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RESUMO

Neste artigo, são abordadas importantes questões acerca do contexto atual das finalidades educativas
e ações culturais, em especial seus desdobramentos sob a perspectiva conservadora religiosa.
Trata-se de percepções que expressam a ideologia religiosa inserida como artefatos e ferramentas nas
relações dialéticas entre o indivíduo e o coletivo no processo sociocultural. Esta pesquisa justifica-se
pela importância de perceber as finalidades educativas conservadoras no sistema cultural e simbólico
que permeia a formação do ser humano em atividades nas quais participa e constrói sentido.
Conclui-se que a ideologia religiosa conservadora se apresenta como forte propensão a exercer o
controle social por meio da educação.

PALAVRAS-CHAVE: Finalidade educativa. Cultura. Conservadorismo.

ABSTRACT

In this article, important questions about the current context of educational purposes and cultural
actions are discussed, especially their unfolding from a conservative religious perspective. These are
perceptions that express the religious ideology inserted as artifacts and tools in the dialectic relations
between the individual and the collective in the sociocultural process. This research is justified by the
importance of perceiving conservative educational purposes in the cultural and symbolic system that
permeates the formation of the human being in his activities in which he participates and builds
meaning. It is concluded that conservative religious ideology presents itself as a strong propensity to
exert social control through education.

KEY WORDS: Educational purpose. Culture. Conservatism.

RESUMEN

En este artículo se abordan importantes cuestiones acerca del contexto actual de las finalidades
educativas y acciones culturales, especialmente sus desdoblamientos desde la perspectiva
conservadora religiosa. Se trata de percepciones que expresan la ideología religiosa insertada como
artefactos y herramientas en las relaciones dialécticas entre el individuo y el colectivo en el proceso
sociocultural. Esta investigación se justifica por la importancia de percibir las finalidades educativas
conservadoras en el sistema cultural y simbólico que permea la formación del ser humano en sus
actividades en las que participa y construye sentido. Se concluye que la ideología religiosa
conservadora se presenta como una fuerte propensión a ejercer el control social por medio de la
educación.

PALABRAS CLAVE: Objetivo educativo. La cultura. Conservadorismo.
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INTRODUÇÃO

A relevância do presente artigo é realçada pela existência de um real desconcerto social quanto às
diversas significações atribuídas às finalidades educativas brasileiras. A pesquisa identifica
orientações políticas, por vezes valorando ações conservadoras religiosas, que possuem importante
impacto na educação brasileira por meio da comunicação, da constituição e da construção de um
sistema ideológico singular.

As reformas educativas nos marcos do neoliberalismo têm início nos anos 1980 em países da Europa,
expandindo-se, em seguida, para as Américas e a África em torno de quatro estratégias: criar novos
padrões de gestão dos sistemas de ensino e das escolas; reformulação dos currículos; priorização de
aspectos financeiros e administrativos; e profissionalização e formação de professores e sistemas de
avaliação em larga escala, tendo como eixo um novo conceito de qualidade educacional baseado em
resultados de desempenho dos alunos em provas nacionais.

O conservadorismo religioso surgiu como expressão de um grupo de fundamentalistas dentro do
debate teológico protestante americano, norteando teólogos brasileiros, extrapolando os limites
eclesiológicos. Hoje, o conservadorismo religioso brasileiro expressa um quase neofundamentalismo
representado por grupos políticos de origem judaico-cristã. Em grande parte, a religião católica e as
religiões protestantes constituem uma dimensão muito importante na vida política brasileira e, não
raras vezes, os discursos políticos se imiscuem nos discursos religiosos. Alguns motivos específicos
para essas ações internas podem ser observados, como a militância, o uso eficiente dos meios de
comunicação, a constituição e a construção de um sistema ideológico singular.

O contexto social como representação ética e moral é exibido de forma simbólica em suas categorias
conservadoras pelos processos nos quais um grupo ou uma sociedade partilham um sistema de
representação de valores. As mentalidades, as formas, os símbolos e os mitos passam a ser parte da
história cultural brasileira, tendo por objeto o coletivo, o automático, o repetitivo.

Dessa forma, os novos parâmetros conservadores, fortalecidos pelos conceitos capitalistas
neoliberais da nova história, representam o sentido das mentalidades coletivas, gerando uma
dependência restrita ao social e em seu reconhecimento como identidade e formas
institucionalizadas.

Assim, as finalidades educativas conservadoras religiosas e suas ações culturais refletem uma
história de sistemas de crenças, de valores e de representações de diferentes grupos e épocas em suas
ações e seus juízos dos sujeitos sociais.

No intuito de elucidar as finalidades educativas religiosas e as práticas que as compõem, faz-se
necessário, sobretudo, um olhar acurado sobre o conjunto de ações e de objetos, de signos e de
imagens culturais que regularam a relação da história cultural.

A história educacional brasileira e a influência conservadora religiosa foram e continuam sendo um
fenômeno sociocultural. O conservadorismo brasileiro defende o fortalecimento de instituições
tradicionais como a família, a religião e a escola. A ideologia conservadora apresenta-se como forte
propensão a exercer o controle social por meio da educação, estabelecendo ações de manutenção e
reprodução do atual estado das coisas vigente na sociedade.

A linguagem religiosa conservadora é uma expressão mítica, e o mito utiliza-se de linguagem
metafórica, na qual os signos exibidos levam a crer que a aparência vale pelo real, gerando uma
dependência demasiadamente restrita ao social e, às vezes, absurda em seu reconhecimento como
identidade e formas institucionalizadas.

O PROBLEMA QUE MOTIVOU A ESCRITA
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O propósito de realizar uma narrativa científica sobre as finalidades educativas conservadoras
religiosas e suas ações culturais abrange muito mais que uma sequência de acontecimentos ou de
intenções dos principais atores desses processos, mas também, e principalmente, as estruturas
institucionais em seus modos de pensar por meio das micronarrativas.

Nos traços socioculturais conservadores, regulados pela cultura religiosa em particular, transparecem
os modos pelos quais seus membros percebem e interpretam o social, gerando um relacionamento
dialético entre os acontecimentos e as estruturas.

Peter Burke (1997) afirma que a realidade é social e culturalmente construída, destruindo a
tradicional distinção entre o que é central e o que é periférico na história, focando, quase que
exclusivamente, na análise das estruturas sociais. Assim, abandona a visão da história vista de cima e
privilegia a história vista de baixo, recheada por opiniões de pessoas comuns e suas experiências de
mudança social.

Diante dessa realidade, cabe-nos uma reflexão: os verdadeiros agentes conservadores no Brasil são
os indivíduos ou as instituições? Os valores, as mentalidades, as formas, os símbolos e os mitos
passam a ser parte da história sociocultural brasileira. São indicadores poderosos para a percepção de
sua ancoragem na realidade social e o sentido que elas atribuem ao processo educativo escolar como
fenômeno social, cultural e histórico.

Apreender os sistemas, as funções, os sentidos e os valores que permeiam as finalidades educativas
conservadoras são desafios que contribuirão para o entendimento da história das mentalidades
psicológicas coletivas ou da história social das ideias incorporando, como fonte principal, a cultura
popular considerada como conjunto de crenças, signos e significados criado por um grupo. Assim, há
necessidade de uma nova reflexão: que é o povo desta cultura ou a cultura deste povo?

Sendo assim, a nova história educacional sob o contexto do conservadorismo é o retrato dos
acontecimentos que inclui um traço e vestígio de tudo que a nossa sociedade vivenciou e produziu
desde seu reconhecimento. A temática a ser pesquisada partirá de pressupostos que envolvem a
educação e suas finalidades educativas sob a perspectiva conservadora religiosa e suas ações
socioculturais.

O sociólogo Pierre Bourdieu (2005) propõe que o “hábito de um grupo, entre membros com
propensão para selecionar respostas de um repertório cultural particular de acordo com as demandas
de uma determinada situação ou de um determinado campo”, reconhece a extensão da liberdade
individual dentro de certos limites estabelecidos pela cultura.

OBJETIVO

Analisar as finalidades educativas escolares e as ações culturais a partir do contexto social ideológico
do conservadorismo religioso.

METODOLOGIA

A produção deste artigo integra as atividades do Grupo de Pesquisa Teorias da Educação e Processos
Pedagógicos do PPGE da PUC Goiás, dentro do projeto financiado pelo CNPq: Concepções de
diferentes agentes educativos sobre finalidades educativas escolares no século XXI: um estudo no
Estado de Goiás.

Quanto à metodologia bibliográfica usada nesta pesquisa, considera-se um empreendimento de
processo único em conhecimento prévio sobre o tema geral. Durante o processo, as intervenções no
portfólio bibliográfico utilizam a bibliometria para mapear a estrutura do conhecimento desse campo
científico.
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Por meio de uma abordagem qualiquantitativa e estatística dos dados, utiliza-se o multicritério
avaliativo das principais tendências da pesquisa sobre o tema em andamento. O recorte temporal
escolhido das publicações abrange os anos de 2008 a 2018, a partir do tratamento das informações
indicando as tendências e os comportamentos da produção científica em desenvolvimento.

O uso dessa metodologia, e a análise de priorização de leitura, visa à redução das dificuldades em
lidar com o grande volume de documentos disponíveis para a pesquisa, garantindo que a escolha seja
adequada ao objeto de estudo, balizando-se pela qualidade, pela abrangência e pela contribuição
científica dos documentos. Nesse contexto, foram propostos métodos e ferramentas para
levantamento da base bibliográfica, catalogação, realização de filtragens e priorização da leitura de
teses, dissertações e artigos.

As referências bibliográficas utilizadas, até o momento, contribuirão para sustentar argumentações,
representando as preocupações e as preferências das metodologias adotadas. Vergara e Carvalho
Junior (1995) denotam que o desenvolvimento e a filtragem, por meio da leitura das obras
selecionadas, objetivam a conclusão do processo de pesquisa exploratória por meio de
procedimentos bibliográficos e documentais. Juntamente com a análise de dados que serão coletados
na pesquisa de campo e com o auxílio do programa NVivo 12, será possível a seleção no portfólio de
37 teses, 52 dissertações e 86 artigos, contemplando um total de 175 obras.

Os resultados da pesquisa obtidos até o presente momento permitem a priorização da leitura em
andamento com a garantia de que teses, dissertações e artigos estejam primeiramente alinhados ao
tema e que atendam a critérios de qualidade apresentados pela sociedade acadêmica.

1. EIXOS DE AVALIAÇÃO EM RELEVNCIA
EIXOS TEMÁTICOS: Teses, dissertações e artigos

OBJETIVOS: Analisar a relevância e a qualidade das teses, das dissertações e dos artigos
propriamente ditos identificando a representatividade e as referências no ambiente acadêmico.

INDICADORES: Número de citações das palavras-chave.

EIXOS TEMÁTICOS: Tema

OBJETIVOS: Avaliar, por meio dos resumos, palavras-chave ao alinhamento ao tema e aos
objetivos propostos pela pesquisa em questão.

INDICADORES: Nota dada em relação ao alinhamento à pesquisa

EIXOS TEMÁTICOS: Autores.

OBJETIVOS: Identificar a relevância e a representatividade dos no âmbito acadêmico.

INDICADORES: Valor do índice por formação acadêmica do autor.

1. SISTEMATIZAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA
1. Estabelecer um ambiente contextualizador do problema de pesquisa, a fim de justificá-lo e

explicá-lo.
2. Definir o problema de pesquisa elucidando as relações causais com o ambiente

contextualizador.
3. Definir o objetivo geral e os específicos da pesquisa: o objetivo geral da pesquisa será definido

após a análise conjunta do ambiente contextualizador com o problema de pesquisa; os
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objetivos específicos da pesquisa serão definidos em âmbitos teóricos, práticos e
metodológicos.

4. Definir as questões da pesquisa compreendendo os interesses e as inquietações científicas no
ambiente contextualizador e considerando o problema de pesquisa.

5. Formular os conceitos-chave da pesquisa em função das questões definidas, as quais poderão
auxiliar no enquadramento teórico que permita alcançar os objetivos propostos.

6. Realizar pesquisa exploratória de busca (NVivo 12) considerando teses, dissertações e artigos
úteis para a pesquisa bibliográfica por meio dos conceitos-chave determinados.

7. Realizar a leitura dos resumos e palavras-chave em busca de padrões nas teses, dissertações e
artigos selecionados. Leitura crítica e reflexiva estabelecendo conexões e construindo um
conjunto de palavras-chave que sejam úteis para o enquadramento teórico.

8. Definir a árvore de palavras-chave para a pesquisa no enquadramento teórico e auxiliando a
busca ampliada da pesquisa bibliográfica.

9. Realizar a pesquisa bibliográfica orientada pela árvore de palavras-chave para a pesquisa sem
nenhuma crítica ou filtro à busca.

10. Catalogar as teses, dissertações e artigos científicos resultantes da pesquisa bibliográfica
utilizando a ferramenta mais adequada.

11. Submeter o banco de dados das teses, dissertações e artigos científicos catalogados aos filtros a
fim de depurá-lo.

12. Selecionar e definir a sequência de leitura das obras.
13. Definir a necessidade de novas pesquisas em motores de busca a fim de melhorar o

enquadramento teórico.
DESENVOLVIMENTO DO TEMA

Não nascemos humanos; tornamo-nos humanos. É assim que somos definidos por Campbell (1998),
que considera que a humanidade verdadeira só acontece quando permitimos que nossos potenciais
aflorem, quando as ações socioculturais se tornam um verbo a ser aplicado no futuro imediato, à
medida que convivemos com as diferentes instituições, como a família, a escola, a religião, entre
outras. Parece, de fato, que ainda estamos longe de sermos plenamente humanos.

O processo de humanização é uma manifestação quase impossível de se concretizar, tão distante
quanto o desejo de ser hominídeo. É sabido que a civilização não foi um acontecimento inevitável,
mas sim resultado da criatividade e da convivência entre humanos.

Há cerca de dez mil anos, quando se deu o início, no Oriente, da Idade da Pedra Polida, ou período
Neolítico, o homem desenvolveu o cultivo da terra, a domesticação de alguns animais, poliu
ferramentas de pedra, fez cerâmica, aprendeu a tecer e, por fim, estabeleceu o sistema de
aldeamentos.

Nossos ancestrais paleolíticos desenvolveram a prática de sepultar os mortos, cuidadosamente, em
tumbas edificadas ou escavadas. Esse cuidado denotava uma atitude para com os espíritos dos
antepassados que remonta aos períodos mais antigos. A terra na qual repousavam os ancestrais era
considerada o solo do qual brotam, de forma mágica, os sustentos alimentícios da comunidade. É
importante a percepção que mostra o ser humano preso à terra e nela abrindo covas que alimentam os
vivos e abrigam os mortos.

O conceito de cultura, segundo Alfredo Bosi (1992), em seu livro Dialética da Colonização,
refere-se à ação de morar e ocupar uma terra; expandindo esse sentido, denota a ação de trabalhar e
cultivar o campo. Desse modo, o termo derivado do idioma Latim culturus, a terminação urus
evidencia a noção de tender a, ou do tempo que está por vir, ou de se movimentar em sua direção.
Cultura, colônia e culto derivam da palavra colo. Seu particípio passado é cultus, e o particípio
futuro é culturus. Portanto, o conceito de cultura, como Bosi nos apresenta, considera a operação de
uma consciência de grupo, sujeito à intervenção externa, que sai de dentro da existência social
agregando os projetos para o futuro. Bosi apresenta cultura como uma herança de valores e objetos
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compartilhados por um grupo humano relativamente coeso. Denota-se que o sistema de crença,
doutrina e conjuntos de convicções pessoais baseia-se no apego à tradição, aos hábitos e aos
costumes antigos. O estadista irlandês Edmund Burke (1790) sinaliza como ações conservadoras a
rejeição sistemática às mudanças ou inovações, a preferência pelo antigo, pelo espírito conservador.
No sentido político, o conservador age de forma ideológica, com apego exagerado às raízes
históricas da nação, aos valores herdados dos antepassados como forma de controle social.

Dentre as várias concepções usadas para o termo cultura, propomos, no contexto desta pesquisa, um
sistema de signos e significados criados pelos grupos sociais. Ele se produz e reproduz por meio da
interação social entre indivíduos que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus
valores, desenvolvem suas identidades e suas diferenças estabelecendo suas rotinas.

O conceito de cultura, segundo Marilena Chauí (1995), toma o sentido de invenção coletiva de
símbolos, de valores, de ideias e de comportamentos, de modo a afirmar que todos os indivíduos e
grupos são seres e sujeitos culturais. Valorizam-se o patrimônio cultural imaterial, os modos de
fazer, a tradição oral, a organização social de cada comunidade, os costumes, as crenças e as
manifestações da cultura popular que remontam ao mito formador de cada grupo.

A visão de Botelho (2010) defende que na linha de continuidade há uma incorporação da dimensão
antropológica da cultura, tendo em vista a formação global do indivíduo, a valorização de seus
modos de viver, de pensar e de fruir, de suas manifestações simbólicas e materiais, e que busca, ao
mesmo tempo, ampliar seu repertório de informação cultural, enriquecendo e alargando sua
capacidade de agir sobre o mundo.

DESDOBRAMENTO DO PROBLEMA

Os filósofos Gregory W. Dawes e John Langshaw Austin (1911–1960) realçam que o mito formador
do grupo aparece em seus atos de fala social. A linguagem conservadora religiosa passa a ser não
apenas o modo de declarar fatos, mas também o de produzir fatos culturais. Assim, vale a pena
suscitar a reflexão sobre a prática de linguagem educacional conservadora religiosa empregada no
Brasil em tempos modernos.

A linguagem conservadora religiosa faz alegações sobre entidades (anjos, deuses, demônios etc.) e
sobre fatos rotineiros ao mesmo tempo que orienta comportamentos culturais e de algum modo
orienta suas ações. Certo é que as crenças e os desejos religiosos conservadores podem e devem ser
vistos como estados intencionais, estados da mente que se relaciona com o sociocultural.

Na perspectiva da linguagem conservadora religiosa, as imagens “reino das trevas”, “reino dos céus”,
“coração pecador”, “coração santo”, “coração de Jesus e Maria”, “fogo do inferno” e outras
fortalecem a linguagem ética e moral no contexto das instituições sociais e estão fortemente
vinculadas entre si:

[...] a linguagem de imagens se usa precisamente para dar expressão àquilo que
nenhuma linguagem descritiva pode apreender ou transmitir, isto é, o sentido
de nossas ações, o sentido e, mais ainda, o sentido global de nossa existência e
do mundo, tal como o experimentamos, culturalmente e individualmente. Para
o usuário, a função primordial é provavelmente de descrever e, graças a ela,
manipular o mundo, porém com ela não se esgotam as possibilidades de
expressão. (BASSOLS, 2013, p. 156)

O fato importante a ser observado no contexto das finalidades educativas e ações culturais sob a
perspectiva conservadora religiosa é a consciência de que a linguagem religiosa se expressa
miticamente, e o mito utiliza-se de uma linguagem metafórica. Em Tomás de Aquino (2016), a
linguagem religiosa não é unívoca nem equívoca, mas analógica.
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No processo verificacionista, define-se analógica como: “o significado particular de uma frase é a
sua condição de verificação, o conjunto de experiências possíveis da parte de alguém que tenderia a
mostrar que a frase era verdadeira” (LYCAN, 2000, p. 98). Desse modo, a linguagem religiosa
conservadora não é falsa, mas tem significado e, por vezes, é absurda.

As características das expressões religiosas têm uma direção dupla, ou seja, sociocultural no
enunciado e do enunciado para a cosmovisão pessoal. Dawes usa as expressões correlatas “modelos
de” e “modelos para”. A ciência constrói “modelos de”. As finalidades educativas conservadoras
religiosas constroem ambos. Os modelos são fornecidos pela linguagem cotidiana favorecendo a
cosmovisão de modo que a vida pessoal, a comunitária, a moral e a política se entrelaçam.
Percebe-se, então, que a linguagem expressa por meio de atos de fala são atos assertivos, diretivos,
comissivos, expressivos e declarativos.

A finalidade educativa da linguagem religiosa utilizada em sala de aula é prática, expressiva e não
referencial, baseada fundamentalmente em imagens, como formas de expressões “sui generis” da
linguagem humana que diz enriquecer a vida em diferentes instituições de um modo inigualável.

Mirian Jorge Warde (2000) aborda em seu ensaio “Contribuições da história para a educação
brasileira” duas situações simples. A precariedade historiográfica da educação e o fato de que o
objeto em análise nada deve ser oposto ao dele ao estabelecer os fatos. A historiografia educacional
brasileira há de ser, por decorrência crítica epistemológica e ideológica, desenhada por traçados
desiguais entre o real histórico e sua multiplicidade. Pode se dizer que a história da educação
brasileira é filha tardia de ideias e aportes ideológicos múltiplos.

“Quanto ao desenvolvimento da história da educação brasileira nota-se a carga
da marca que lhe é conformadora: a de ter nascido para ser útil e para ter sua
eficácia medida não pelo que é capaz de explicar e interpretar dos processos
históricos objetivos da educação, mas pelo que oferece de justificativas para o
presente por meio do pragmatismo moral, porque dela havia de se tirar alguma
lição, algum ensinamento doutrinário.” (WARDE, 2009, p. 27)

O sistema educacional brasileiro se compõe pela cultura popular, que corresponde aos hábitos e
costumes materiais e simbólicos. Notadamente, encontramos dois polos tensionados entre si: de um
lado, o conformismo cultural dos dominantes e, de outro, o inconformismo popular da massa, muitas
vezes desprovida do saber, vazia e passiva. É por meio da interação social em suas diferentes
instituições, ou discursos culturais, que se estabelece de forma essencial a dinâmica do processo
formativo do ser, mobilizando valores, princípios éticos e morais.

PRINCIPAIS ACHADOS NA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na trajetória do processo educacional brasileiro, quase sempre esteve presente a simbiose
Estado-capital-religião como instrumento de regeneração moral do indivíduo e da sociedade. Essa
fusão é claramente refletida pelo conservadorismo católico e pelas novas gerações de grupos
religiosos, inclusive os neopentecostais, que fortalecem a projeção das imagens, dos valores, do culto
à pátria e a seus símbolos e das tradições familiares.

Nota-se que a história educacional brasileira e a influência conservadora religiosa, seja católica ou
protestante, foram e continuam sendo um fenômeno sociocultural. É inegável o fato de que as
práticas escolares perpassam pelo social e suas práticas institucionais, reafirmando as oportunidades
para adquirir novos motivos, competências sociais, pensamentos e habilidades conceituais.
Atualmente, o conservadorismo brasileiro, em suas ações subliminares, defende o fortalecimento de
instituições tradicionais como a família, a religião e a escola.

Hedegaard (2004) desenvolve suas pesquisas aproximando as ações educativas escolares e a
aprendizagem como parte do processo qualitativo. Este ocorre na interação entre a pessoa e o social,
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pela mediação de instrumentos simbólicos culturais, pelos quais a atividade psicológica da criança
perpassa pelo processo de abstração, generalização e formação de conceitos, elaborando e
interiorizando conhecimentos e práticas sociais históricas.

A perspectiva da didática para o desenvolvimento humano, baseada no duplo movimento do ensino,
usa conceitos cotidianos (conservadores ou não) do aluno em seus diferentes ambientes
institucionais. Com orientações do professor mediador qualificado, torna-se eficaz o alinhamento
entre conceitos práticos e teóricos. Esse movimento duplo de ensino é resultado de pesquisa de
Mariane Hedegaard, proveniente dos escritos de Lev S. Vygotsky e Vasily V. Davydov, a base da
teoria histórico-cultural.

A relação entre conceitos teóricos científicos e conhecimentos cotidianos pessoais é frequentemente
desenvolvida pela escola e sofre os reflexos de tradições gerais da sociedade. Sendo assim, a situação
social do aluno é dependente das tradições gerais da sociedade em que ele se encontra, criando, de
forma dialética, as condições socioculturais em suas interações científicas.

Diferentes contextos institucionais, quando colocados de forma particular no contexto das crianças,
geram um envolvimento real e ativo, assumindo estruturas cognitivas específicas de participação
(HEDEGAARD, 2002; 2008).

“Claro, nenhum desenvolvimento vem diretamente do que compreende apenas os
pré-requisitos necessários para isso, não importa em que detalhe podemos descrevê-lo.
O método da dialética marxista exige irmos mais longe e investigar o
desenvolvimento como um processo de ‘auto movimento’, isto é, investigar suas
relações de movimentos internos, contradições e transições mútuas para que seus
pré-requisitos apareçam nele como seus próprios momentos de mudança.”
(LEONTIEV, 1978, p. 105)

Hedegaard ressalta a necessidade de combinar as categorias de interações sociais e motivações com
as categorias de desenvolvimento do pensamento e formação de conceitos. Assim, será possível
proporcionar caminhos teóricos que ressaltarão o compromisso com a transformação dos alunos e a
elevação de suas capacidades de intervenção nos contextos sociais relacionados, promovendo o
desenvolvimento mental.

Sendo assim, as ações políticas conservadoras religiosas encontram-se em um terreno sociocultural
fértil para a implantação do que neste momento pode ser chamado de terceira onda religiosa
conservadora brasileira. Mary Douglas pontuou que essas instituições, ou agrupamentos sociais
legitimados, permitem e desenvolvem diferentes orientações e motivos nos indivíduos. É claro que
instituições não pensam para nós. “Somente indivíduos podem intencionar, planejar conscientemente
e inventar estratégias oblíquas” (DOUGLAS, 1986, p. 92).

É oportuno ressaltar a importância de discutir as finalidades educativas conservadoras religiosas no
âmbito dos sistemas de ensino brasileiros, sabendo que elas ocupam lugar de destaque nas políticas
sociais e nos gastos públicos, sendo um campo de confrontações entre os vários interesses sociais e
políticos vigentes nesta sociedade.

Apple (2006) compara diferentes orientações e sistemas escolares no contexto neoliberal e aponta
como as diferentes visões e interesses políticos entram em disputa com o objetivo de controlar o
campo sociocultural, por meio do envolvimento das políticas educativas em suas práticas escolares.

Estudiosos, principalmente de países chamados emergentes, identificam interesses e motivações
subliminares nas escolhas feitas em torno de finalidades educativas em suas políticas educacionais
(LENOIR, 2016; LIBNEO, 2014; EVANGELISTA, 2013). O desejo de influência no sistema escolar
não parte apenas dos organismos nacionais e internacionais, mas também de agentes sociais, como os
políticos, os planejadores da educação, a grande imprensa, os pesquisadores, o empresariado, os
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movimentos sociais e culturais e, não menos expressivas, as entidades religiosas conservadoras, por
intermédio de movimentos como Escolas sem Partido, os movimentos sociais e as organizações
religiosas, evidenciando ostensivamente como pano de fundo as finalidades educativas escolares.

CONCLUSÃO

As finalidades educativas escolares referem-se a orientações explícitas ou implícitas para os sistemas
escolares, expressando valores, símbolos, sinais, imagens e significados acerca do sentido da
educação e da instituição escolar.

[...] as finalidades educativas escolares são indicadores poderosos para se
apreender as orientações tanto explícitas quanto implícitas dos sistemas
escolares, as funções teóricas de sentido e de valor das quais elas são
portadoras, bem como as modalidades esperadas nos planos empírico e
operatório dentro das práticas de ensino-aprendizagem. A análise das
finalidades permite, assim, perceber sua ancoragem na realidade social, o
sentido que elas atribuem ao processo educativo, os desafios e as visões que
elas veiculam, bem como as recomendações de atualização em sala de aula.
(LENOIR, 2016)

Segundo Durkheim (1973), as consciências individuais são formadas pela sociedade, por meio da
educação, à medida que o indivíduo assimila uma série de normas e princípios morais, religiosos e
éticos, requeridos pela sociedade política no seu conjunto, visando normatizar o comportamento do
indivíduo para a vida em sociedade.

É fato a existência de forças conservadoras que permeiam as finalidades escolares por meio de
sistemas de valores religiosos, ideológicos, tradicionais, de interesses particulares e de distintos
grupos sociais que compõem determinada sociedade. Claramente não há neutralidade; ao contrário,
as finalidades educativas brasileiras são diretamente influenciadas pelo contexto social e ideológico,
refletindo-se nas expectativas e nos valores acerca de objetivos, nas políticas para os sistemas
educativos (SHIROMA, GARCIA E CAMPOS, 2011; FREITAS, 2012).

O conservadorismo tem, assim, como característica, a aceitação integral da ordem social e
econômica vigente, recusando toda tentativa de mudança. Para isso, o critério de escolha de
finalidades educativas conservadoras religiosas é a formulação de uma agenda moral com base nas
orientações de juízos de valor do passado acerca do sentido do dever, do amor à pátria, da dedicação
à família e à religião, da manutenção da autoridade dos agentes educativos e da prevalência da fé
sobre a ciência.

Nessa ação ideológica, percebe-se a presença de tradicionalistas e liberais defendendo a mesma
posição em relação à preservação dos costumes, à valorização da família, ao papel da autoridade, à
manutenção da ordem e à busca de uma harmonia social. Aparentemente a ideologia conservadora
apresenta-se como forte propensão a exercer o controle social por meio da educação, estabelecendo
ações e visando à manutenção e à reprodução do atual estado das coisas vigente na sociedade.

Sendo assim, ressalta-se quanto são fundamentais o conhecimento e a discussão a respeito dos
múltiplos contextos das finalidades educativas conservadoras religiosas, sugeridas pelas ações
sociopolíticas em nosso país, sendo elas determinantes no processo de interpretação e de
implementação de mudanças sociais.
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