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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve por objetivo geral apontar observações 

da dinâmica da escola-campo em que foi realizado o Estágio Obrigatório Supervisionado 

e retratar de forma analítica o Projeto de Intervenção desenvolvido, revelando 

dificuldades e potencialidades deste tipo de proposta. Buscou-se, também, ponderar a 

respeito da importância do próprio estágio para a formação de um aspirante a professor, 

bem como pontuar acerca dos recentes avanços de uma onda conservadora de parte da 

sociedade sobre o contexto da educação escolar, como o movimento denominado Escola 

sem Partido. Para atingir tais finalidades, foi realizado um levantamento de referencial 

teórico sobre os sentidos da escola e do estágio supervisionado para a formação docente, 

assim como a respeito das temáticas trabalhadas no Projeto de Intervenção e foi realizada 

uma observação participante da escola-campo conjuntamente com a análise documental 

do Projeto Político-Pedagógico da própria instituição de ensino. Por fim, também foi 

efetivada uma observação participante e relato de caso do próprio Projeto de Intervenção 

trabalhado, desde sua concepção à sua aplicabilidade nas turmas da escola. Por tudo, fica 

entendido neste presente trabalho que o estágio é um grande momento para refletir e 

aprender a arte de ser docente. Além disso, a partir da aplicação do Projeto de 

Intervenção pôde-se averiguar como certos temas não podem ser excluídos da educação 

escolar, pois é um grande prejuízo em prol de uma sociedade justa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola; Estágio; Formação Docente; Projeto de Intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study of the conclusion of a degree course in social sciences by the Federal 

University of Bahia’s Recôncavo aims to point out observations of the school-field 

dynamics in which the supervised mandatory internship carried out; to ponder on the 

importance of the internship itself for the formation of an aspiring teacher; and to point 

out the recent advances of a conservative society about the the context of school education, 

such as the movement called “Escola sem Partido”. To achieve these goals, a theoretical 

reference survey on the meanings of the school and the supervised internships for teacher 

training, as well as on the topics worked out in the Intervention Project; a participant 

observation of the school-field along with the documentary analysis of the Political-

Pedagogical Project of the own teaching institution; a participant observation and case 

report of the Project of Intervention worked, from its conception to its applicability in the 

school’s classes. For all, it is understood in this present work that the internship is a great 

moment to reflect and learn the art of being a teacher. In addition, from the application 

of the Immersion Project it was possible to find out how certain themes can not be 

excluded from school education, because it is a great loss for a just society. 

 

KEY-WORDS: School; Internship; Teacher Training; Intervention Project. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O presente Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tem por objetivos apontar observações da 

dinâmica da escola-campo em que foi realizado o Estágio Obrigatório Supervisionado – 

subdividido em etapas de Observação, Projeto de Intervenção e Regência –, bem como ponderar 

a respeito da importância do próprio estágio para a formação de um aspirante a professor.   

  A partir disso, fez-se necessário compreender os sentidos perpassados pelas noções de 

escola, educação e estágios docentes. Portanto, se fez perspicaz um levantamento teórico sobre 

estas ponderações em xeque.  

   Além disso, na medida em que foi avaliado os múltiplos sentidos da escola e os embates 

que estas significações entoam envolta de si mesmos e do próprio ambiente escolar, se 

considerou, também, como objetivo deste presente trabalho uma pontuação acerca dos recentes 

avanços de uma onda conservadora de parte da sociedade sobre o contexto da educação escolar, 

como o movimento denominado Escola sem Partido.  

  No mais, para substancializar os objetivos deste trabalho foi pertinente alocar em suas 

argumentações as próprias observações do estagiário durante suas idas à escola para a 

consolidação do Estágio Obrigatório e, sobretudo, das observações e relatos decorrentes da 

aplicação do Projeto de Intervenção na realidade escolar.  

  Portanto, de maneira geral, a metodologia concretizada para o fomento do presente 

trabalho está imbuída de um levantamento de referencial teórico sobre os sentidos da escola e 

do estágio supervisionado para a formação docente, assim como a respeito das temáticas 

trabalhadas no Projeto de Intervenção; uma observação participante da escola-campo 

conjuntamente com a análise documental do Projeto Político-Pedagógico da própria instituição 

de ensino; uma observação participante e relato de caso do próprio Projeto de Intervenção 

trabalhado, desde sua concepção à sua aplicabilidade nas turmas da escola.  

  O primeiro capítulo, portanto, corresponde a parte teórica que tangência a 

problematização das concepções de escola, ressalta a importância do estágio para os cursos de 

licenciatura e apresenta a escola-campo conjuntamente com os fatores que impulsionaram a 

abordagem temática do projeto discutido. O segundo capítulo trata por sua vez dos conceitos 

tangentes às peculiaridades que compões o tema do projeto a partir de premissas de autores das 
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Ciências Sociais; e sobre reflexões acerca das confluências possíveis entre os eixos abordados 

no tema. O terceiro capítulo, por sua vez, corresponde ao relato da construção e aplicação do 

Projeto de Intervenção almejado, transcorrendo as observações fundamentais para a carreira 

docente e os próprios sentidos da escola. Por fim, há as considerações finais.     
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1. A ESCOLA, O ESTÁGIO E O PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

  Para conceber os percalços deste presente Trabalho de Conclusão de Curso balizado 

numa aplicação de um Projeto de Intervenção) numa comunidade escolar, se faz necessário 

antes entender os possíveis aspectos de significação da escola.  

Além disso, por se tratar de um Projeto de Intervenção propiciado como perspectiva 

relevante do Estágio Supervisionado Obrigatório e, consequentemente, para a formação 

docente, é necessário transcorrer sobre os motivos das existências – e exigências – do estágio e 

da etapa da aplicação do Projeto de Intervenção para os cursos de licenciatura.   

  Por fim, é necessário compreender e descrever a própria comunidade escolar que 

possibilitou o estágio e a aplicação do projeto; e, por isso, esta instituição é apresentada aqui, 

considerando suas especificidades estruturais e dinâmicas observadas durante o próprio estágio.   

 

1.1. PROBLEMATIZANDO A ESCOLA E OS SENTIDOS PERPASSADOS NO 

AMBIENTE ESCOLAR 

 

 O primeiro passo para problematizar a escola é averiguar qual o sentido dela. Só então 

se pode partir para os questionamentos referentes a estrutura escolar, o calendário escolar, as 

metodologias de ensinos perpassadas do ambiente escolar, o público alvo da escola, a 

interatividade com a comunidade extraescolar, entre outros pressupostos que tangenciam o 

ambiente da escola e podem ser alvos de indagações.  

  Antônio Mateus Soares e Maikson Machado (2018) fazem um levantamento teórico, 

adentrando em apontamentos de autores como Durkheim, Foucault, Bourdieu, Freire, Gramsci, 

Dubet, Dewey, Parsons, Beger, Luckman e Mannheim para retomar os sentidos da escola 

refletindo o papel da mesma no contexto atual de fragilizações advindas, inclusive, das 

intencionalidades das frentes políticas e econômicas da sociedade.  

  Na perspectiva de Soares & Machado (Ibdem), para ilustrar, de primazia, os variados 

modos de refletir a escola teoricamente, pode ser compreendido, a partir de Bourdieu, a escola 

como espaço de socialização e reprodução dos saberes sociais, ou seja: a incorporação do 

“habitus”; ainda é possível apreender, também, a escola a partir de Foucault, em que é possível 
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perceber a escola como espaço de disciplina, a “docilização”1 dos corpos. Ainda nesse sentido, 

Soares & Machado (Ibdem) contextualizam que para Durkheim a escola deve modelar os 

indivíduos em prol da sociedade; portanto, vale salientar que nessa concepção a escola é 

percebida como uma entidade que tende a conservar o legado de cada geração, pois tende a 

prescrever comportamentos, a coagir a forma de agir e pensar dos indivíduos. Sem olvidar, 

Soares & Machado (Ibdem) abordam as considerações de Parsons, Luckman e Berger e inferem, 

em síntese, uma perspectiva do ambiente escolar sem a responsabilidade de promover a 

transformação social.  

  Não obstante, Soares & Machado (Ibdem) também trazem à tona autores que concebem 

à escola uma caracterização intrinsecamente balizada pela ideia da propulsão da transformação 

social. Neste panorama aparecem as ideias de pensadores tais como Dewey e Mannheim que 

concebem a escola como espaço de fomento de modificações sociais e o indivíduo pertencente 

ao espaço escolar é percebido como produtor das transformações na sociedade; Dubet, que, por 

sua vez, conforme Soares e Machado (Ibdem), salienta como papel da escola o dever de 

capacitar criticamente os indivíduos diante do mundo, ou seja, possibilitar aos indivíduos várias 

configurações de atuação na sociedade; e Freire, que concebe a escola como espaço de 

emancipação contra-hegemônica e espaço onde o conhecimento é construído de forma coletiva 

por vários sujeitos. Assim sendo, a escola tem a finalidade de propiciar indivíduos capazes 

transformar a sociedade e de se perceberem como sujeitos ativos nesse processo; ela não é 

apenas um espaço de conservação de valores sociais. 

  Por fim, Soares & Machado (Ibdem) entoam as ponderações de Gramsci para ressaltar 

que a escola também é apreendida como um espaço de dominação, de conservação e como um 

ambiente de libertação e transformação. Pois, em Gramsci, a escola é visada como um lugar 

dialógico em que acontecem tensões ideológicas e, por isso, ela tem um papel de formação de 

opiniões, pensar e agir, sendo esse papel conectado com uma perspectiva de conservação dos 

valores, bem como o objetivo de contestar os valores vigentes. 

  Além disso, em se tratando do sentido escolar, Soares & Machado (Ibdem) também 

contextualizam a escola que não reflete a sociedade, preocupada apenas em formar mão de obra 

para o mercado de trabalho; e que ainda reforça a desigualdade social. Portanto, os autores 

supracitados alegam que a escola sofre influência do Estado Neoliberal, sendo corroída, 

                                                           
1 Referência ao conceito de corpos dóceis difundido por Foucault. 
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tornando-se deficiente em “[...] promover uma educação politizada e problematizadora dos 

ideais democráticos” (p. 15).  

  Assim sendo, no âmbito da problematização do sentido de existência do espaço escolar 

e dialogadas com as inferências de Soares & Machado (Supracit), pode-se enfatizar que a 

exposição transcorrida até aqui corresponde com uma perspectiva de análise 

macrossociológica. Porém, diante da busca do sentido da escola, também é preponderante 

entrever o que um ponto de vista analítico balizado pelo prisma da microssociologia tem a dizer 

sobre a escola. Desta forma, é válido trazer à tona os entendimentos que podem ser extraídas 

das elocuções de Juarez Dayrell em A escola como espaço sócio-cultural. 

  Para Dayrell (2001), a problematização da escola também advém a necessidade de 

compreendê-la sob a ótica dos sujeitos que compõem e (re)fazem a escola tal como ela é. 

Portanto, deste modo, é válido ressaltar a dinâmica da escola, bem como as caracterizações 

sócio-históricas dos sujeitos tangentes a esse espaço escolar. Além disso, Dayrell (Ibdem) 

ressalta que a conjuntura de análise macrossociológica é importante para compreender os 

efeitos produzidos na escola pela sociedade capitalista. Esta forma de sociedade termina por 

definir “[...] a estrutura escolar e exercendo influências sobre o comportamento dos sujeitos 

sociais que ali atuam” (DAYRELL, 2001, p. 136). 

 

  No entanto, nos anos 80, surgiu a perspectiva de compreensão do mundo escolar que 

almejava superar esses determinismos; surge a perspectiva microssociológica. Na ótica micro, 

não se atenua a escola determinada, mas, sim, a escola inacabada, dialógica com as imposições 

externas e internas ressaltando, sobretudo, as ações dos sujeitos mais diretamente ligados aos 

entornos da instituição de ensino. Dessa maneira, diz Dayrell (2001, p. 137): 

 

[...] a instituição escolar seria resultado de um confronto de interesses: 

de um lado, uma organização oficial do sistema escolar [...];de outro, 

os sujeitos - alunos, professores, funcionários, que criam uma trama 

própria de inter-relações, fazendo da escola um processo permanente de 

construção social.  

 

  Assim, pensar a escola sob a conjuntura microssociológica é pensar que os sujeitos a ela 

pertencentes não são simplesmente passivos, que concebem integralmente os direcionamentos 
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propostos por nuances extraescolares. Além disso, refletir a escola como espaço sociocultural 

é considerar a escola como espaço peculiar, pois as configurações dos atores de cada escola são 

díspares umas das outras e, cada uma delas, vai reagir e digladiar com as imposições 

extraescolar de forma diferente. Podem haver aproximações, pontos comuns infringentes às 

instituições escolares, mas nenhuma será igual a outra.  

  Ter essa compreensão é fundamental para encarar as problematizações mais recentes 

frente à escola no território brasileiro, que são condizentes com as perspectivas da denominada 

Escola sem Partido e os aspectos da nova Base Nacional Comum Curricular. Pois encarar estas 

propostas e ponderações condizentes com a apatia crítica, o retrocesso e um conservadorismo 

perverso sob a ótica determinista advinda de uma análise macro provoca um sentimento de 

aflição social e educacional. Entretanto, considerar estas mesmas imposições sob o prisma 

microssociológico, que considera o ativismo e particularidades dos sujeitos interioranos do 

ambiente escolar, que considera a “não-passividade”, possibilita um entusiasmo para a afronta 

aos golpes de retrocessos. No entanto, é preciso considerar a educação em um sentido mais 

amplo. Como aloca o próprio Dayrell (Supracit):  

 

O processo educativo escolar recoloca a cada instante a reprodução do 

velho e a possibilidade da construção do novo, e nenhum dos lados pode 

antecipar uma vitória completa e definitiva. (DAYRELL, 2001, p. 137) 

 

  E como não se pode antecipar vitórias, se pode ao menos conhecer o outro lado. O que 

querem os idealizadores do movimento Escola sem Partido? O que estabelece a Base Nacional 

Curricular Comum? Para aferir essas indagações, vem à baila deste presente Trabalho de 

Conclusão de Curso os apontamentos de Elizabeth Macedo; pois, em Macedo (2017), encontra-

se considerações para pensar os fundamentos e mecanismos de consolidação das imposições 

mencionadas.  

  Sobre o Escola sem Partido, Macedo (Ibdem) aloca que é um movimento que surgiu em 

2004 como uma iniciativa de estudantes e pais contra uma denominada contaminação político-

ideológica que estaria alastrada nos demais níveis do ensino da educação brasileira. Portando, 

este movimento fez pressões políticas sobre os aspectos de legislação e judicialização, 

resultando em novas perspectivas normativas de relação professor e aluno, bem como projetos 

de leis que confirmassem suas ideias. Além do mais, diz Macedo (2017, p. 509): 
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[...] se trata de um movimento conservador que busca mobilizar 

princípios religiosos, a defesa da família em moldes tradicionais e a 

oposição a partidos políticos de esquerda e de origem popular. 

(MACEDO, 2017, p. 509) 

 

  Ademais, Macedo (Ibdem) pontua que tanto na perspectiva do movimento Escola sem 

Partido quanto na reformulação da Base Nacional Curricular Comum há uma noção de 

detrimento da autonomia da docência e, por isso, há uma necessidade de controle do currículo 

escolar. E a autora também menciona que os dois movimentos estão atrelados à lógica 

neoliberal.  

  Diante deste contexto, vale lembrar de inúmeros casos de projetos de leis municipais 

que coibiam a menção e reflexão sobre as temáticas de gênero e da sexualidade; pois, na lógica 

da Escola sem Partido, falar de gênero e sexualidade é impor sexualidade desvirtuada aos 

alunos, é impor a chamada Ideologia de Gênero – isto será discutido no capítulo seguinte, 

quando abordaremos a relação de atritos entre os pressupostos religiosos e políticos, sendo que 

um desses atritos é com a religião, que poda pautas políticas ligadas às questões de bio-políticas, 

sendo as pautas relativa ao gênero e a sexualidade parte destas questões.  

  Voltando a Macedo (2017), vê-se que há uma reflexão dentro da lógica do Escola sem 

Partido que pensa a relação e sentidos dos termos ensino, instrução e educação.  A educação 

estaria atrelada aos valores morais e, por isso, cabe somente a esfera familiar (de modo geral, o 

ambiente extraescolar), enquanto o ensino e a instrução corresponderiam apenas ao domínio e 

difusão dos conhecimentos e habilidades. Nesse contexto, analisando as demandas do Escola 

sem Partido e da Base Nacional Curricular Comum diante da instrução restada à escola, a autora 

infere que muito se aponta explicitamente para a exclusão de abordagens referentes ao gênero, 

à sexualidade e, também, à questão racial.  E para confrontar as arestas do conservadorismo, 

Macedo (2017) propõe que  

 

A luta possível, a meu ver, é o trabalho incessante para retomar o 

político ou a diferença constitutiva que se tem tentado erradicar. [...] 

Como não se trata de um poder que está fora, produzido e posto em 

funcionamento por alguém, sua eterna ameaça é o fantasma que ele 

mesmo gesta. A imprevisibilidade que ele se movimenta para controlar, 

mas que está sempre lá, como o expulso que o constitui. Essa 

impossibilidade de saturação, no entanto, não torna a ação política 



17 
 

desnecessária; ao contrário, torna-a incessante. [...] A luta política 

diuturna é por esburacar esse controle, deixando emergir os sentidos 

que ele quer excluir. (MACEDO, 2017, p. 520) 

 

  Contudo, dentro da problematização da escola e de seus sentidos na realidade brasileira, 

nota-se que há arestas tangenciadas pelas próprias perspectivas religiosas e política. Assim 

sendo, é válido discutir política e religião?   

  A Base Nacional Curricular Comum é um documento que expressa normativamente os 

conteúdos fundamentais que todos os alunos devem adquirir e expandir durante as demais séries 

da Educação Básica. Portanto, é este documento que norteia o fomento dos currículos e das 

propostas político-pedagógicas de todas as instituições de ensino – públicas e privadas – em 

todo território brasileiro.  

  No entanto, o mais recente documento da Base Nacional Comum Curricular aprovada 

para guiar a educação básica brasileira possui diversos pontos críticos; um deles – e o único que 

será focado aqui, por conta de relação com a temática do presente trabalho – é a constituição 

do ensino religioso nas escolas de forma confessional. Ou seja, o ensino sobre religião é tido 

como base para a educação, no entanto pode ser lecionado a partir de uma religião específica. 

Apesar da oferta do ensino religioso (confessional) ser entendido como obrigatório, a matrícula 

do aluno nesse componente curricular não é.  

  Ora, esta perspectiva vai sobremaneira impactar negativamente no desenvolvimento da 

empatia e do relativismo. Em tempos de Intolerância Religiosa, o melhor é difundir a 

concepção de diversidade religiosa e não dar margens para especificidades; é preciso alargar as 

vistas aos horizontes contemplativos e do respeito pelos demais segmentos religiosos presentes 

no Brasil e não os afunilar a apenas um horizonte.  

  Ademais, um dos contrapontos à esta conjuntura neoliberal, religiosa, conservadora é 

reforçar a importância do ensino de Sociologia (e as demais Ciências Sociais e Humanas) nas 

escolas, lembrando que o ensino de Sociologia está longe de ser uma imposição político-

ideológica; é um ensino que visa debater a sociedade nos seus demais assuntos a partir de uma 

perspectiva autônoma e crítica.    

   



18 
 

1.2. A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O PROJETO DE 

INTERVENÇÃO 

 

  Além de problematizar os significados da escola, é válido refletir os sentidos da 

formação docente também. Nesse prisma, vale ponderar acepções tangentes a concepção de um 

profissional docente como a importância do estágio supervisionado para a formação do 

professor e em que medida o Projeto de Intervenção é válido para a própria capacitação docente.  

  Dirce Pacheco e Zan (2011) alega que nos anos 30 do século XX, que foi quando 

começaram os cursos de licenciatura no Brasil, a capacitação profissional dos professores era 

balizada substancialmente pelo prisma da teoria; a carga horária para as abordagens 

pedagógicas, portanto, eram ínfimas. Assim sendo, pondera a autora, o estágio era feito somente 

no final do curso para a demonstração de aplicabilidade das habilidades pedagógicas e 

transmissão do conteúdo teórico. Além disso, nota-se que nesse período a valorização 

profissional do professor estava atrelada ao domínio dos conteúdos da disciplina escolhida para 

lecionar.  

  Por outro lado, Zan (Ibdem) pontua a emergência de um outro modelo de formação que 

o próprio estágio possibilita o diálogo com as teorias apreendidas no curso de licenciatura, pois 

os aspirantes à grau de licenciados manteriam contato com as instituições de ensino desde 

momentos principiantes do curso. Isto por que, a partir de uma crítica ao modelo difundido 

pelos anos 30, começou-se a valorizar o professor que, para além do domínio teórico de sua 

disciplina específica, também refletisse a suficiência de sua prática docente em termos 

pedagógicos e refletisse as próprias particularidades inerentes ao dinamismo do cotidiano 

escolar; nesse sentido, é evidente conceber uma formação associada e impulsionada por 

demandas da própria comunidade escolar.  

  Ademais, Dirce Pacheco e Zan (Ibdem) ainda admite que, no ano de 2002, foram 

concretizadas mudanças nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação de Professores 

responsáveis por ampliar a carga horária de estágio, consequentemente expandiu a prática de 

formação profissional e possibilitou experiências para além da própria sala de aula e do domínio 

das especificidades dos conteúdos da disciplina a ser ensinada, fortalecendo o campo da 

formação da prática docente.  

  A partir de Scalabrini & Molinari (2013), entende-se que o estágio supervisionado é 

importante por possibilitar aos alunos de licenciaturas a vivência de perspectivas teóricas e 
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práticas aprendidas em componentes curriculares do curso, fundamentais para a efetivação de 

sua atividade profissional; além disso o estágio também é relevante por propiciar a experiência 

de aquisição e/ou ampliação do universo cultural dos futuros professores.  

  Vale frisar, ainda com base nos apontamentos das autoras mencionadas, que o estágio é 

um momento desafiador por colocar o aspirante a professor diante das diferenças entre os alunos 

(da escola do estágio) e suas circunstâncias (inclusive diante de contingências próprias do 

ambiente escolar e da relação didático-pedagógica), e como cada particularidade pode influir 

no desempenho das atividades em sala de aula e na escola.   

  Há duas modalidades de estágio: o obrigatório, aquele presente na grade curricular do 

curso de licenciatura; e o não obrigatório, que por sua vez é uma atividade que pode compor as 

atividades complementares necessárias para a formação acadêmica. Todos são fundamentais 

para o desenvolvimento profissional. Ademais, vale ponderar que é importante começar o 

estágio pela observação e não diretamente com a regência, para que se evite o “choque” de 

realidade, a quebra de expectativa do estagiário em relação a execução do estágio e, por sua 

vez, o desânimo. Pode-se afirmar que a prática direta da regência é, sem dúvida, um momento 

revelador, rico de aprendizados e experiências, mas também funciona como um momento 

educativo em que parte das ilusões e sonhos utópicos são positivamente desfeitos.  

  Por fim, Scalabrini & Molinari (Supracit) ainda chamam a atenção do estágio 

oportunizar a reflexão da própria prática docente; pois, segundo elas  

 

A prática docente deve ser refletida a cada dia, a cada atividade 

desenvolvida para que assim possa evoluir e contribuir para que o aluno 

[da licenciatura e estagiário] tenha o embasamento necessário para ser 

cidadão atuante e possa melhor perceber o que irá enfrentar em sua 

carreira, tendo mais segurança e constituindo-se como professor. 

(SCALABRINI & MOLINARI, 2013, p. 3)  

 

  Shuvartz & Souza (2013) são outros autores que também ponderam sobre o Estágio 

Supervisionado em cursos de licenciatura. Apesar do trabalho desses autores transcorrer sobre 

no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, a grande contribuição, portanto, é a 

mensuração das contribuições da etapa de elaboração e desenvolvimento – do que eles 

denominam – Projeto de Intervenção Pedagógica.  
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  De primazia, a respeito do estágio os autores supracitados também alocam o estágio 

como um momento de fortalecimento da aprendizagem do fazer e se tornar docente; pois além 

de ser momento de aplicação de teorias, o estágio é uma ocasião de teorizar as experiências 

sentidas no espaço escolar e, também, refletir e reforçar a consolidação da identidade docente. 

Também evidenciam que 

 

Outro destaque é que o estágio pode configurar-se como um importante 

momento para se estabelecer uma aproximação entre a universidade e 

a escola, já que esta etapa conta com a participação de um professor 

universitário, de um professor da educação básica e de docentes em 

formação. (SHUVARTZ & SOUZA, 2013, p. 2) 

 

  Ademais, para levantar ponderações a respeito do Projeto de Intervenção, Shuvartz & 

Souza (Ibdem) realizaram uma pesquisa qualitativa com vistas em analisar os relatórios; após a 

análise foi possível inferir que os relatórios apontaram diversos temas significantes que, além 

de colaborar com às escolas na transmissão de conhecimento, também reforçaram no discente 

estagiário o desenvolvimento de uma postura investigativa. Ou seja, se pode pensar o Projeto 

de Intervenção como uma atividade condizente com a perspectiva de formação docente para 

além do domínio teórico, pois impulsiona o aspirante à grau de licenciado também a 

desenvolver práticas de pesquisadores – pesquisar para melhor abordar a temática a ser 

explanada em sala de aula.   

   A partir da assertiva anterior, no que se refere ao papel da escola (e do professor) como 

transmissores do conhecimento, vale complementar que o conhecimento não é apenas 

transmitido, como se fosse algo pronto e acabado; ao contrário, o conhecimento é também 

compartilhado e, sobretudo, construído coletivamente com os diferentes sujeitos do processo 

de ensino e aprendizagem.  

  Voltando a Shuvartz & Souza (Supracit), vale destacar que o Projeto de Intervenção 

Pedagógica deve ser elaborado de forma que “[...] busque superar/ apontar soluções para 

determinada problemática escolar, podendo tanto estar relacionado à sala de aula, quanto ao 

contexto geral da escola” (p. 4). 

  Diante de todas as alocuções pontuadas até aqui, nas quais foram refletidos os sentidos 

que tangenciam o ambiente escolar e as significações do próprio estágio discente para a 

formação profissional em licenciaturas, juntamente com a aplicabilidade do Projeto de 
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Intervenção, resta a contextualização do ambiente escolar – a escola-campo – que propiciou o 

desenvolvimento das etapas de estágio para a formação em Licenciatura em Ciências Sociais 

pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; e apresentar as considerações que 

impulsionaram o desenvolvimento da temática que norteou o Projeto de Intervenção 

desenvolvido e pontuado neste presente Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

1.3. A ESCOLA-CAMPO E A TEMÁTICA DO PROJETO EM XEQUE 

 

  A instituição escolar onde as etapas de estágio para a formação docente em Ciências 

Sociais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia foram realizadas foi o Colégio 

Estadual Luciano Passos, que está sediado no município de Cruz das Almas, Bahia. A escolha 

por esta instituição se deu por causa da mesma está localizada no município onde o estagiário 

reside e por ser uma das escolas conveniadas com a instituição de ensino superior mencionada 

à cima para fins de estágios.  
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Fonte: acervo fotográfico do autor, 2018.   

Figura 1-Vistas da entrada do Colégio Estadual Luciano Passos. 

 

  O Colégio Estadual Luciano Passos (ponto azul na figura 2 abaixo) está localizado na 

Rua Embrapa, S/N, distando aproximadamente 400 metros da entrada da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, a Embrapa (ponto vermelho na figura 2 abaixo); aproximadamente 2,5 

km da entrada principal da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (ponto amarelo na 

figura 2 abaixo); aproximadamente 1,4 km da Praça Senador Temístocles, que corresponde ao 

centro da cidade (ponto verde na figura 2 abaixo); e aproximadamente 5 km da principal entrada 

da cidade via BR-101 (ponto laranja na figura 2 abaixo). Além disso, vale pontuar que a 

distância entre a escola e a residência do estagiário é de aproximadamente 2,3 km (a casa do 

estagiário não é mencionada na figura 2 para preservar privacidade).  
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Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor, 2018.  

Figura 2 - Localização do Colégio Estadual Luciano Passos e pontos de referência na cidade de Cruz 

das Almas, Bahia 

 

  O Colégio Estadual Luciano Passos é configurado por uma estrutura mantida toda no 

térreo (não há pavimentos distribuídos em andares) e é composto por uma sala de direção; 

secretaria; uma sala de professores; dez salas de aula; uma sala multiuso, usada para reuniões e 

para aulas com recursos audiovisuais; cinco banheiros, sendo um masculino e outro feminino 

para uso dos alunos, um banheiro adaptado para portador de deficiência, um banheiro para uso 

das professoras e outro para uso dos professores; uma cozinha com dispensa, para 

armazenamento dos insumos e preparação da merenda escola; uma área de serviços; um pátio; 

uma sala de arquivos, destinada aos documentos antigos da secretaria e guardar bens tombados 

sem uso; e um depósito, onde ficam principalmente os livros novos e usados. A escola não 

possui quadra poliesportiva nem auditório; e apesar de possuir espaços reservados para o 

funcionamento do Laboratório de Informática e para o Laboratório de Ciências, estes se 

encontram desativados por falta de recursos adequados e falta de ventilação.  Na figura 6 

(abaixo), se vê uma foto aérea do Colégio supracitado para se ter noção de sua dimensão 

territorial, percebendo inclusive que a área total da escola é aproximadamente equivalente ao 

mesmo tamanho do campo de futebol presente na imagem.    
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Fonte: Google Maps, 2018.  

Figura 3 - Perímetro do Colégio Estadual Luciano Passos. 

 

  Sobre a estrutura escolar vale ponderar que por não possuir a quadra poliesportiva, 

segundo a diretora, as aulas práticas de Educação Física ocorrem no ginásio de esportes 

municipal que dista aproximadamente 400 metros da instituição de ensino. E por falta de 

auditório, o pátio é adaptado para a realização de eventos (como se pode observar na figura 5 

abaixo); é preciso salientar também que há outras duas áreas de convivência semelhantes que, 

diferentemente do pátio, não são cobertas (figura 6).  
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Fonte: acervo fotográfico do autor, 2018.  

Figura 4 - O pátio da escola durante o intervalo de aulas. 

 

 

Fonte: acerto fotográfico do autor, 2018.  

Figura 5 - O pátio durante as apresentações juninas. 



26 
 

 

Fonte: acervo fotográfico do autor, 2018.  

Figura 6 - Área de convivência sem cobertura. 

 

  Sobre os sujeitos que compõem este espaço escolar, nota-se que há o grupo de alunos 

dos demais períodos do ensino médio e distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

Durante o período de estágio não foi possível obter a exatidão da quantidade de matrículados, 

mas ao analisar o Projeto Político Pedagógico escolar, o PPP, datado do ano de 2017, observa-

se que havia 735 estudantes matriculados; vale frisar ainda que os alunos matriculados no turno 

noturno correspondem à matrícula regular apenas em uma turma do 2º ano e outra do 3º ano do 

Ensino Médio, pois não há o ensino vinculado à Educação de Jovens e Adultos, o EJA, na 

escola. O turno da manhã apresenta a maior quantidade de alunos entre as séries do 1º ano ao 

3º ano do Ensino Médio; e no turno vespertino também há turmas de todos os níveis do Ensino 

Médio.  

  Durante a totalidade do estágio foi possível colher a informação de que a maioria dos 

professores da instituição possuem o grau de especialistas, alguns com mais de uma 

especialização; entretanto, havia também aqueles com títulos de mestres. Ao analisar o PPP 

(2017), observou-se que 8 professores tinham apenas a graduação, 14 professores com grau 

máximo de especialistas, 7 professores eram mestres e 1 professora, doutora. A maioria 

ocupando cargo efetivo, e apenas 2 eram REDA.  

  Também no PPP da escola (2017) é possível constatar que, do quadro de funcionários, 

havia 2 profissionais de secretária, sendo uma delas com Ensino Médio e outra graduada em 

nível superior; 3 funcionários merendeiros, sendo que uma é graduada em nível superior e os 

demais possuem o Ensino Médio completo; quatro auxiliares de serviços gerais, ambos com 

Ensino Médio; uma porteira, Ensino Médio; e, uma funcionária no cargo de assistente 

administrativo (REDA)  com titulação de graduada em nível superior.   
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  Porém, durante o estágio transcorrido em 2018, se constatou a presença de mais um 

funcionário de portaria e, também compondo o ambiente escolar, uma moça – turno da manhã 

e da tarde – que vende “artigos de bomboniere” para alunos, funcionários e professores, através 

das grades do portão e passa boa parte do tempo em diálogo com a funcionária de portaria. 

  

  Além disso, durante o estágio foi possível constatar que alguns alunos chegam andando 

na escola, outros utilizam bicicleta ou motos e boa parte depende dos transportes advindos das 

zonas rurais. Até mesmo alguns alunos que moram na zona urbana utilizam os transportes que 

vem das chamadas roças; eles esperam os ônibus em pontos estratégicos da cidade, locais onde 

os ônibus passam, para chegar à escola. Pois, como é possível notar na figura 2 acima, a escola 

fica situada num ponto periférico da cidade e há alunos que residem nas demais áreas do 

município. Diante deste contexto, é preciso ressaltar que os transportes2 das demais zonas 

rurais, em sua maioria, chegam às proximidades do Colégio Luciano Passos após o horário de 

início das aulas do primeiro horário – portanto muitos alunos chegam atrasados e só entram na 

escola a partir do horário da segunda aula; e durante o último horário de aula os alunos precisam 

ser liberados mais cedo por causa do horário de partida desses mesmos transportes – portanto, 

a última aula nunca vai até o final e não é bem aproveitada.   

  Ademais, considerando o Projeto Político Pedagógico escolar como um documento que 

revela a identidade da escola por apresentar a visão da escola, seus valores, missão e objetivos, 

quando se analisa o PPP (2017) do Colégio Estadual Luciano Passos vê-se que esta é uma escola 

identificada com uma educação que, além de voltada à formação dos estudantes para o mercado 

de trabalho, também se revele humanista, que constitui relações pedagógicas de inclusão e 

respeito. Portando a escola vê a educação também perpassada pela reflexão e criticidade. Além 

disso, está explícito no supracitado PPP que a escola compreende que cada escola vai resultar 

de seu próprio dinamismo frente aos ideais norteadores; não existindo, assim, escolas iguais. É 

também entendido que a escola compactua da premissa, dentro de seu PPP, de que a cultura 

escolar é impregnada de diversas crenças, valores e significados e, por isso, pontua o respeito 

às diversidades como forma de proliferar uma sociedade justa a todos.  

  No decorrer do estágio foi possível observar na escola a presença de sujeitos 

pertencentes à diversos segmentos religiosos, sendo eles católicos, evangélicos, espíritas e 

candomblecistas, bem como a presença de alunos identificados com o ateísmo. Um ponto chave 

                                                           
2 Não foi observado a dinâmica dos transportes dos alunos durante o turno noturno.  
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para perceber a interação desses sujeitos com o pluralismo cultural da escola, foi a observação 

das apresentações dos alunos durante os festejos juninos; pois, foi nítido perceber que alguns 

alunos permaneceram na plateia sem a perspectiva de se apresentarem e, quando perguntados 

por que não iriam se apresentar, alegaram como um dos motivos: “minha religião não permite”.  

Além disso, frente a perspectiva do pluralismo religioso dos sujeitos que compõem o Colégio 

Estadual Luciano Passos, foi possível constatar no interior do estabelecimento escolar o quadro 

expresso na figura 7 abaixo. 

 

 

Fonte: acervo fotográfico do autor, 2018.  

Figura 7 - Quadro fixado em uma parede do Colégio Estadual Luciano Passos. 

 

  Nota-se que a escola é de fato um ambiente plural. No entanto, é válido problematizar 

que a mesma escola que admite o pluralismo cultural, de crenças e valores, perpassa em uma 

de suas paredes apenas um valor de crença. Pois o quadro na figura 7 expõe a seguinte frase: 

“Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou: ele mudou o meu. Não vês 

que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou! nova sou! ”. E como ficam aqueles a 

crença na não existência do “Senhor-Deus”?  E aqueles que professam outras crenças, a 

exemplo do Candomblé? Além disso, vale situar que se trata de uma escola pública, submetida 

ao estado da Bahia, que é laico; não há religião oficial. A escola também é laica e, portanto, não 

deveria manifestar ornamentações de cunho religioso.  
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  Assim sendo, a idealização do Projeto de Intervenção que foi desenvolvido como 

atividade obrigatória do estágio de formação docente para o curso de Licenciatura em Ciências 

Sociais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia foi impulsionado a debater concepções 

que tangenciam o panorama das religiões. No entanto, em reuniões com a professora 

supervisora do estágio, foi solicitado ao estagiário a aplicação do Projeto de Intervenção que, 

além de trabalhar a religião, se trabalhasse a temática do poder. Por isso, o Projeto discutido 

nesse Trabalho de Conclusão de Curso aborda as possíveis confluências entre as esferas 

religiosa e política; e, para tal, foi necessário apreender o referencial teórico apresentado no 

capítulo seguinte e compreender a própria forma de estruturação da escola tanto do ponto de 

vista da sua estrutura física de funcionamento quanto com relação a seus objetivos pedagógicos 

e a sua dinâmica interna de estruturação e funcionamento.   
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2. RELIGIÃO, POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA – APREENSÃO DE 

CONCEITOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

  Almejando uma boa execução do presente Projeto de Intervenção na escola escolhida, 

acredita-se ser indispensável, também, perpassar por arestas teórico-conceituais sobre a 

temática almejada para a discussão.   

  Para melhor compreender o prisma religioso, fez-se um levantamento de referencial 

teórico, do qual as contribuições de Émile Durkheim em sua obra As regras elementares da 

vida religiosa podem aparecer como centralidade para definir a religião e reforçar a necessidade 

de compreensão da pluralidade religiosa nas sociedades.  

  No âmbito do panorama da esfera política – a política propriamente dita e os modelos 

de participação política – são as ideias de autores como Noberto Bobbio e Hannah Arendt que 

conferem créditos a ideia de que o fundamento da política é inerente a todos os indivíduos que 

compõem as coletividades.  

  E para a compreensão das possíveis confluências entre a política e a religião, pode se 

considerar as alocuções de autores como José Luiz Ames, para entender a relação entre a 

religião e a política no pensamento de Nicolau Maquiavel; ponderar reflexões de Joanildo 

Burity e Maria das Dores Machado para contextualizar o embate entorno da religião e da 

política num cenário nacional e internacional; e, também, aferir o contexto a partir de um 

projeto de lei que almejou proibir o sacrifício de animais em rituais religiosos.   

 

2.1 RELIGIÃO: PERSPECTIVAS CONCETUAIS E REFLEXIVAS 

 

  A significação do termo religião encontrada no Novo Dicionário Aurélio (1986) é 

perpassada por diversas ideias. A religião pode ser definida como a “crença na existência de 

uma força ou forças sobrenaturais, considerada(s) como criadora(s) do Universo, e como tal 

deve(m) ser adorada(s) e obedecida(s)”; “como a manifestação de tal crença por meio de 

doutrina e ritual próprios, que envolvem, em geral, preceitos éticos”; pode ser concebida como 

“qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição 

filosófica, ética, metafisica, etc.” ou ainda ser classificada simplesmente como “modo de pensar 

e agir”. Portanto, de primazia, é perceptível que o significado religião está ligado a uma 
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dimensão que transcende o ambiente pertinente das relações humanas e impacta na conduta dos 

indivíduos, desencadeando, inclusive, na concepção de uma postura ética e/ou moral.  

  Antever a definição do dicionário Aurélio e perceber a religião entrelaçada com o 

comportamento dos indivíduos traz para a presente análise a necessidade de debater a religião 

a partir de uma reflexão sociológica – que é um dos objetivos do presente trabalho. Até porque 

a principal perspectiva, não só da Sociologia, mas das outras demais áreas da Ciências Sociais, 

é o de desvendar – ou, pelo menos, tentar desvencilhar – como se processa as relações entre os 

indivíduos.  

  No entanto, como os indivíduos pensam e fazem a religião? Como se processa as 

relações entre esses sujeitos sociais a partir da conjuntura imposta pela(s) religião(ões)? Em 

busca dessas respostas, a Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política podem perceber a 

religião e os indivíduos a partir da própria religião sob diferentes perspectivas. No mais, para 

os fins que tangenciam as expectativas do presente trabalho, vale salientar noções conceituais 

advindas de autores inerentes do campo das Ciências Sociais.   

  A percepção da religião através de perspectiva antropológica – e mais precisamente por 

meio da própria Antropologia da Religião – pondera uma análise dos fenômenos religiosos com 

vistas à compreensão do ser humano presente em tais manifestações culturais e religiosas.   

  Segundo José Lisboa Moreira de Oliveira (s.d.), existem duas perspectivas 

antropológicas para entender a religião e maneira como ela afeta os indivíduos e suas relações: 

o ponto de vista ocidental e cristão e, por outro lado, o viés oriental e não-cristão. É sensato 

adiantar que o próprio Oliveira (Ibdem) salienta que para a Antropologia da Religião, estas duas 

visões são complementares entre si e são expressivas. Em síntese, a perspectiva ocidental-cristã 

idealiza o ser humano como um indivíduo separado da divindade, que é Deus, e seria por meio 

da religião que o indivíduo se (re)conectaria com Deus; já no ponto de vista ocidental e não-

cristão há um vínculo com a divindade que se processa inseparavelmente do próprio indivíduo.  

  O pouco apresentado, por meio dos apontamentos de José Lisboa Moreira de Oliveira, 

é satisfatório para trazer à tona um princípio fundamental para as Ciências Sociais e que tange 

à temática da religião, principalmente ao eixo do panorama da Intolerância Religiosa, que é a 

ideia do relativismo. Por mais que exista uma ótica ocidentalizada e outra não-ocidental da 

religião, o que existe de diferente entre elas não pode ser passível de torná-las estratificadas, 

sendo uma melhor que a outra.  
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 Ainda sobre a impossibilidade de mensurar uma classificação entre as religiões, também 

é possível considerar a partir das ponderações de Émile Durkheim a importância de relativizar 

as religiões. Pois este pensador na introdução da obra As formas elementares da vida religiosa 

(2008), considera que 

 

Todas as religiões são verdadeiras à sua maneira: todas respondem, 

ainda que de maneiras diferentes, a determinadas condições da vida 

humana. Todas são igualmente religiões, como todos os seres vivos são 

igualmente vivos, desde os mais simples plastídios até o homem 

(DURKHEIM, 2008, p. 31). 

 

  Com isso, as religiões podem ser comparadas por conter traços comuns, entretanto, não 

é coerente pontuá-las numa abordagem de estratificação. E é justamente a partir da investigação 

dos traços comuns que Durkheim conceitua sociologicamente a religião. Durkheim inicia a 

análise do objetivo da obra, As regras elementares da vida religiosa, objetivando indicar sinais 

exteriores que são fáceis de perceber e que propiciam o reconhecimento dos fenômenos 

religiosos onde quer que eles se manifestem, para em seguida atestar a essência do que 

configura a religião.  

  A primeira ideia atrelada ao conceito de religião, avaliada por Durkheim em As formas 

elementares da vida religiosa, corresponde à noção que se pondera tudo aquilo que é religioso 

relacionado a existência de elementos caracterizados como sobrenaturais. No entanto o autor 

infere que as implicações atribuídas como sobrenaturais que surpreendem a muitos – sobretudo 

aqueles contagiados pela racionalidade da ciência – podem parecer aos homens de outros povos 

como fundamentos simples.   

   Durkheim, tratando da própria concepção de sobrenatural em “sociedades primitivas”, 

diz: 

 

[...] não há nada de estranho em se poder, pela voz ou pelo gesto, 

comandar os elementos, deter ou precipitar o curso dos astros, provocar 

ou fazer parar a chuva etc. Os ritos que emprega para assegurar a 

fertilidade do solo ou a fecundidade das espécies animais com que se 

alimenta ou não são, a seus olhos, menos racionais do que são, aos 

nossos, os procedimentos técnicos de que se servem os agrônomos com 

os mesmos objetivos. Para ele, as forças que atualiza por esses diversos 
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meios parecem não ter nada de especialmente misterioso. 

(DURKHEIM, 2008, p. 56) 

 

  Deste modo, Durkheim pondera que a ideia de sobrenatural é uma noção recente, pois 

para alegar que algo pertence ao domínio do sobrenatural é necessário ter uma compreensão de 

que há um comportamento natural das coisas. Neste aspecto, é perceptível a imposição das 

perspectivas originadas na racionalidade científica concretizada no século XIX; como alega 

Durkheim acerca da contextualização do termo sobrenatural: “[...] trata-se de uma conquista 

das ciências positivas” (p. 57). 

  Portanto, observa-se que a percepção de religião através da relação da mesma com 

elementos sobrenaturais não é correta nem é inerente a uma definição que abarca uma 

universalidade diante dos demais segmento religiosos.  

  Por outro lado, ainda segundo o Durkheim, a noção de divindade (ou deuses) é mais 

uma ideia pela qual se tentou conceituar a religião. O conceito de divindade não se constitui 

somente no sentido de deuses, mas numa perspectiva que apreende o universo de almas dos 

mortos, os espíritos, cultuados pelos demais grupos humanos. Nesse contexto, para Durkheim, 

religião seria, então, uma espécie de molde de orientação do relacionamento dos indivíduos 

terrenos com esses seres extraterrenos e espirituais por meio das orações, sacrifícios e rituais; 

deste modo, não seria possível religião sem essas ações. Contudo, Durkheim avalia e pondera 

que existem segmentos religiosos nos quais não se faz presente noções de existência dos deuses 

e dos seres espirituais; ou que, se é uma ideia que está intrínseca no arcabouço de certas 

religiões, é uma ideia perpassada por uma noção em que a existência desses seres divinos é 

coadjuvante. 

  Portanto, diante da existência (ou não) de divindade e da concepção (ou não) de 

elementos sobrenaturais, vale reforçar, mais uma vez, a perspectiva de que não há como 

conceber as religiões sob o aspecto do etnocentrismo, do evolucionismo; não há um arcabouço 

religioso absoluto e único para entender o mundo e dar sentido ao mesmo. Diante das religiões 

é preciso, sobretudo, relativizar. 

  Consolidados os enfoques perante as noções de sobrenatural e das divindades, 

Durkheim volta-se para a finalidade de averiguar os elementos comuns entre todas as 

manifestações sociais concebidas como religiosas. Durkheim atesta, então, que os fenômenos 



34 
 

religiosos estão sistematizados em duas categorias fundamentais; são elas: a) as crenças, que 

condizem aos estados de opinião, consistem em representações; b) os ritos, que por sua vez, são 

modos de ação determinados. E um rito só pode ser abrangido após ser compreendida a crença 

correlata ao mesmo (p. 67-68). Além disso, esta crença e rito é perpassada por duas noções 

opostas; a noção de sagrado e a noção de profano. Vale destacar ainda que os elementos 

sagrados podem ser qualquer coisa, não apenas as divindades; e, também, que a noção de 

sagrado e profano são opostas ao ponto de não poderem ser misturadas; nas palavras do autor, 

“[...] o homem é incentivado a se retirar totalmente do profano para levar uma vida 

exclusivamente religiosa” (p. 71).  

  Porém, a definição de religião, a partir de Durkheim, não está atrelada somente as ideias 

de rito, crença, sagrado e profano; pois, como constata o autor, a magia, do mesmo modo que 

a religião, também é constituída de crenças e ritos, podendo possuir em suas arestas a presença 

de seres transcendentes, dogmas, mitos, orações, cânticos e cerimônias. Porém o que difere a 

magia da religião, segundo também o que atesta Durkheim, é que a religião é dotada de 

coletividade e união (ou coesão) entre os indivíduos; enquanto a magia não possui a união entre 

os indivíduos, mesmo ela seja propagada por uma coletividade. Com base nessas assertivas, 

Durkheim define, portanto, a religião como: 

 

Um sistema solidário de crenças seguintes e de práticas relativas a 

coisas sagradas, ou seja, separadas, proibidas; crenças e práticas que 

unem na mesma comunidade moral, chamada igreja, todos os que a ela 

aderem. (DURKHEIM, 2008, p. 79) 

 

  Aproveitando o conceito de Durkheim de religião e buscando enfatizar como uma 

perspectiva religiosa com suas crenças de sagrado e profano, e seus ritos podem influir o agir 

de indivíduos a elas condicionados, vale a pena trazer para o contexto a reflexão subsidiada 

pelo arcabouço teórico de outro autor clássico das Ciências Sociais, o Max Weber.  

 Sabe-se que Weber escreveu a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, na 

qual analisa como os ideais do protestantismo favoreceram a consolidação da lógica do sistema 

econômico capitalista; pois o sinal de ser eleito de Deus, ou seja, o indicativo de estar em 

conformidade com a (re)conexão com a divindade –  logo em consonância com o sagrado – 

seria a prosperidade econômica-material do indivíduo. Nesse sentido, a falta de prosperidade 
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significaria a proximidade do indivíduo com um caminho profano. Assim, o indivíduo 

protestante se afastava das emoções provocadas pela diversão, por exemplo, e racionalizava as 

perspectivas do trabalho e do lucro, que favoreceram a solidificação do capitalismo.  

      Paulo Sérgio do Carmo (2011) ao analisar as considerações weberianas, reflete – 

inclusive a partir de contribuições de outros autores – como as premissas do trabalho, do 

pecado, da salvação aparecem também para os católicos. Nota-se, por exemplo, que 

diferentemente dos protestantes que profanavam a pobreza, os católicos atribuíam à pobreza 

um caráter virtuoso; o lucro para os protestantes tinha um sentido de (re)conexão com Deus, 

enquanto o lucro para os católicos era abominável. Além disso, Carmo (2011), traz para o 

contexto da influência da religião perante os indivíduos e o sistema econômico as elocuções do 

historiador Emanuel Araújo. Para Araújo (apud CARMO, 2011, p. 93), enquanto a 

religiosidade dos protestantes Estados Unidos da América, nos tempos coloniais, desprezava o 

emprego do tempo em festividades por ser uma atitude profana, o catolicismo, no Brasil desde 

o período colonial, condicionou os indivíduos a parar dias de produção para cultuar os santos, 

os padroeiros 

  Desta forma, vê-se que as premissas da esfera religiosa podem impactar no dinamismo 

da esfera econômica. E como será que pode-se perceber a relação entre os axiomas da(s) 

religão(ões) e o campo político? Antes de tecer resposta para esta questão, é preciso antes 

entender pressupostos políticos necessários e relevantes para este trabalho de intervenção 

escolar.  

 

2.2 O CAMPO POLÍTICO: NOÇÕES DE POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

  Recorrendo ao Novo Dicionário Aurélio (1986), mais uma vez, para a definição do 

termo política encontra definições tais como: “sistema de regras respeitantes à direção dos 

negócios públicos”; “arte de bem governar os povos”; “princípio doutrinário que caracteriza a 

estrutura constitucional do Estado”; “habilidade no trato das relações humanas, com vistas à 

obtenção dos resultados desejados”. Não obstante, no Dicionário de Política (BOBBIO, et. al., 

1998) é possível observar que o termo política está atrelado com a ideia intrínseca à palavra 

pólis (politikos) – tudo que é referente à cidade, ao que é urbano, civil, público e social. O termo 

política pode sinalizar, ainda, a atividade ou o conjunto de atividades inerentes ao exercício de 

manutenção da pólis (sociedade), ou do Estado. Ainda segundo Bobbio (et. al.), é preciso 



36 
 

salientar que o exercício essencial da política tem como intuito concretizar o que seja prioritário 

para determinado grupo social ou, em certas situações sociais, alcançar o melhor para uma 

classe dominante em uma específica sociedade.  

  A conceituação de participação política a partir do mesmo de Noberto Bobbio (et. al., 

1998), por sua vez, corresponde com diferentes formas de ações dos indivíduos, que podem ser: 

a difusão de informações políticas, a pressão sob um gestor político, o ato de participar de 

manifestações (de protesto, marchas, ocupação de edifícios), o apoio a um candidato durante a 

campanha eleitoral, o ato de votar, a conversa a respeito dos acontecimentos políticos, a 

militância num partido político, o apoio a certa agremiação, etc. Portanto se observa que 

existem várias possibilidades de atuação e, por isso, o próprio autor alega a dificuldade em 

classificar os meios de participação política; além do mais, nota-se também que um indivíduo 

pode exercer sua contribuição, no cenário político, da forma “[...] de simples espectador mais 

ou menos marginal à de protagonista de destaque” (p.888).  

 Neste panorama, para Bobbio (Ibidem), podem ser destacadas três maneiras de 

participação: a) “presença”: uma participação menos intensa, essencialmente passiva, a 

exemplo da participação de comícios e reuniões como ouvinte; b) “ativação”: é aquela 

condizente com uma atuação dentro ou fora de organizações políticas como os partidos políticos 

ou movimentos sociais; esse tipo de participação política ocorre, por exemplo, quando se 

participa de manifestações de protestos, quando há envolvimento em campanhas em períodos 

de eleição; c) “participação”: condiz para situações em que o indivíduo contribui direta ou 

indiretamente para uma decisão política; e conforme a obra mencionada a cima, a mais comum 

participação política acontece na esfera indireta “[...] e se expressa na escolha do pessoal 

dirigente, isto é, do pessoal investido de poder por certo período de tempo para analisar 

alternativas e tomar decisões que vinculem toda a sociedade” (p.889), que é o ato de votar; e os 

representantes escolhidos concretizam, de maneira direta, as decisões políticas. 

Assim, nota-se em síntese que a política tem a ver com tomada de decisões e este acerto 

de decisões é subsidiado por diversas possibilidades, que são as formas de participação.  

Diante da presente apreensão teórica, é válido trazer à tona as contribuições de Hannah 

Arendt a respeito da política, pois a partir desta autora é possível conceber a política não apenas 

como um elemento importante para as relações humanas, mas, sobretudo, como uma das 

essencialidades que constitui os próprios seres humanos como tais.  
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Um conceito chave para entender a política em Arendt corresponde a pluralidade, pois, 

diante do arcabouço teórico da autora, a política aparece estreitamente relacionada à diversidade 

dos indivíduos e à interação dos mesmos; e como os homens são plurais, é a política que vai 

tratar dessa diversidade. E por ter sido frisado o aspecto da religião anteriormente, vale destacar 

que, para essa autora alemã (1950), Deus criou o homem enquanto forma humana; entretanto, 

a essência do homem é criada pela interação dos mesmos consigo próprios e com o mundo em 

sua volta. E pode-se, a partir desta própria ideia de pluralidade em Arendt, provocar a 

importância da concepção do conceito de relativismo para encarar o dinamismo sociocultural. 

  

  Na obra A condição humana (2007), Hannah Arendt pontua as elementares condições 

que tornam o homem o homem que é; são três condições: a) “labor”: categoria relacionada com 

a fisiologia do sujeito humano; b) “trabalho”: condição intrínseca ao inventário instrumental 

que os seres humanos criaram para auxiliar as suas próprias existências; c) “ação”: a parte 

imaterial da existência humana fruto da interação dos mesmos e perdura por causa do princípio 

de pluralidade. A autora alega ainda que “[...] todos os aspectos da condição humana têm 

alguma relação com a política, mas é a condição de pluralidade que viabiliza toda a vida 

política” (ARENDT, 2007, p. 15). E em Arendt, a política passa a ter uma caracterização de 

manutenção dos objetivos sociais e tomadas de decisão a partir da inserção de todos nos 

processos políticos. Ou seja, a política é mais que “a arte de bem governar os povos” – como 

mencionado antes – é a arte dos povos autogovernar-se bem.   

Além disso, o arcabouço arendtiano desencadeia também numa noção fundamental que 

perpassa o exercício da ação (enquanto essência humana); ela chama a atenção para o uso do 

autoritarismo, da violência de forma condenatória e sugere a ação política por meio do diálogo; 

a persuasão do outro através das palavras.  

Isto, reflete na própria temática da religião quando se nota, dentro das interações de 

indivíduos enquanto sujeitos pertencentes às demais denominações religiosas, um ou mais 

indivíduos querer(em) convencer o(s) outro(s) de que sua(s) religião é melhor por meio do uso 

arbitrário da violência. E aqui percebemos uma maneira de discutir as influências entre as 

esferas política e religiosas; mas existe outras maneiras de se perceber uma relação de 

confluências entre as temáticas em discussão?   
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2.3 POLÍTCA X RELIGIÃO: OUTRAS DIGLADIAÇÕES POSSÍVEIS 

 

  Para enfatizar a tônica relação de atritos entre o prisma religioso e o panorama político 

é sensato mencionar uma perspectiva da teoria política clássica advinda do pensador Nicolau 

Maquiavel.   

  Nesse contexto, para compreender a acepção maquiaveliana da inteserccionalidade em 

pauta traz-se para o presente texto os apontamentos do acadêmico José Luiz Ames. Segundo 

Ames (2006), no pensamento de Nicolau Maquiavel se pode observar que a religião aparece 

como um artifício cabal para a manutenção da sociedade, porque é por meio da própria religião 

que são aprendidas, de forma sutil, as regras políticas.   

  Ao analisar a obra O Príncipe, de Maquiavel, Ames (Ibdem) destaca a ideia de que o 

Príncipe (o gestor político) tem de possuir a virtù de tirar proveito do condicionamento religioso 

que direciona a adoração e/ou o temor a uma divindade, por exemplo, e propiciar a si mesmo a 

condição de ser amado e/ou temido; pois “somente um príncipe virtuoso é capaz de levar o 

povo a temer a desobediência às ordens do Estado como se fosse uma ofensa a Deus” (p. 53-

54). Além disso, é preciso ocorrer também a virtù do próprio povo para a manutenção da ordem 

no Estado; e é a religião que perpassa um inventário de normas fundamentais, a exemplo de: 

não roubar, não matar, respeitar o próximo, aceitar as dificuldades como uma provação para 

alcançar uma estadia melhor no reino dos céus, etc. 

 Com base no panorama proporcionado por Ames (Ibdem) sobre o ponto de vista 

maquiaveliano no que tangencia a religião, é sensato insistir na importância de abstrair da noção 

difundida por muitos de que a política e a religião não se misturam nem se discute; pois, é 

possível perceber que a religião é capaz de transmitir os valores sociais e, principalmente, 

influenciar no exercício político – seja de quem manda ou de quem obedece.  

  Portanto, baseando-se em tudo que foi transcorrido até aqui, pode-se inferir que a 

aquisição dos princípios de uma religião pode interferir na constituição moral dos indivíduos, 

norteando suas ações perante à sociedade e, assim, influenciar as percepções e ações políticas 

propriamente ditas.  

  Assim sendo, também é possível presumir a interação política x religião, através das 

contribuições de Joanildo A. Burity (2008), um expressivo acréscimo de “movimentos e 

situações envolvendo atores religiosos (ou atores sociais e políticos para os quais sua identidade 
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religiosa é ou tornou-se um componente especialmente relevante)”. Dito de outra forma, Burity 

(2008) oferece pistas para pensar o aspecto religioso influenciando a tomada de decisões 

políticas na medida em que discute uma perspectiva de atores sociais de segmentos religiosos 

cristãos interferindo em pautas políticas em relação ao panorama migratório, pois os sujeitos 

migrantes são, em suma, muçulmanos.    

  Contudo, por outro lado, Burity (Ibdem) alega que existe outro aspecto pelo qual a 

temática da religião é percebida em tempos atuais; este segundo eixo, por sua vez, entende as 

próprias religiões como defensoras da paz, da justiça e da solidariedade. 

  Sem olvidar, aparece assim, de outra forma, outra cabal importância de os indivíduos 

bem apreenderem e discutirem política e religião; de primazia, para analisar os intentos políticos 

dos candidatos e não se deixarem levar como massa de manobra; e, também, indagar a si mesmo 

– e aos demais – em relação aos princípios da própria religião (se tiver) e/ou da(s) religião(ões) 

do(s) outro(s) (se ocorrer) para evitar equívocos xenofóbicos e, antes da rejeição e do uso da 

violência, prezar pela solução política das pautas em disputa através do diálogo.  

 Ademais, segundo Joanildo Burity (2008), diante da atual interseção entre política e 

religião, é possível constatar situações ocorridas em “países centrais” discutidos em torno da 

questão migratória balizada por choque de perspectivas religiosas cristãos x islâmicos, como 

também um debate sobre questões biopolíticas; dito de outra forma, há uma atuação dos atores 

religiosos frente ao dinamismo político quando abordados temas pertinentes ao corpo, ao 

gênero e a sexualidade, ao aborto e a reprodução humana. E, para isso, estes atores utilizam da 

própria participação política em espaços considerados convencionais, que são, por exemplo, os 

processos eleitorais e as representações parlamentares, como também estes atores podem 

difundir seus ideais a partir das mídias e redes sociais, que são considerados como espaços de 

atuação política não-convencionais.   

  Nesse sentido, além de pensar as perspectivas de relativismo, pluralismo sociocultural, 

tolerância religiosa, diante da digladiação entre a política e a religião é preciso conceber ainda 

a idealização de um Estado Laico.   

  O Estado Laico pressupõe, em síntese, a não admissão de uma religião oficial por parte 

do Estado; no entanto garante a liberdade de crença e a liberdade de vários cultos religiosos, 

bem como a liberdade de consciência – ou seja, a liberdade de não acreditar nem cultuar algo. 

Vale frisar, portanto, que nas instituições públicas de um Estado Laico o correto é isentar a 
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ornamentação das mesmas com adereços simbólicos típicos de segmentos religiosos; ou seja, 

uma escola pública de um Estado Laico não pode apresentar um crucifixo na parede. Além 

disso, por ser um Estado Laico, os representantes eleitos pelo povo não devem atuar frente às 

pautas políticas sob a ideologia de sua religião particular. 

  Maria das Dores Machado também é uma autora fundamental para substanciar o debate 

sobre os possíveis atritos alocados na intersecção dos eixos da política e da religião. 

Fundamentalmente analisando o contexto brasileiro, Machado (2012) salienta que há uma 

predominância dos atores religiosos de base bíblica no cenário de interação entre a esfera 

religiosa e a esfera política. Ademais, nota-se na análise da autora que o Estado brasileiro tem 

histórico de favorecer a esfera religiosa, o que compele na possibilidade de o próprio campo 

religioso intrometer-se nos aspectos dos cenários políticos, bem como possibilita o 

entendimento da recente predominância da atuação dos indivíduos de base evangélica frente o 

cenário político e cultural tangenciados por pautas da descriminalização do aborto, garantia do 

uso do nome social e alteração do nome em documentos para pessoas trans, a cirurgia da 

adequação do sexo, o casamento LGBT, a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, etc.  

  A respeito do contexto histórico de privilégios, Maria das Dores Machado (2012) 

observa que houve alterações relevantes na base político-jurídico do Estado brasileiro com a 

implementação da Constituição de 1891; pois, considerando a colonização das terras 

tupiniquins por uma matriz católica desde 1500, é em 1891, quase quatro séculos depois que 

no território brasileiro vai considerar a oferta de um ensino leigo, bem como da possibilidade 

do matrimônio civil. Dito de outra forma, somente em 1891 se começa a consolidar a separação 

entre Estado e a Igreja (católica). Todavia, quarenta e três anos após a Constituição de 1831, 

surge a Constituição de 1934 que 

 

[...] manteria o princípio da separação entre Igreja e Estado, mas 

acrescentaria a possibilidade de colaboração entre esses dois poderes, e 

introduziria também outras mudanças como: a criação de feriados 

religiosos; o reconhecimento dos efeitos civis do casamento religioso; 

a permissão da manutenção de cemitérios particulares; a inclusão da 

disciplina religiosa nas escolas; e o serviço militar alternativo para os 

eclesiásticos. (MACHADO, 2012, p. 31) 

 



41 
 

  Além de analisar o panorama da manutenção do privilégio do catolicismo no Brasil, 

Machado (2012) analisa também a emergência dos chamados evangélicos. E sobre a interação 

dos evangélicos com a esfera política, a autora destaca que  

 

O universo evangélico tem um caráter fragmentário o que acaba por 

pluralizar as instituições religiosas e por gerar muita competição em 

torno dos fiéis e dos espaços sociais que facilitam a socialização 

religiosa. Essa especificidade tem favorecido não só a expansão do 

número de templos, pastores e fiéis, como também o lançamento de um 

grande número de candidaturas de religiosos e leigos das mais 

diferentes estruturas eclesiásticas. Muitas denominações interpretam a 

participação na política partidária e nas disputas eleitorais como 

fundamentais à ampliação e ao fortalecimento de suas respectivas 

igrejas no campo evangélico e frente ao grupo confessional hegemônico 

no país. (MACHADO, 2012, p. 46) 

 

  É preciso pontuar também, a partir de Machado (2012) que muitos partidos políticos, 

sob as garantias eleitorais atreladas ao “voto de legenda”, têm demonstrado interesse pelos 

pentecostais desde as últimas décadas do século XX; pois, é observável que há, nas diretrizes 

partidárias, uma estimulação de filiações e candidaturas de atores religiosos na busca de 

consolidar o sucesso nos processos eleitorais dos próprios partidos políticos; dito de outra 

forma, há uma expectativa em um determinado partido que a candidatura de indivíduos de uma 

religião conquiste muitos votos advindos de outros sujeitos que professam a mesma religião; e 

assim se pretende eleger outros membros do partido através dos tramites do “voto de legenda”.  

  Assim sendo, a análise que toca as arestas dos meios católico e evangélico mostra que, 

desde 1891, “ o princípio legal de separação entre Estado e Igreja não retirou a religião da arena 

pública brasileira” (MACHADO, 2012, p. 32). E, diante desde cenário, como fica o critério da 

laicidade do Estado brasileiro?  

  Portanto, em relação ao contexto católico, desde os tempos de colonização, e a recente 

proliferação da atuação da aresta denominada evangélica – sobretudo nos espaços concebidos 

como espaços tradicionais de participação política –, as presenças de pautas políticas 

requisitadas pelos movimentos tangenciados pelos grupos feministas e/ou pelos movimentos 

LGBT impulsionaram a própria acentuação da atuação da esfera religiosa sob o aspecto político. 

Nesse sentido, Machado (2012) também avalia que durante as eleições do ano de 2010, os 
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grupos religiosos exploraram o “combate” a temática da descriminalização do aborto e a 

ampliação dos direitos dos indivíduos LGBTT (p. 33). Esta colocação ainda reforça a ideia 

abordada por Joanildo Burity (Supracit) de que existe uma atuação dos atores religiosos perante 

o âmbito político quando abordados pautas políticas relacionadas ao corpo, ao gênero e a 

sexualidade, ao aborto, entre outros – as questões biopolíticas. 

  Por fim, merece ser destacado também situações legais – no sentido de ser baseado em 

demandas do Poder Legislativo – que tangenciam a proibição do uso dos sacrifícios de animais 

nos rituais religiosos. Um dos projetos advém de uma conjuntura ocorrida mais precisamente 

no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, quando uma lei estadual aprovada em 2004, a lei nº 

12.131/20043, sob a alegação de acrescentar um parágrafo na lei que institui o Código Estadual 

de Proteção aos animais no estado mencionado, passou a não enquadrar o sacrifício animal nos 

cultos de matriz africana como arbitrariedade; no entanto o Ministério Público do Rio Grande 

do Sul acionou o Supremo Tribunal Federal, alegando que a competência estadual não poderia 

sobrepor a jurisdição da União, lei nº 9.605/19984,  tangente aos crimes ambientais, que no Art. 

32 condena a prática “ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos 

ou domesticados, nativos ou exóticos”.  Em 2007, durante os trâmites no Supremo Federal o 

subprocurador-geral da República da época, Rodrigo Janot, mencionou que a liberdade de culto 

é um direito fundamental e sugeriu a lei estadual em xeque fosse redigida de uma forma que a 

proibição não seria enquadrada para “o livre exercício dos cultos e liturgias das religiões”5. 

Nesse sentido, como provocativa, seria sensato considerar o sacrifício de peixes para consumo 

católico durante a denominada semana santa um ritual? Decerto, parece coerente que não é 

somente as religiões de matrizes africanas que cometem sacrifícios de animais.  

  A outra conjuntura é referente a um projeto de lei nº 8.062/20176, de autoria do 

Deputado Pastor Eurico, que pretende alterar a lei nº 9.605/1998, instituindo a proibição de 

rituais religiosos, passando o Art. 32 desta lei a ser redigido da seguinte forma: “Praticar ato de 

abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos, em virtude da realização de rituais religiosos”.  Como justificativa, é apresentado que 

“a prática de sacrifícios animais em rituais religiosos remonta ao início da vida humana em 

                                                           
3 Visualização disponível em: http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/12.131.pdf 
4 Visualização disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm 
5 Visualização disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/18/Como-est%C3%A1-a-

discuss%C3%A3o-sobre-a-legalidade-do-sacrif%C3%ADcio-religioso-de-animais 
6 Visualização disponível em: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD0020170805001320000.P 

DF#page=109 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD0020170805001320
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comunidade. Por outro lado, a proteção aos animais advém da própria evolução da sociedade, 

que a cada dia tem maior consciência sobre a importância da preservação da fauna e do respeito 

à vida animal”; e acrescenta que “a realização de sacrifícios animais em rituais de determinados 

grupos religiosos continuam a ocorrer livremente, apesar de, notadamente, a maior parte da 

sociedade não ser adepta dessa prática e condenar quaisquer tipos de atividades que resultem 

em sofrimento animal ou sacrifício que não tenha o fim de prover alimento”; como também que 

“é imensurável o sofrimento que advém do constrangimento a que somos submetidos, 

encontrando os corpos em putrefação utilizados nas oferendas em locais públicos, tais como as 

ruas e praças de nossas cidades”. É evidente que este projeto de lei direciona para as práticas 

religiosas de matrizes africanas.  

  Ora, por que só o culto africano é contestado ou, pelo menos, é a religiosidade mais 

visada? Por que não é ostensivo a conexão de sacrifícios de animais em rituais religiosos a 

prática do consumo de peixes durante a tal semana santa ou o ato do consumo de peru no 

período de comemoração do nascimento do menino de Jerusalém? Estaria os embates das 

esferas política e religiosas imbuídos de racismo? 

   Decerto, com base em tudo que foi dissertado até aqui, fica perceptível uma conjuntura 

de atrito entre os arcabouços de concepções religiosos e os panoramas da esfera política, 

expressando que essas duas nuances da sociedade precisam ser discutidas e entendidas, não 

olvidando o enfoque às premissas do relativismo, da diversidade humana, do diálogo, do Estado 

Laico, da tolerância religiosa, e da abordagem racial.    
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3. O PROJETO DE INTERVENÇÃO: DA CONSTRUÇÃO À APLICAÇÃO 

 

  O Projeto de Intervenção em evidência neste presente Trabalho de Conclusão de Curso 

foi originado de demanda escolar. Pois, a partir da observação da conjuntura sociocultural dos 

sujeitos que compõem o Colégio Estadual Luciano Passos, pode-se inferir que há uma 

diversidade religiosa. Não obstante, se observou que a escola expressa por meio de um quadro 

um valor religioso específico, o qual se torna problemático quando se pensa a própria instituição 

escolar enquanto espaço laico e, também, quando a própria escola se identifica como uma 

instituição propagadora do respeito às diversidades socioculturais. Assim sendo, o eixo 

temático pensado para ser trabalhado no Projeto de Intervenção na comunidade escolar foi a 

religião.  

  Como abordar sociologicamente a religião? Qual a melhor maneira de transmitir os 

aspectos conceituais que tangenciam o prisma religioso para os alunos? Como utilizar o espaço 

escolar e as ferramentas presentes na escola para a aplicação do projeto? Estas e outras questões 

fizeram parte da mente do estagiário logo que foi optado por trabalhar a temática.  

  A princípio, a primeira ideia que surgiu foi de trabalhar somente a conceituação de 

religião proposta por Durkheim em sua obra As formas elementares da vida religiosa, 

esmiuçando fundamentalmente os conceitos de crença, ritos, sagrado e profano; pois, diante do 

pluralismo religioso presente na escola – e na sociedade – o objetivo desta perspectiva seria 

apresentar os elementos comuns a todas as religiões para que se pudesse entrever que é incorreto 

estratificar as religiões em escala entre a pior e a melhor e/ou entre a certa e a errada e/ou entre 

a verdadeira e a falsa. Desta forma, se constituiu como objetivo deste panorama revisar os 

conceitos antropológicos de relativismo e etnocentrismo (trabalhados na escola como conteúdo 

de Sociologia nas turmas do 1º ano do Ensino Médio). Para tal, seria realizado um momento 

expositivo das reflexões presentes em Durkheim, exposição de vídeos sobre a temática da 

intolerância religiosa, bem como um momento de presença e oratória de representantes dos 

demais segmentos religiosos existentes na cidade de Cruz das Almas, Bahia. Por fim, os alunos 

teriam que identificar nas falas dos palestrantes as principais crenças, ritos e noções de sagrado 

e profano de cada religião apresentada; e construir um texto sobre a temática da diversidade 

religiosa.  

  No entanto, em reunião com a professora supervisora do estágio (a professora da escola) 

para apresentar a perspectiva de temática e meios de aplicação do Projeto, outro horizonte 



45 
 

passou a ser pensado diante da abordagem da esfera religiosa com os alunos. A professora de 

supervisão sugeriu que após o momento expositivo-conceitual, ao invés de trazer representantes 

religiosos à escola, se fizesse uma visita técnica a um terreiro de Candomblé. Ela perguntou: 

“você teria coragem de se responsabilizar por levar os alunos a um terreiro? [silêncio do 

estagiário] Porque se você tiver coragem, você tem que se preparar para lidar com pais de 

alunos; pode ser que alguns venham na escola”.  

  As duas abordagens descritas, apesar de tentadoras, foram descartadas. A primeira 

porque dependia da aceitação dos representantes religiosos e um horário coerente para todos. 

Vale ressaltar que nesta primeira perspectiva havia a pretensão de trabalhar com a escola toda; 

desta forma, após trabalhar o momento expositivo dos conceitos advindos do arcabouço teórico 

durkheimiano e de exposição dos vídeos sobre a temática da intolerância religiosa em todas as 

turmas de um turno de funcionamento da escola, seria reservado um dia para as palestras dos 

convidados a representar uma religião, o que teria que contar com a suspensão de aulas das 

demais disciplinas no dia escolhido. Portanto é uma logística que necessita de um melhor 

planejamento e as circunstâncias presentes no desenvolvimento do estágio total não 

propiciavam um dispêndio de muito tempo. A segunda perspectiva foi desconsiderara por 

refletir acerca do transporte necessário para o deslocamento, a merenda durante a visita técnica 

e, também, por falta de coragem do estagiário diante da possibilidade de encarar certos pais de 

alunos “revoltados”.  

  Ademais, após uma reunião com o professor orientador de estágio (professor do curso 

de Licenciatura em Ciência Sociais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), ficou 

acertado que, por conta do tempo, o Projeto de Intervenção deveria ser aplicado somente a uma 

turma. Assim, em nova reunião com a professora supervisora, apontando a nuance da aplicação 

do Projeto em apenas uma turma, a mesma sugeriu que fosse aplicado na turma do 3º ano A do 

turno vespertino por ser uma turma menor e que ela considerava boa de dar aula; e requisitou 

se seria viável relacionar a temática da religião com algum aspecto que dialogasse com questões 

de poder.  

  Assim sendo, o Projeto tomou proporção de abordar confluências possíveis entre as 

esferas da religião e da política; o que se tornou ainda mais válido por, além de trabalhar toda 

a perspectiva imaginada de primazia concernente à diversidade religiosa presente na 

comunidade escolar e na sociedade, abordar também a religião e política num ano de eleições 

para presidente, senadores, governadores e deputados; sendo que na atualidade se observa que 
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muito dos candidatos se pautam em justificativas religiosas para fundamentar suas campanhas, 

além do fato de ser possível perceber tensões sociais e desavenças entre as pessoas por causa 

de temas políticos.    

 Portanto, foi levado em conta a importância da temática do Projeto de Intervenção por 

subsidiar a criticidade dos estudantes frente à temática em discussão para prepará-los para o 

exercício da cidadania frente à diversidade, bem como debater assuntos necessários para o bom 

desempenho nas provas de vestibulares, do ENEM e de concursos para cargos públicos. 

 Ademais, é notório conceber que – mesmo fora da conjuntura eleitoral do ano de 2018 

– há no Brasil (um Estado Laico) uma enorme pressão da dita Bancada da Bíblia no Congresso 

Nacional sobre as pautas políticas como o aborto, o casamento LGBT, o uso de nome social 

para as pessoas trans, a cirurgia de “mudança” de sexo; ou, também, como foi veiculado nas 

mídias, a respeito um Projeto de Lei que pretende proibir o sacrifício animal em rituais 

religiosos (intervindo fundamentalmente nas religiões de matriz africana). Por um lado, se vê 

que ideias religiosas imbuindo no cenário das pautas políticas, por outro lado, uma normativa 

legal advinda da esfera política coibindo religiões. 

  Portanto, foi construído um Projeto de Intervenção que pretendeu discutir sobre as 

possíveis interseções entre as perspectivas acentuadas no campo sociocultural da religião e os 

princípios (e dinamismo) da esfera política; ou seja, visou debater de que medida ocorrem 

interferência de concepções religiosas na conjuntura da normatização e fiscalização de leis – 

direitos e deveres –, bem como discutir a intervenção de perspectivas políticas em relação às 

religiões. Ou seja, foi almejado tratar de interfaces entre esses dois campos, bem como 

apresentar influências e interferências.  

  E teve, então, como objetivo discutir com os alunos a respeito das possíveis confluências 

entre a religião e a política pontuando como uma pode interferir no exercício da outra, bem 

como conceituar a religião e a política a partir de autores das Ciências Sociais; revisar os 

conceitos de etnocentrismo e relativismo; debater o cenário da religião frente pautas políticas 

contemporâneas, a exemplo do casamento LGBTs e o aborto; discutir a ideia de Estado Laico. 

 Para a execução do Projeto de Intervenção escolar foi pensado como metodologia 

quatro elementos conectados entre si: uma roda de conversa com os estudantes, exibição de 

vídeos (reportagens, documentários, curtas) sobre a temática, aula expositiva e a confecção de 

um varal temático. Esses elementos ou atividades seriam realizadas em dois momentos.  
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O primeiro momento seria de duas horas-aulas e usado para a realização da roda de 

conversa e da exibição de vídeos objetivando conhecer as percepções dos estudantes sobre o 

tema e problematizar a questão. O segundo momento, também de duas horas-aulas, porém na 

semana consecutiva, foi objetivado como momento da realização da aula expositiva para a 

apresentação dos conceitos, a partir de autores das Ciências Sociais, e preenchimento de lacunas 

da problematização e debate do momento anterior; e da produção de um varal temático, 

composto por frases, reflexões e/ou desenhos idealizados pelos próprios estudantes com base 

nas abordagens vistas e debatidas durante os momentos citados.  

 

No entanto, algumas projeções não puderam ser contempladas firmemente. Mesmo 

frequentando a escola-campo há um certo tempo de estágio, o estagiário só pode observar a 

dinâmica da sala multiuso (figura 8) durante uma aula co-participativa com a professora 

supervisora dias antes da data prevista para a aplicação do Projeto de Intervenção. Foi 

observado que muito tempo se perde arrumando as cadeiras na sala e ligando os equipamentos; 

além disso, como os estudantes vêm de sua respectiva sala de aula para a sala multiuso, muitos 

chegam dispersos em conversas e brincadeiras e há um dispêndio de tempo até mínima 

concentração dos mesmos necessária para o início das atividades na sala multiuso. Por isso, o 

planejamento de exibir vídeos tangentes a temática do Projeto em xeque foi descartada.   

  Outro aspecto planejado que não aconteceu conforme o script foi a suspensão do uso de 

quatro horas-aula subdivididas em duas semanas. O Projeto de Intervnção aconteceu em apenas 

duas horas-aula e contemplou a etapa de roda de conversa com os alunos para averiguar as 

noções dos estudantes sobre o tema proposto e problematizar questões sobre a temática 

proposta; a explanação dos conceitos e, em parte, a confecção do varal temático.  Aqui vale 

pontuar que no momento em sala, não aconteceu literalmente uma roda, pois as cadeiras 

permaneceram enfileiradas; mas houve um giro de vozes, alguns alunos participaram da 

discussão expressando suas concepções e dúvidas.  
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Fonte: acervo fotográfico do autor, 2018.  

Figura 8 - Sala Multiuso. 

 

 No entanto, também diferentemente do planejado, a aplicação do Projeto supracitado 

ocorreu nas turmas do 3º ano A e 3º ano B do turno vespertino, no mesmo dia. E é importante 

ressaltar que apenas na turma do 3º ano B foi possível realizar o colhimento dos desenhos, das 

frases e/ou reflexões dos estudantes sobre a temática debatida para a confecção do varal 

temático.   

 

No 3º ano A, ocorreu nos dois últimos horários de aula da escola (4º horário: logo após 

o intervalo; e 5º horário: antecede a liberação dos alunos para retorno às respectivas casas), 

sendo que os alunos são liberados às 17:00h por conta dos transportes escolares 

disponibilizados pela prefeitura e destinados as demais comunidades da zona rural da cidade; 

assim, por precisar ser liberados da escola mais cedo, não foi colhido os desenhos dos alunos 

do 3º ano A.   

 

  A primeira turma em que o Projeto de Intervenção foi contemplado foi a turma do 3º 

ano B vespertino. O horário de aula de Sociologia nessa turma é de 13:50h às 15:30h, portanto 

o segundo e o terceiro horário de aula do Colégio Estadual Luciano Passos no período da tarde, 

nos dias de quarta-feira. Vale frisar ainda que o término da aula do terceiro horário precede o 

momento do intervalo de 20 minutos para o lanche e demais finalidades.    
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  Foi iniciado com a indagação “Política e religião se discute?”; as respostas dos alunos 

para esta questão podem ser agrupadas em quatro possibilidades: a) política e religião se 

discute; b) política se discute, mas a religião, não; c) política não se discute, mas a religião, sim; 

d) nem a política nem a religião merecem ser discutidas.   

 

   A segunda indagação foi sobre a percepção dos alunos sobre religião, na qual a religião 

foi pontuada como algo que conecta o ser humano com “Deus” ou como algo que “envolve 

mistérios”. Em seguida, a noção de política foi pontuada pelos estudantes como algo 

relacionado com a forma de governar um país; escolher o melhor para a sociedade; e na fala de 

um aluno, “lugar de corrupção” – no entanto, outro colega disse algo parecido com: “o professor 

de filosofia disse que corrupção tem a ver com politicagem, política é outra coisa”.  

  

  Após as ponderações dos alunos sobre as indagações iniciais, começou um momento 

mais expositivo, alocando os conceitos baseados em autores das Ciências Sociais; 

primeiramente foi tratado da Religião, focando sobretudo as contribuições de Émile Durkheim 

em As formas elementares da vida religiosa; depois voltou-se para as conceituações de política, 

formas de participação política e a concepção dos espaços tradicionais e não-tradicionais de 

participação política. Vale ressaltar que a explanação foi toda voltada para um diálogo com os 

estudantes, perguntando se eles já tinham escutado falar dos autores e/ou conceitos 

mencionados, e pontuando os principais autores e conceitos no quadro.  

   

  Feito a conceituação da religião e dos principais aspectos da esfera política necessários 

para a discussão, passou-se para a premissa da interação entre os eixos temáticos discutidos. 

Então foi perguntado se os estudantes tinham escutado ou visto nas mídias sobre o projeto de 

lei que visava proibir o sacrifício animal em rituais religiosos; poucos responderam que tinham 

visto passar uma matéria sobre o tal projeto de lei em um telejornal. Portanto, quando indagados 

sobre a primeira coisa que passavam na mente deles (os estudantes) quando se falava sacrifício 

animal em rituais religiosos a resposta perpassou por: “galinha”; “galinha preta”; “macumba”. 

No entanto, quando convidados a pensar a matança de peixes para a “Semana Santa” enquanto 

uma crença e ritual católico, os estudantes demonstraram surpresa e passaram a supor que não 

fazia sentido um projeto de lei que proibisse o sacrifício de animais em rituais religiosos; um 

estudante chegou a dizer que se proibir a morte de animais para rituais religiosos, tem que 



50 
 

proibir o consumo de animais.   

 

  Diante das considerações sobre as possíveis confluências entre a política e a religião, foi 

ressaltado a importância de se compreender e fazer valer a lógica do Estado Laico; como 

também a importância de se desvencilhar das visões etnocêntricas sobre as religiões, pois com 

base em Durkheim, não é possível estratificar as religiões na medida que todas elas são 

igualmente religiões por envolver crenças, ritos, noções de sagrado e profano e se perpassar por 

uma coletividade; assim sendo, era preciso sempre relativizar. Até porque a falta da prática do 

relativismo desencadeia nos exemplos de intolerância religiosa. Revisou-se a própria noção de 

pluralidade presente no pensamento de Hannah Arendt para respaldar a noção de relativismo e 

salientar a atividade política como condição humana, inerente a todos, e que, por isso, o termo 

apolítico é incorreto.  

 

 

Fonte: acervo fotográfico do autor, 2018.  

Figura 9 - Imagem do quadro da sala de aula do 3º ano B vespertino após debate e explanação durante 

aplicação do Projeto de Intervenção. 

 

 

   

  Após o momento de debate e explanação sobre o tema, os alunos foram convidados a 

desenhar e/ou escrever a respeito do que absorveram para a confecção do varal temático. Aqui, 

vale ressaltar a finalização do debate e oratória sobre a temática em análise ocorreu por volta 

das 15:10h, ficando os alunos com cerca de 20 minutos antes do intervalo para rabiscar suas 

ideias em folhas de ofício tamanho A4 e usando lápis de cor e hidrocores disponibilizados pelo 

estagiário, como pode ser visto na figura 10 abaixo. 
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Fonte: acerto fotográfico do autor, 2018. 

Figura 10 - Estudantes da turma do 3º ano B vespertino colocando no papel ideias apreendidas após o 

debate e explanação durante aplicação do Projeto de Intervenção. 

 

  Após o intervalo, foi a vez da ida à sala da turma do 3º ano A vespertino, a turma 

sugerida inicialmente pela professora por ser uma turma menos barulhenta e com menos alunos 

em relação ao próprio 3º ano B. Na turma do 3º ano A, a metodologia usada foi semelhante a 

executada no 3º ano B, porém não houve o mesmo nível de interação e participação dos alunos 

na atividade. Além disso, o horário de aula de Sociologia na turma citada corresponde ao quarto 

horário de aula, as 15:50h, que é logo após o intervalo de aulas para o lanche e outras 

finalidades, e vai até o quinto e último horário, que é de 16:40h às 17:30h. Entretanto, por ser 

um período correspondente com a volta dos estudantes para a sala de aula após o intervalo, 

muitos demoram de se concentrar, conversas iniciadas durante o intervalo continuam em sala 

de aula e muitos estudantes passam de 20 minutos do horário estabelecido para retorno à sala 

de aula. Por outro, lado por conta de alunos que necessitam pegar os transportes das zonas 

rurais, o final na aula acontece às 17:00h. Assim sendo, na turma do 3º ano A, o início das 

atividades começou mais tarde e precisou ser reiniciado umas três vezes por conta de grupos de 

alunos que voltavam para a sala atrasados e atrapalharam, assim, o andamento da discussão 

proposta pelo Projeto; e teve que encerrar mais cedo, atropelando algumas ideias pensadas para 
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ser debatidas e sem ser possível propor a dinâmica final do desenho ou texto no papel para a 

confecção do varal temático. 

 

3.1.  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE A PARTIR DA 

APLICAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

  É válido salientar que os períodos transcorridos nas duas turmas diferentes foram 

substanciais para refletir a prática docente. Primeiro, na turma do 3º ano B, turma tida como 

bagunceira, o estagiário quando percebia focos de conversa paralela caminhava (mantendo a 

oralidade dos conteúdos e mantendo a interação com o restante da turma) até os alunos que 

conversavam, o que acabava por inibir a conversa. Portanto, a primeira reflexão condiz com a 

postura docente em sala de aula. Este apontamento fica ainda mais relevante quando se reflete 

que, durante o momento na turma do 3º ano A, inconscientemente, o estagiário assumiu uma 

postura mais fixa no ambiente da sala de aula, transitando fundamentalmente entre o quadro e 

a mesa do professor. Nesse sentido, é válido lembrar que na turma do 3º ano A, houve menos 

interatividade com os alunos. 

  A segunda reflexão é pertinente à oportunidade de repensar a prática docente e suas 

ferramentas didático-pedagógicas em relação às particularidades de cada turma, de cada aluno 

(e de seu contexto social e familiar), da escola. Pois, após os momentos transpassados em cada 

turma foi possível sentir o impacto da dinâmica dos próprios horários de aula – se é antes ou 

depois do intervalo –, bem como a influência de fatores externos na dinâmica escolar, a exemplo 

do horário dos transportes destinados aos alunos que moram nas zonas rurais (e utilizados 

também por alunos da zona urbana que moram longe da escola e não têm outros meios de 

subsidiar seus deslocamentos no eixo casa-colégio). Assim sendo, é preponderante considerar, 

na prática docente, as particularidades de cada turma, por exemplo; e por mais que precise 

trabalhar os mesmos conteúdos em turmas de graus equivalentes, o conteúdo precisa ser 

passado de maneira que as ferramentas didático-pedagógicas estejam sempre coerentes com as 

peculiaridades de cada turma.  

  É possível considerar também que os assuntos trabalhados devem ser pincelados, 

lembrados sempre, pois quando indagados sobre os conceitos de relativismo e etnocentrismos 

(vistos durante o 1º ano do Ensino Médio no Colégio Luciano Passos), os alunos tiveram 

dificuldade em lembrar a definição ou mencionar contextos tangentes ao conceito. 
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  Outra reflexão é: por mais que os alunos digam que estão entendendo o assunto 

abordado em sala de aula, por mais que haja interatividade, isto não significa que eles estão 

realmente entendendo – ou que entenderam. Pois, durante a explanação na sala da turma do 3º 

ano B, após ter debatido e intensificado a revisão dos conceitos de religião em Durkheim, 

relativismo, Estado Laico, a perseguição às religiões de matrizes africanas, o propôs a 

problematização da frase presente no quadro da escola (vê figura 7) e a releu trocando “Deus” 

por “Oxalá”, foi possível ouvir múrmuros de deboche – algum aluno ainda gritou: “Deus é 

mais”.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A escola possui vários significados. Ela é vista como instituição de propagação dos 

valores sociais; no entanto, também é tida como um espaço de reflexão crítica da própria 

sociedade. Logo, a escola é um espaço de se pensar o estar no mundo pautado, digamos assim, 

na constante idealização do que se pode aproveitar das gerações anteriores e o que se pode 

melhorar para a geração presente e para as futuras.   

  No entanto, o pensar a escola nem sempre se dá no campo do planejamento ou da ação 

objetiva e, assim, vão se estabelecendo relações muitas vezes inesperadas; é por falta de ações 

reflexivas que a dinâmica da própria gestão escolar pode se distanciar, inclusive, dos próprios 

sentidos da instituição inteirados no seu respectivo Projeto Político Pedagógico. É de forma 

inconsciente que podem ir se estabelecendo engrenagens intrinsecamente relacionadas com 

fatores extraescolares que afetam o dinamismo da escola. Portanto, é preciso idealizar um 

estado de alerta constante diante dos percalços tangentes ao ambiente de ensino; e para isso é 

preciso ser difundido a criticidade. Diante das dinâmicas que perpassam a escola, gestores, 

professores, funcionários, alunos e demais membros da comunidade extraescolar precisam ser 

críticos para com suas próprias ações. 

  Por falar em relações que compõem a escola, em Dayrell (2001) vê-se que, a nível 

macrossocial, há relações que ponderam sobretudo um determinismo sobre a escola. Muitas 

vezes, esta relação determinista se processa no campo da consciência; consciência de quem? 

Na conjuntura brasileira recente, como foi exposto, há um crivo conservador pensando a escola. 

No entanto, quem serão os beneficiados em relação a prática de certos modelos escolares?  

  Mais fácil que inferir acerca dos seguimentos sociais a serem favorecidos pela 

consolidação da Escola sem Partido e pela atual Base Nacional Curricular Comum, é alegar 

quem serão os desfavorecidos a partir da sustentação dessas perspectivas: todos os brasileiros.  

Pois manter as lógicas perpassadas por essas iniciativas significa consentir com o atrofiamento 

do caráter transformador da sociedade que se espera da escola e compactuar com o 

desfalecimento do respeito e tolerância às diversidades sociais ainda almejados dentro dos 

ambientes escolares.  

   Além da escola, seus objetivos e as relações tangentes a ela, vale pontuar que o próprio 

momento de formação docente, o estágio, precisa ser aquilatado como uma etapa de constante 

reflexividade. Pois, é durante o estágio que o aspirante a professor reflete sobre a identidade 
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docente e práticas didático-pedagógicas. Ademais, pode-se inferir que é um momento de 

condicionamento crítico do fazer docente, visto que a arte de ensinar é um constante aprender 

(sobre si mesmo; sobre a profissão de professor; e sobre o mundo ao redor). 

  A aplicação do Projeto de Intervenção durante o estágio docente em Licenciatura em 

Ciências Socais, tangenciou sobre os apontamentos críticos; pois a partir dele foi possível se 

pensar os sentidos da escola, os sentidos da prática docente e os sentidos que, atualmente 

querem se impor ao ambiente escolar. Política e religião se discutem, sim. E para além do 

subsídio à perspectiva crítica dos estudantes e contribuição para a escola enquanto instituição 

de proliferarem do respeito às diversidades socioculturais, pensar que a política e a religião se 

discutem também é pensar o projeto de escola pensado pelos idealizadores e simpatizantes do 

Escola sem Partido.  

 Portanto fica entendido aqui que o estágio é um grande momento para refletir e aprender 

a arte de ser docente. Além disso, a partir da aplicação do Projeto de Intervensão pôde-se 

averiguar como certos temas não podem ser corrompidos ou excluídos da educação escolar, 

pois é um grande prejuízo em prol de uma sociedade justa. Ademais, a própria escola é um fazer 

constante e, por isso, o teor da criticidade precisa prevalecer. E como, ressaltou Dayrell 

(Supracit), nenhuma vitória a de ser cantada antes da hora quando o assunto é a educação. 

Avante! 
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ANEXO 

 

Imagens da produção dos alunos sobre a temática discutida (e imagens fora do tema): 
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