundamentais para a ressignificação de minha prática docente. Entretanto, o contato com os 

alunos jovens e adultos também contribuiu, e muito, para mudança de minha visão a respeito 

da Educação.  

Nos últimos dois anos, os professores do Ensino Regular noturno da Escola Municipal 

Moisés Kalil têm discutido acerca das especificidades da Educação de Jovens e Adultos. Com 
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alunos de faixa etária oscilando entre 15 a 61 anos de idade, esta escola está marcada pela 

diversidade cultural. De um lado, há os alunos que já estão inseridos no mundo do trabalho, 

vivendo, via de regra, no mercado informal, ou trabalhando como mão de obra não-

especializada.. Por outro lado, existem os alunos que estão à margem do mundo do trabalho, 

integrando-se a gangues e “tribos”: Funk, Rap, Hip e Hop, entre outros. Além disso, existem 

os alunos que, precocemente, constituíram família ou trabalham para ajudar no orçamento 

doméstico. 

Buscando adequar o currículo e a organização dos tempos escolares a esta realidade, o 

corpo docente tem construído alguns projetos pedagógicos importantes. Além de a grade 

escolar ter  sido equalizada e os módulos organizados por aulas geminadas, o currículo tem 

sido redimensionado, tratando de temas, tais como: sexualidade, televisão,  gênero, raça, 

classe social. Nesse sentido, vários trabalhos interdisciplinares têm sido produzidos, visando à 

construção de um conhecimento significativo por parte dos alunos.   

Neste ano, estou coordenando os trabalhos pedagógicos dessa escola. Observando o 

cotidiano desse estabelecimento de ensino, percebi a existência de um número significativo de 

alunos jovens e adultos, integrantes do Movimento Pentecostal. Organizando estudos bíblicos 

e cânticos na hora do intervalo, eles têm buscado expandir as suas crenças nesse 

estabelecimento de ensino.    

Mas o que me chamou, de fato, atenção foi certas atitudes dos alunos jovens, e, 

sobretudo, dos adultos, pertencentes ao Movimento Pentecostal. Segundo depoimentos desses 

estudantes, o que os motivou a se matricular nessa escola foi a necessidade de ler a Bíblia. 

Assim, pode-se afirmar que a Religião foi um instrumento fundamental para que eles 

(re)começassem o processo de escolarização na fase adulta.  

Entretanto, alguns desses alunos têm entrado em choque com a dinâmica escolar, 

recusando-se, por exemplo, a participar de festas juninas, jogos, e até assistir a determinadas 

aulas, cujo tema contrarie dogmas religiosos. Essa situação tem causado uma certa estranheza 

do professor em relação a esse tipo de aluno. 

Essas observações, aliada a trajetória de minha vida, descrita parcialmente no início 

deste memorial, que fizeram com que eu verificasse a necessidade de um aprofundamento 

teórico sobre a formação da religiosidade desses alunos, a fim de se tentar compreender como 

essa interfere no seu processo de escolarização.  
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APÊNDICE B; QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL APLICADO 

AOS EDUCADORES DO PROJETO EJA-BH QUE ATUAM EM 

ESPAÇOS RELIGIOSOS 
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Nome: _____________________________________________________________________  

1) Sexo 

a) Masculino 

b) Feminino 

2) Formação acadêmica: ___________________________________________________ 

3) Idade: ________________________________________________________________ 

4) Qualificação Profissional 

a) Licenciatura:________________________________________________________ 

b) Pós Graduação: especialização_________________________________________ 

c) Pós Graduação: mestrado ou doutorado __________________________________ 

5)   Experiência Profissional 

a) Jornada semanal de trabalho docente: _____________________________________ 

b) Tempo de experiência no Magistério: _____________________________________ 

c) Tempo de atuação na EJA: _____________________________________________ 

d) Tempo de experiência no EJA-BH: ______________________________________ 

6)  Opção religiosa do professor: 

_____________________________________________ 

7)  Local onde atua como profissional docente: _________________________________ 

8)  A que instituição está vinculada sua turma? 

_____________________________________________________________________ 

9)  Houve situações em que o pertencimento religioso dos educandos ou lideres 

religiosos interferiram no planejamento e na organização do trabalho docente? 

a) Sim. 

b) Não. 

10) Caso a resposta da questão anterior seja positiva, descreva, em linhas gerais, pelo 

menos um episódio que ilustra essa situação. 

_____________________________________________________________________ 

11) Espaço reservado para apresentar, caso queira, algum comentário sobre a educação de 

jovens e adultos em espaços religiosos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C: QUESTÕES GERADORAS DAS ENTREVISTAS 

SEMIESTRUTURADAS 
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Questões geradoras das Entrevista semiestruturadas (educador) 

 

a) Descreva as condições de trabalho no espaço onde atua como educador, 

destacando mobiliário e a materialidade educativa. 

b) Apresente sua relação com os estudantes, focalizando negociações e conflitos 

advindos de questões religiosas. 

c) Até que ponto a relação com o conhecimento era atravessada por questões de 

ordem religiosa? Cite episódios que ilustre situações vividas em sala de aula. 

d) Houve situações em que os valores religiosos do espaço onde leciona suscitou 

algum tipo constrangimento em sua prática docente? 

Questões geradoras da entrevista semiestruturada com ex-coordenador do Núcleo de 

EJA 

 

a) Quando e como se deu seu ingresso na Gestão Municipal? 

b) Descreva a relação do Núcleo de EJA com o Conselho Municipal? 

c) Descreva a relação do Núcleo de EJA com o Fórum Mineiro de Educação de 

Jovens e Adultos. 

d) Por que foi criado o Projeto EJA-BH/ 

e) Quais os fundamentos pedagógicos dessa proposta? 

f) Como se deu a implantação do Projeto EJA-BH em espaços religiosos 

g) Houve algum tipo de conflito entre Núcleo e os espaços religiosos no período 

de implantação do Projeto EJA-BH? 

 

Questões geradoras da entrevistas geradoras com líderes religiosos que abrigam esses 

seus espaços turmas de EJA 

 

a) Quais são os objetivos sociais de sua instituição religisosa? 

b) Como iniciou os trabalhos de EJA da Rede Municipal no espaço religioso onde 

exerce seu papel  

c) Como é a relação entre o espaço e o NEJA 

d) Como é a relação entre o espaço e o professor 

e) Houve alguma situação em que a presença da EJA nesse espaço causou algum 

tipo de constrangimento com as crenças do local professa 

 

  



396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: MODELO DE CARTAZ AFIXADO NO CENARAB 

DENUNCIANDO A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 
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ANEXO B: FOLDERS INFORMATIVOS DO CENARAB 
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ANEXO C: FRAGMENTOS DO CADERNO DE MENSAGENS DA 

PROFESSORA ANA 
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