UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduc
Linha 1 – PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS: EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E
PLURALIDADE CULTURAL

LUANA VIDAL DOS SANTOS BORGES

EDUCAÇÃO INFANTIL E DIVERSIDADE RELIGIOSA:
Um olhar a partir de um CMEI, do subúrbio ferroviário na
cidade de Salvador

Salvador
2015

LUANA VIDAL DOS SANTOS BORGES

EDUCAÇÃO INFANTIL E DIVERSIDADE RELIGIOSA:
Um olhar a partir de um CMEI, do subúrbio ferroviário na
cidade de Salvador

Dissertação apresentada como requisito parcial para
obtenção da graduação Mestre pelo Programa de
Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade
– Linha de pesquisa I – Processos Civilizatórios:
Educação, Memória e Pluralidade Cultural, sob a
orientação do Prof. Dr. Luciano Costa Santos.

Salvador
2015

FICHA CATALOGRÁFICA
Sistema de Bibliotecas da UNEB
Bibliotecária : Ivonilda Brito Silva Peixoto – CRB: 5/626

Borges, Luana Vidal dos Santos
Educação infantil e diversidade religiosa : um olhar a partir de um CMEI, do
subúrbio ferroviário na cidade de Salvador / Luana Vidal dos Santos Borges. –
Salvador, 2015.
160f.

Orientador : Luciano Costa Santos
Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de
Educação. Campus I. Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade - PPGEduc, 2015.
Contém referências, anexos e apêndices
1. Educação de crianças. 2. Religiosidade. I. Santos, Luciano Costa. II.

Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Educação. Campus I
CDD : 372.2

Minhas primeiras palavras de agradecimento são para o CMEI que me abriu
as portas pela confiança e acolhimento, mas também por me fazer acreditar que
diante de todas as dificuldades existem educadores que continuam tentando
construir uma educação diferente.

Agradeço a parceira e amiga que iniciou comigo esta caminhada Carla Cristina, e
que em todos os momentos se fez presente. As poderosas Ana Claudia, Edilaine,
Barbara, Marcia, Erica, Tereza e o poderoso Missinho pelas trocas durante todo este
processo. A minha grande amiga Michele Abade, pelo “socorro” nos momentos
difíceis.

Aos meus querid@s amig@s, eu não teria chegado aqui sem o apoio de vocês.

A minha família pela eterna inspiração.

À Zezé Olukemi, pela compreensão e companheirismo em todos os momentos.

Aos inesquecíveis mestres Valdélio Silva e Elizete da Silva pelas imensas
contribuições na banca de qualificação.

Aos admirados professores Raphael Rodrigues, Roberto Sidnei e Sueli Mota, pelos
ensinamentos que certamente virão na banca de defesa desta pesquisa e pela
grande admiração que tenho pela caminhada de vocês. Me sinto grata em tê-los em
um momento tão especial.

A minha eterna gratidão ao professor/orientador Luciano Santos, por toda a sua
generosidade e estimulo ao longo desta caminhada.

A todos que de forma direta ou indireta me apoiaram, meus sinceros
agradecimentos.

Dedico este trabalho a todas as crianças negras que ajudaram a construir a minha
história e principalmente as crianças do CMEI pesquisado pela acolhida e
generosidade ao longo desta jornada que percorremos juntos.

RESUMO
Esta dissertação analisa qual o tratamento dado à religiosidade na educação infantil
escolar, com ênfase no aspecto da diversidade religiosa e como as crianças se
relacionam com a dimensão religiosa neste espaço, isso dentro do contexto de um
CMEI- Centro Municipal de Educação infantil. A abordagem de inspiração etnográfica
foi a escolha metodológica, tendo na entrevista-conversa um grande aliado apontado
por Saramago (2001). Nos capítulos que compõem o texto iniciamos com uma
revisão histórica para entendermos como chegamos aos CMEIs de hoje, além de
perceber como a sociedade da época pensou e fez surgir as creches. Para isso
contamos com a contribuição de Civiletti (1991), Dias e Macedo(2012),
Rosemberg(1999). Esta última ainda nos possibilitou perceber a intersecção entre as
desigualdades de raça e gênero na política de expansão das creches brasileira na
década de 90. Ainda, tivemos autores como Krammer(2009); Abramowicz (2005);
Kulmann Jr. (1998); Silva (2000); Pires(2010); Vanderbroeck(2013); Cavalleiro(2000)
dentre outros compondo nosso quadro teórico. Os dados do campo foram colhidos
através de observação da rotina, questionários, entrevistas, documentos
institucionais e entrevista-conversa com as crianças nos permitiu compreender as
questões propostas por este texto no que tange a diversidade religiosa no espaço do
CMEI. O empoderamento das crianças de religiões cristã paralelo ao silenciamento
das crianças de religiões de matriz africana é destacado na trajetória da pesquisa,
sendo reforçado inclusive através da fala dos profissionais de educação que lidam
com as crianças diariamente. Percebemos ainda os ganhos em se tratar de uma
instituição de referência e também, as limitações causadas por uma formação
deficiente acerca dos temas propostos nesta dissertação.
Palavras-Chave: Educação infantil. Diversidade. Religiosidade

ABSTRACT
This paper analyzes how the religion is teached and dealt in elementary school
education with focus in religious diversity and how children relates with religious
extend in this place, inside in a CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil
context. This approach have ethnography inspiration and it s a methodological
choice, this approach have in a interview and talk with support of Saramago (2001).
The paper’s chapters get started with a historic review to understand how we get
reach to present CMEI’s, besides to note the society thought and created kids day
care center. Then, we have the Civiletti (1991), Dias e Macedo (2012), Rosemberg
(1999) contribution. The last author makes easier , perceive the intersection between
race and genre inequality and in brasilians kids day care center in 90 years. It have
authors like Krammer (1999); Abramowicz (2005), Kulmann Jr (1998), Silva (2000),
Pires (2010), Vanderbroeck (2013), Cavalleiro (2000), and other ins theory line. We
get informations in locus throught of observation, questionnaire, interview,
institucional docs and talk-interviews with kids and all this makes to understand these
questions about religions diversity in CMEI. The focus in Christian religious children
side by side with silent of African religious children. It is stand out in this paper, with
the teachers and other school professionals who works in school every single day.
Key-Words: Elementary school education – Diversity – Religious.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa analisar qual o tratamento dado à
religiosidade na educação infantil escolar, com ênfase no aspecto da
diversidade religiosa e como as crianças se relacionam com a dimensão
religiosa neste espaço. Nosso campo de investigação será um Centro
Municipal de Educação Infantil (CMEI), localizado no subúrbio ferroviário de
Salvador.

Considero pertinente, antes de adentrar nos detalhes da pesquisa,
dialogar um pouco com a itinerância formativa que me coloca hoje, diante
destes sujeitos e deste campo, tão preciosos para a minha história.
Nasci na Bahia, em uma família tipicamente baiana - enorme – e sou a
quinta neta, da primeira geração de universitários, da família. Fui criada em
um dos bairros mais negros da cidade do Salvador. Certa vez, vi uma
descrição, do Nordeste da qual me apropriei e que penso definir bem como
vejo o bairro: um “enclave social”. E sempre foi exatamente desta forma que
vi e vivi no meu estimado Nordeste de Amaralina, rodeada de outros
territórios muito distintos do nosso, e muitas vezes hostis a nossa
permanência naquele espaço.

Um contexto territorial difícil, mas que possibilitou, na fase adulta,
compreender muito das relações sociais brasileiras, mas principalmente
entender como as relações raciais neste país contribuem para aquela
angústia que perpassou todas as etapas da minha vida.

Um dado importante na minha trajetória até está pesquisa é que tive
uma infância religiosa plural. Venho de uma família que se dizia católica,
embora o lugar que menos os meus familiares tenham frequentado seja
justamente a igreja católica, curiosamente. Era possível encontrar na minha
família principalmente católicos, espíritas e candomblecistas. A relação com o
espiritismo veio através do meu avô, que frequentava o grêmio e que, devido
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aos seus problemas de saúde, precisava sempre estar acompanhado, na
maioria das vezes, por uma criança da família. A relação com o candomblé
era mais frequente. Recordo das nossas saídas de Kombi até Itinga, para
irmos às festas de caboclo ou de orixá no terreiro de Dona Eulina e, no
retorno cantava as músicas, juntamente com meus primos. A religião sempre
foi um lugar de muita curiosidade, mas também de muito conflito na minha
vida. Talvez por isso seja um tema tão importante a mim, uma importância
que extrapola as páginas deste texto.

O tempo passou e me tornei estudante de Pedagogia. Em 2005,
comecei a frequentar as reuniões do Núcleo de Estudos AfroUneb Salvador
(NEAFROUNEBSSA). A decisão de fazer parte deste núcleo foi um divisor de
águas em minha caminhada. Permaneci no núcleo até 2008, ano em que me
formei.

Em 2006, começamos a movimentar o Departamento de Educação Campus I, promovendo uma série de eventos e homenagens, todos ligados
às discussões em prol de uma educação anti-racista. Dentre estes, a I Mostra
de Filmes AfroUneb Salvador, onde buscamos articular os saberes
acadêmicos com os movimentos sociais, trazendo para a Universidade
representantes desses movimentos. Vale ressaltar que um dos pilares que
sustentava a filosofia e os valores do Núcleo de Estudos AfroUneb Salvador,
era a articulação entre academia, comunidade e movimentos sociais. Neste
mesmo ano, comecei a lecionar na educação infantil e, como muitas
educadoras negras, minha primeira experiência foi em uma escola particular,
onde – não tenho como negar – aprendi muita coisa boa sobre educação
infantil, mas também muita coisa que não levei para a minha prática.
Além deste evento, realizamos também os seminários: “Discutindo a
lei 10.639/03 e suas implicações”; “Do dia 14 à atualidade, onde está a sua
liberdade?”; “Laroyê” ; “Semana 20 de Novembro: Descolonização, História,
Educação e Ancestralidade”. Todos esses eventos foram resultados de
reuniões semanais que promovíamos no Campus I, onde discutíamos textos
ligados às temáticas pertinentes a cada evento.
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Dentro deste cenário, não foi difícil delinear os meus caminhos de
pesquisa. O coordenador do núcleo à época sugeriu que fizéssemos artigos
para publicar em revistas especializadas. Foi então que comecei a construir o
meu primeiro projeto de pesquisa, articulando literatura Infantil e identidade
na educação infantil. O artigo acabou não saindo devido ao fato do calendário
letivo da Uneb ter sido reduzido, consequências das greves nos anos
anteriores, e essa redução provocou uma aceleração nas disciplinas, o que
tornou inviável a produção do artigo. Essa tentativa de artigo viria
desembocar, mais na frente, em minha monografia.

A pesquisa monográfica foi realizada em uma instituição de educação
infantil, da qual posteriormente me tornei coordenadora pedagógica. Foram
quatro anos muito ricos, pois se tratava de uma instituição que tinha uma
visão muito interessante sobre as relações étnico-raciais e uma posição muito
firme sobre o lugar da religião no espaço escolar.

Ao mesmo tempo, existiam muitos problemas relacionados à religião e
a questões raciais na instituição. A postura de não-silenciamento da gestão e
coordenação pedagógica, diante de práticas inadequadas neste sentido,
causava grande desconforto em algumas funcionárias. Havia, assim,
necessidade, por parte de todos, de que se dispusesse de muito tempo para
discussões, a fim de que se tivesse compreensão do lugar que a religiosidade
teria naquela instituição e da importância de um esforço para garantir práticas
que respeitem a identidade étnica das crianças.

Depois de alguns anos, muito importantes para a minha formação
enquanto educadora atenta às relações étnico-raciais nas práticas escolares,
me despedi daquela instituição e passei a fazer parte da rede municipal de
Salvador.

Atuo em duas instituições de educação infantil, na rede municipal de
Salvador, acumulando os cargos de Professora e Coordenadora Pedagógica.
Através do exercício da minha profissão, tento levar para a escola uma
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perspectiva de educação cidadã, que garanta às crianças uma formação que
incorpore suas histórias de vida nos processos educativos.

A minha inserção na rede municipal de Salvador me colocou diante de
uma questão inicial, que influenciou a construção desta pesquisa: como, na
escola pública de orientação laica, equaciona-se a relação da orientação
religiosa dos profissionais de ensino com a orientação religiosa das crianças?

Assim como acontecia na instituição anterior em que eu trabalhei, a
relação que a rede municipal tem com a religião é muito problemática. Ouso
afirmar que o fato de ser uma escola pública e atingir um grupo muito mais
diverso que as escolas comunitárias, dificulta ainda mais esta relação. Toda
esta caminhada me motivou a investigar uma instituição conhecida pelo bom
trabalho que desenvolve com estas crianças. A minha intenção sempre foi de
compreender esta relação a partir de uma instituição considerada de
“referência”,1 por imaginar que ela pode apontar um caminho para o
entendimento entre a religião e a educação infantil.
Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar qual o tratamento
dado à religiosidade na educação infantil escolar e como as crianças se
relacionam com a dimensão religiosa neste espaço, tendo ainda como
objetivos, não menos importantes: discutir o percurso histórico da educação
infantil, com destaque para a abordagem da religião no contexto escolar, do
séculos XIX aos dias atuais; observar como a diversidade religiosa se
apresenta nas relações entre as crianças; e, por fim, contribuir para o debate
em torno das potencialidades da diversidade religiosa no espaço escolar
No primeiro capítulo tentaremos discutir o percurso histórico da
Educação Infantil, com destaque para abordagem da religião no contexto
escolar. Iniciaremos com uma revisão bibliográficas a respeito dos primeiros
cuidados recebidos pelas crianças no período escravista, passando pelos
primeiros relatos a respeito da necessidade de creches no Brasil, até
chegarmos na discussão acerca das politicas de expansão dessas creches no
1

Alguns CMEI’S quando foram municipalizados, tiveram uma atenção especial do Município
de Salvador, porque se pretendia que eles se tornassem referencias para outros que
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país, e em especial em regiões como o Norte e o Nordeste, que possuem um
número maior de negros e pobres, sendo as regiões alvo desta expansão.

Ainda neste capitulo, faremos uma discussão sobre a municipalização
das creches em Salvador, com ênfase no aspecto politico e posteriormente na
formação das professoras através de entrevistas com os formadores
responsáveis naquele período pelo processo de transição entre CEIestadual- e CMEI – municipal. Além de apresentarmos o CMEI Cid Passos e
os argumentos que tornaram aquela instituição mais apropriada para esta
investigação.

No capítulo seguinte, faremos uma discussão teórica a partir das
categorias de análise desta pesquisa. Iniciaremos com as concepções de
criança, infância e educação infantil, que influenciaram a educação brasileira.
Tentaremos, ainda, apontar as contribuições que a sociologia trará para o
entendimento de tais conceitos, e como estas contribuições se relacionam
com a questão central da pesquisa.

Durante toda história da educação de crianças, a dimensão do cuidar
está presente. Iremos propor um entendimento sobre as formas de cuidar,
analisando qual a sua incidência na educação infantil e nas relações entre os
sujeitos no espaço escolar.

Ainda para a construção deste capitulo, ao tentar construir o estado da
arte desta pesquisa, a grande dificuldade foi encontrar contribuições para o
entendimento de como as crianças, na primeira infância, se relacionam com a
religião, tanto em espaços educacionais, quanto na esfera religiosa
propriamente dita. Deste modo, a partir das poucas pesquisas encontradas,
buscamos entender como a interface de infância e religião se apresenta nas
relações sociais estabelecidas por e com estes sujeitos.

estavam sendo também municipalizados.
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Para encerrar o capitulo, apontaremos a importância que a diversidade exerce
nas escolas públicas. Problematizaremos as dificuldades que a escola e a sociedade
possuem em lidar com este conceito, o qual modifica significativamente a dinâmica
da instituição e possibilita aos sujeitos uma outra construção pedagógica, não mais
pautada na homogeneização dos sujeitos, mas considerando elementos identitários
que os diferenciam e que são imprescindíveis a uma pratica pedagógica
emancipatória.

No capitulo conclusivo, revisitaremos os conceitos trabalhados anteriormente
e faremos um diálogo entre estes conceitos, os nossos sujeitos e o campo, o CMEI.
Para isso fizemos observações da rotina do CMEI; realizamos entrevistas com os
adultos da instituição; e fizemos rodas de conversas interativas com um grupo de
crianças, com a finalidade de tentar responder as questões postas nesta pesquisa.
Uma pesquisa com sujeitos tão jovens exigiu um cuidado muito grande com
as escolhas metodológicas. A associação da questão central da pesquisa- a religiãocom o campo - as creches -, e os nossos sujeitos - crianças entre três a seis anos -,
solicitou ainda mais atenção a respeito da melhor forma de adentrar este campo e
extrair dos nossos sujeitos as informações necessárias para compor esta pesquisa.
Conhecendo o campo entendemos que a antropologia traria grandes
contribuições e tem uma longa experiência com o nosso objeto de pesquisa, a
religião. Deste modo, esta pesquisa terá uma abordagem etnográfica, pois se
utilizará da observação do campo, como pressuposto fundamental para entender
este problema, mas atrelando isto a outras metodologias, que irão enriquecer o
nosso olhar sobre o campo e sobre nossos sujeitos.
A investigação etnográfica em contextos metropolitanos tem
exigido da Antropologia, desde há muito, uma adequação do
método de observação participante, que se vê, então, aproximado
a outras técnicas de coleta de dados. Em contextos urbanos – e a
depender do fenômeno de estudo, do tempo disponível e dos
recursos destinados à pesquisa – raramente é possível ao
pesquisador desenvolver etnografias extensivas, observações
participantes, como classicamente são realizadas, ou seja, com a
exigência da permanência do pesquisador junto a comunidade
pesquisada, dividindo o cotidiano com a população e, portanto,
habitando o mesmo contexto dos seus interlocutores. A repetição
e a continuidade do contato cotidiano deixam de ser, nesse caso,
a essência da natureza do método. Como resposta às recentes
necessidades metodológicas colocadas pelos novos contextos
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metropolitanos, surgem outros métodos de abordagem da
realidade empírica. É preciso salientar, no entanto, que a ideia não
é superar a observação participante, mas enfrentar a
complexidade da pesquisa em metrópoles. (COSTA, 2011, p. 87)

Deste modo, e corroborando a afirmação de Costa (2011), pretendemos nos
utilizar da observação do cotidiano escolar, mas fazendo uma intersecção com
outros métodos. Entendemos ainda a contribuição da observação para percebermos
como as crianças se relacionam na ausência dos adultos, ou ainda como se
estabelece esta relação entre adultos e crianças, a fim de, um momento posterior,
garantir a possibilidade de confrontar informações colhidas, a partir de, diversos
métodos dos quais esta pesquisa se serve.
Ainda utilizaremos além da observação e das entrevistas com os adultos, a
entrevista-conversa, um método que busca, a partir de uma intervenção direta com
as crianças, estabelecer um diálogo a respeito do tema central da pesquisa. O
método surge das já conhecidas entrevistas, mas busca uma adaptação aos sujeitos
crianças, entendendo que realizar uma entrevista convencional com crianças não
seria uma abordagem adequada.

A entrevista-conversa distingue-se da entrevista não estruturada
pelo facto de ser orientada por grandes blocos temáticos
intercomunicáveis que permitem uma deambulação temática que
se afigura constantemente pertinente e lógica, por que todos os
temas planejados têm pontos de comunicabilidade, mais ou me
nos evidentes e mais ou menos fáceis de conduzir e orientar. A
entrevista-conversa não é sinónimo de uma técnica de entrevista
menos baseada nos princípios do rigor científico da investigação
empírica sociológica. É, pelo contrário, uma técnica que implica
um conjunto de preocupações adicionais na sua preparação,
desenvolvimento e aplicação. (SARAMAGO, 2001, p. 13)

A entrevista-conversa ainda pressupõe a necessidade de grupos pequenos de
crianças e que o tempo destinado à execução não seja extenso, pois existe a
possibilidade das mesmas ficarem desinteressadas e, consequentemente, agirem de
modo a não corresponder à expectativa da pesquisa, alterando o resultado final. A
utilização de elementos lúdicos e uma abordagem inicial que se utilize de assuntos
de interesse das crianças, também é fundamental.
Fez-se necessário, também, perceber qual a configuração religiosa da equipe
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escolar, o entendimento que estes sujeitos têm sobre a relação entre a religião e a
escola. Para isto aplicamos questionários com toda a equipe escolar, inclusive as
professoras dos grupos que não haviam sido escolhidos para a pesquisa, por
entendemos que, em um espaço de CMEI, todos os adultos interagem e
estabelecem relações com as crianças em grande ou pequena escala.

Foram

realizadas também entrevistas semi-estruturadas com a gestão escolar, a
coordenação pedagógica e professoras, para aprofundarmos nosso olhar sobre o
entendimento destes sujeitos a respeito da religião e da diversidade.
A decisão de tornar crianças, tão pequenas, sujeitos desta pesquisa é o
primeiro desafio posto nessa dissertação. Superar qualquer tipo de conotação
adultocêntrica, na nossa interpretação destes sujeitos, também, é algo fundamental
para atingirmos um resultado satisfatório. Diante disso, algumas considerações são
importantes antes de mergulharmos na metodologia.
A capacidade de protagonismo das crianças, associada à inspiração das novas
pesquisas que as colocam no centro das análises dos fenômenos, em especial, as
realizadas no campo da Sociologia da Infância, foram fundamentais para trilharmos
este caminho com segurança. Pretendemos apontar, nesta Introdução, alguns outros
desafios que enriquecem e tornam esta pesquisa ainda mais complexa.
Boa parte das pesquisas que orientaram o pensamento social sobre as
crianças as colocavam como objetos, que podiam ser mensurados, calculados, etc.
A partir destas análises, trariam resultados concretos e objetivos sobre estes
sujeitos, consequentemente, ignorando sua possibilidade de produzir sentido na
sociedade, assim como os outros sujeitos.

A sociologia da infância, enquanto investigação desenvolvida em
torno da atribuição de visibilidade sociológica às vozes e aos olhares
das crianças, tem testemunhado a existência de identidades das
crianças fortemente edificadas sobre as bases da importância dos
mundos sociais vividos e dos contextos de interação entre pares.
Tais identidades são alimentadas por saberes práticos derivados de
geradores práticos das práticas sociais quotificadas. Entende-se
assim que cada criança faz parte de um universo amplo e complexo
enquanto legítima unidade de análise. (SARAMAGO, 2001, p. 10)

Ao possibilitar visibilidade às crianças, a sociedade garante a estes sujeitos e à
própria sociedade conhecer um novo grupo social, com suas características, suas
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contradições, suas certezas e incertezas, enfim, um grupo social com toda a
complexidade genuína dos grupos sociais. E, ainda, mais uma versão dos
fenômenos sociais.
As crianças possuem uma construção oral diferente do adulto. Enquanto, ao
ser questionado, o adulto busca atender à solicitação com respostas, em geral,
relativas à pergunta realizada, tendo, deste modo, a tentativa de uma constituição
oral linear, a criança oraliza em forma de rede. A fala da criança nunca compreende
um único texto, ela é permeada de outros textos, de outras referências. Ao se
observar uma conversa entre duas crianças, em um curto espaço de tempo elas
passam por uma quantidade significativa de assuntos, sem perderem o interesse
pela conversa. Isso é uma dificuldade para o adulto, que tem uma expectativa
quando faz uma pergunta e que, com estes sujeitos, pode não ter de forma imediata
o seu questionamento respondido. Um pesquisador, que esteja disposto a pesquisar
crianças, precisa estar preparado para fazer uma leitura complexa desta fala. E
precisa, ainda, se colocar diante da criança de forma que ela se sinta à vontade e
possa confiar no pesquisador. O abandono das hierarquias – adulto x criança – é
fundamental para garantir este lugar de confiança.
A utilização de recursos que se aproximem do mundo da criança deve permitir
respostas mais próximas do que elas pensam e não do que imaginam ser desejo do
adulto. A criança tem uma expectativa sobre o adulto; como todos os indivíduos, ela
sabe que este adulto também tem expectativas sobre ela e tenta, desta forma,
garantir que este adulto, na sua relação hierárquica, não se decepcione. Em turmas
de educação Infantil, quando uma criança percebe que o professor ficou contente
com a fala do colega, a repetição pelos outros é quase certa. Diante disso, o lugar
de pesquisa com essas crianças precisa ser o mais tranquilo possível, devendo
abandonar a formalidade das entrevistas usadas, muito frequentemente, com os
adultos.
Um outro ponto positivo que pode favorecer para a pesquisa é a utilização de
instrumentos lúdicos, que remetam ao lugar do brincar, para obter das crianças
informações relevantes para a pesquisa, salientando a riqueza do brincar, como fator
pedagógico e de interação entre a criança e o adulto. Deste modo, é fundamental
para o sucesso deste diálogo entre adultos e crianças, propor formas de interação
lúdicas para envolver as crianças na pesquisa. Isto posto, buscamos na entrevista-
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conversa reproduzir, na medida do possível, uma roda interativa, com músicas,
jogos - sem relação alguma com a temática -, para proporcionamos as crianças um
ambiente o mais tranquilo possível para que pudessem colaborar com a pesquisa.
Para se ter uma compreensão ampla daquele grupo de crianças, é fundamental
escutar também os adultos que as acompanham, sejam eles integrantes da família
ou de outros grupos sociais aos quais as crianças tenham tido acesso. No caso da
referida pesquisa optamos por dialogar apenas com os adultos que compõem o
corpo escolar, por entender que para responder nossas questões esses sujeitos têm
total condição, diante do tempo passam diariamente com essas crianças.
O fato das crianças terem a possibilidade de serem protagonistas nas
pesquisas, não ignora a reponsabilidade que o adulto tem por elas e a compreensão
da importância que ele tem para compreendermos estes sujeitos.
A ansiedade em tornar as crianças protagonistas dos seus processos não pode
fazer com que o adulto – pesquisador – se apague e ignore a sua experiência. Há
uma necessidade de adequação do processo de pesquisa, diante destes sujeitos,
mas o pesquisador precisa, ainda assim, dominar os instrumentos e tentar analisar
os dados colhidos na pesquisa.
Em relação ao campo, onde acontecerá o nosso encontro com os sujeitos,
Saramago afirma que:

A escola pode ser eleita como um lugar privilegiado para
observação do grupo das crianças, já que se constitui como
um importante contexto de interação para este grupo, assim
como agente de socialização muito significativo para a
infância. (SARAMAGO, 2001, p. 10)

A possibilidade de encontrar um grupo bastante diverso é um outro privilégio
que a escola possui e que é bem valorizado por esta pesquisa, por se tratar de uma
das área temática que tentaremos compreender, a partir das crianças. Pesquisas
com crianças permitem que possamos compreender como elas pensam e o tanto
que reproduzem das estruturas sociais e o que elas conseguem produzir também
dentro dessas estruturas.
Os procedimentos metodológicos devem ser bem escolhidos para que
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capturem as diferentes expressões infantis, trazendo uma preocupação para o
campo das ciências que lidam com a infância e somando-se a necessidade de
práticas que preservem as crianças e uma forte dimensão ética por parte do
pesquisador. A preservação da imagem dos colaboradores de qualquer pesquisa é
importantíssima, mas, tratando-se de crianças, deve-se ter ainda mais cuidado. Um
exemplo fantástico de como devemos ter cuidado, foi o uso das imagens de crianças
no livro Orixá, Caboclos e Guias: Deuses ou Demônios, escrito pelo pastor Edir
Macedo (1996) , imagens retiradas de uma reportagem feita pela professora Stela
Guedes (2012), hoje, pesquisadora que se dedica a estudar a relação entre a
educação e as crianças de religiões de matriz africana.
Ainda, a este respeito, Sonia Krammer (2002) nos faz refletir:

Os nomes verdadeiros das crianças – observadas ou
entrevistadas – devem ou não ser explicitados na
apresentação da pesquisa? No caso de serem usadas e
produzidas imagens das crianças (fotografias, vídeos ou
filmes), a autorização dada pelos adultos, em geral seus
pais, é suficiente, do ponto de vista ético, para a sua
divulgação? Que implicações ou impacto social têm os
resultados de trabalhos científicos? Ou, dizendo de outra
forma, é possível contribuir e devolver os achados, evitando
que as crianças ou jovens sofram com as repercussões
desse retorno no interior das instituições educacionais que
freqüentam e que foram estudadas na pesquisa?
(KRAMMER, 2002, p. 42)

É um dado, a responsabilidade do pesquisador, que se propõe pesquisar um
grupo de crianças que não tem a dimensão do que é uma pesquisa e não domina as
consequências do seu ato de colaborar. Cabe ao pesquisador, bom senso e ética, na
utilização dos dados colhidos em campo. Fizemos a escolha, nesta pesquisa, de
preservar qualquer dado que possa identificar as crianças que colaboraram com esta
investigação.
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2. AS CRECHES NO BRASIL E A PARTICIPAÇÃO DA RELIGIÃO NA SUA
CONSTRUÇÃO
2.1 CRECHE: LUGAR ONDE ACOLHER OS FILHOS DA ESCRAVIZAÇÃO NO
BRASIL
Não pretendemos, aqui, traçar um percurso histórico linear da educação na
primeira infância, mas tentar, a partir das possibilidades que a historiografia da
educação brasileira nos oferece, fazer uma relação entre eventos que possam ter
colaborado para a construção dos CMEI’s no Brasil, especialmente em Salvador.
Os discursos recorrentes nos séculos XXI, no Brasil, sobre CMEI’s, em muito
se assemelham ao que os escravistas e médico-higienistas pensavam em relação à
educação de crianças entre os séculos XVIII e XIX. Seriam, então, os CMEI’s uma
versão mais elaborada das creches dos séculos XIX? De que forma o tipo de criança
beneficiada por esta política influenciou e influencia no tratamento dado a estas
instituições e quais razões para existirem em um período onde se luta tanto pela
escolarização em idades tão precoces? Tentaremos elucidar algumas destas
questões e, quem sabe, aprofundar ainda mais outros questionamentos acerca
desses espaços educativos.
A creche no Brasil, inicialmente, surge com a finalidade de suprir uma demanda
muito complexa, referente à relação que as mulheres brancas e negras tinham entre
si e com a maternidade. “Até 1888 a questão da creche emergirá como fruto da
relação figura/fundo mulher branca/mulher negra”. (CIVILETI, 1991, p. 37)
As mulheres negras, quando tinham seus filhos, em geral, recebiam de dois a
três dias de resguardo. Logo após este período, as mesmas tinham que voltar para o
trabalho. Como em sua grande maioria não tinham com quem deixar as crianças,
precisavam levá-las. (ROSEMBERG, 1999; CIVILETI, 1991). Estes lugares não
possuíam nenhum tipo de acomodação para as crianças, ficando estas, muitas
vezes, presas a um lençol no corpo das mães, hábito muito recorrente em alguns
povos na África, mas que aqui ganha uma nova conotação. Se lá, carregar as
crianças desta forma era uma característica cultural, aqui, acaba por se tornar uma
necessidade.
É bem provável que existissem redes de solidariedade entre os escravizados
para dar o mínimo de assistência a estas crianças, dados os relatos historiográficos
a respeito dessas redes, mas o fato é que nenhum escravizado poderia fugir do
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trabalho. Desse modo, as crianças negras nascidas no processo de escravização
não tinham nenhum tipo de cuidado básico, elevando, assim, os números de
mortalidade infantil.
O hábito de levar os filhos às costas durante viagens ou
pequena parte do dia era amplamente utilizado na África,
como também entre nossos índios. As deformações
encontradas por Sá de Oliveira, por tanto eram fruto de uma
deturpação de um hábito cultural preexistente. Esse autor
detectou também uma grande incidência de achatamentos
da região occipital do crânio, devido ao hábito das mães
deixarem as crianças deitadas todo o dia, no caso das
escravas que não podiam levar ás costas. ( CIVILETTI,
1991, p. 32)
É bem verdade que, nesse momento, não existia um cuidado específico em
relação a qualquer criança, fosse branca ou negra, então as taxas de mortalidade
eram grandes em ambos os grupos étnicos. Embora, por pior que fosse o tratamento
recebido por uma criança branca nascida na elite brasileira da época, não há como
comparar ao tratamento recebido pelas crianças negras.
Por outro lado, existia uma exigência acerca da inserção religiosa.
Havia ênfase quanto ao batismo, com exaltação do imediato
batizado, especialmente nos casos de perigo de vida e na entrega a
uma ama somente após este fato. Pode-se notar também tanto uma
preocupação com a sobrevivência da criança, quanto a incerteza
dessa ou do destino dessa criança, após a entrega a uma ama
externa. Concebia-se uma efêmera vida e alta mortalidade infantil. A
preocupação estava em salvaguardar a alma dos inocentes
enjeitados por seus pais. (BARRIONE&CHAVES, 2004, p. 22)

Ainda nos primeiros documentos produzidos no Brasil, fica claro que as
creches foram uma saída de que a sociedade da época se utilizou para resolver o
problema dos Filhos da Escravização no Brasil”. Utilizo-me dessa expressão por
entender que as creches não foram pensadas para apenas as crianças
escravizadas, mas também para as libertas e outras denominações afins. A morte
das crianças, neste período, era encarada de forma até mesmo positiva pela
denominação que se davam às mesmas de anjinhos. A mentalidade da época
pregava que estas crianças ao morrerem, iriam ficar próximas de Deus. Então, em
alguma medida suas mortes, eram encaradas com muita naturalidade, de forma que
se acabava por não atentar para as necessidades de mudança no que se refere aos
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cuidados com essas crianças.
Havia um entendimento, na época, sobre a infância, de que as crianças
precisavam ser inseridas no mundo do adulto, então os esforços educacionais
direcionados a essas crianças tinham como objetivo, formar homens e mulheres
para viveram com plenitude sua condição de adultos. Desse modo, as relações de
cuidar e educar em relação às crianças caminhavam dentro dessa perspectiva. Se,
de um lado, a criança branca da elite se preparava para assumir seu lugar dentro
deste grupo, à criança negra cabia a escravização e o trabalho forçado. As formas
de educar/cuidar dos dois grupos visavam objetivos e construções diferenciados e,
consequentemente percorreram caminhos muito diferentes.

Na primeira infância, até os seis anos, a criança branca era
geralmente entregue à ama-de-leite. O pequeno escravo
sobrevivia com grande dificuldade, precisando para isso adaptarse ao ritmo do trabalho materno. Após esse período, brancos e
negros começavam a participar das atividades de seus
respectivos grupos. Os primeiros dedicando-se ao aprimoramento
das funções intelectuais, e os segundos iniciando-se no mundo do
trabalho ou no aprendizado dos ofícios. (CIVILETTI, 1991, p. 32)

Ainda havia um dilema neste contexto. As crianças precisavam ser preparadas
para adentrar no mundo dos adultos, mas o interesse da sociedade por elas ainda
era muito pequeno, atrelado à desvalorização das mulheres e ao elevado índice de
mortalidade infantil. O grande desafio das crianças, neste contexto, era o de
sobreviver para vivenciar este processo. (CIVILETTI, 1991)
Uma mudança relevante e que surge para garantia desta disparidade, foi o
envolvimento do movimento médico-higienista com a condição da criança no período
pré-abolição e o surgimento da Roda dos Expostos2. A Roda pode ser considerada a
primeira instituição destinada ao atendimento de crianças no Brasil. Qualquer
criança poderia ser colocada na roda, mas, no Brasil, basicamente, quem era
“beneficiado” por esta política eram os “filhos da escravização”.
Muitas mulheres escravizadas colocavam seus filhos nestas rodas com o
2

De forma cilíndrica e com uma divisória no meio, esse dispositivo era fixado no muro ou na janela da instituição.
No tabuleiro inferior da parte externa, o expositor colocava a criança que enjeitava, girava a Roda e puxava um
cordão com uma sineta para avisar à vigilante – ou Rodeira – que um bebê acabara de ser abandonado,
retirando-se furtivamente do local, sem ser reconhecido. (Torres, 2006)

26

intuito de salvá-los da escravização, ou eram obrigadas a isto. Muitos senhores não
pretendiam arcar com as despesas de se ter em suas dependências crianças
escravizadas, pois ainda acreditavam que a presença dessas crianças diminuiria a
atenção das mães em relação ao trabalho, prejudicando, assim, o andamento da
vida burguesa da qual os mesmos desfrutavam.
Existia o hábito das mulheres de origem portuguesa não amamentarem os
seus filhos, gerando, assim, uma nova profissão para as escravizadas que
justamente se encarregariam de suprir essa função materna. Deste modo, as
crianças negras, muitas vezes, eram colocadas nestas rodas para que as crianças
brancas pudessem usufruir toda atenção e cuidado que as suas mães definiam que
as mesmas deveriam ter.

A Casa dos Enjeitados, Casa dos Expostos, Casa da Roda ou
simplesmente Roda existia em quase todos os países do mundo
no século XVIII e XIX. Lallemand, em 1885, escreveu um histórico
do atendimento à infância abandonada desde antigo Egito, além,
de realizar um levantamento sobre a situação deste atendimento
nos cinco continentes na época. Acusa a existência de Casas de
Enjeitados em quase todos os países da América do Sul, dentre
eles o Brasil. Segundo Lallemand, a primeira Casa de Expostos
existentes em nosso pais foi fundada pelo vice-rei, em 1726, em
Salvador. O nome de Roda, pelo qual tornou-se mais conhecida,
deve-se a assimilação da instituição o dispositivo onde eram
depositadas as crianças. Trata-se de um cilindro cuja superfície
lateral é aberta em um dos lados e que gira em torno de um eixo
vertical. O lado fechado fica voltado para a rua. Uma campanhia
exterior é colocada nas proximidades. Se uma mulher deseja
entregar um recém-nascido, ela avisa à pessoa de plantão
tocando a campainha. Imediatamente, o cilindro, girando em torno
de si mesmo, apresenta para fora o seu lado aberto, recebe o
recém-nascido e, continuando o movimento, leva-o para o interior.
(CIVILETTI, 1991, p. 34)

Essa foi a solução encontrada na época para suprir necessidade de cuidados
em relação à população de crianças brancas no Brasil e da mão de obra
escrava/feminina. Mas, não só isso. As escravizadas tinham fama de ser boas mães,
o que chamava a atenção para a importância que passariam a ter enquanto amas de
leite. Mesmo com esta fama, muitas preferiam não ter filhos, por não desejar que
suas crianças fossem escravizadas ou serem obrigadas a colocar seus filhos nas
Rodas.
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Sabe-se que o fluxo de entrada de crianças nessas Rodas era acentuado, mas
as condições de permanência saudável e de sobrevivência eram degradantes.
Muitas crianças não sobreviviam à estadia nesses lugares e as que saíam de lá não
havia um controle de para onde iriam e em quais condições, tornando a
possibilidade de ter um filho levado para estas Rodas um verdadeiro calvário.
O abandono, para as crianças negras, foi o legado do cuidar na infância
brasileira. A educação das crianças oriundas das classes consideradas de elite
significou diretamente o abandono das crianças negras. Para que as amas de leite
existissem, era necessário varrer para bem distante os seus filhos biológicos e a
sociedade brasileira começou, a partir dai, a pensar em mecanismos que pudessem
dar suporte a essas práticas.
É necessário também refletirmos sobre as relações entre os gêneros para
pensar a constituição da infância no Brasil. Os documentos disponíveis pouco falam
a respeito da paternidade, de ambos os lados, entre negros e brancos. Em contrapartida, a relação mulher/criança, mãe/filho é destacada nas concepções de cuidado
ao longo da história das crianças neste país.
Não vamos entrar na discussão da maternidade, enquanto um sentimento
“dado”, “genuíno”, que todas as mães possuem e que pode vir a ser interpretado
desse modo neste texto. O que pretendemos discutir está no campo das relações
culturais, relações que são construídas e reconstruídas diariamente. A relação
mãe/filho, mulher/criança, nesse período, está associada não a uma ligação materna
genuína, mas a uma construção de desvalorização. As mulheres são, neste
momento da história, e em muitos outros, um agente sem grande prestígio social da
mesma forma que as crianças. A sociedade, então, delega a essas mulheres uma
função a sua “altura”, cuidar de crianças. Enquanto os homens estão desbravando o
mundo, com múltiplas atividades, ocorria o processo de internalização da relação
mulher/cuidado, que se firma a partir da infância.
Nesse contexto de fortes determinações das mulheres, enquanto cuidadoras
das crianças, o movimento higienista começa a discutir o lugar dessas mulheres e o
que cabe às mulheres negras e brancas diante do que se apresenta. Neste período,
vigora, no Brasil, as teorias racistas que atribuem à população negra vinda de África,
uma série de adjetivações depreciativas. E estes movimentos médico-higienistas
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eram fortemente influenciados e reproduziam estas teorias.
O movimento higienista passou a condenar o uso de escravizadas, como amas
de leite, por considerar que esta prática provocava desgraças sociais. (CIVILETTI,
1991). Em uma sociedade que desconsiderava a humanidade da população negra e
entendia seus agentes e suas práticas culturais enquanto inferiores, irracionais,
desprovidos de qualquer tipo de inteligência e provedores de um mundo primitivo,
não era de se estranhar que este contato tão próximo entre mulheres negras e
crianças brancas gerasse algum tipo de incômodo.
Atrelado a este fato, ao apelo da sociedade para que a mulher branca
assumisse seu lugar na maternidade, foi construída uma série de argumentações,
que eram disseminadas na população para justificar o fim da prática da
amamentação através das negras escravizadas.
Vale ressaltar o papel do periódico Mãi de Familia na disseminação desses
pensamentos, naquele período e atualmente, como fonte para muitas pesquisas que
tentam reconstruir o pensamento social brasileiro no que se refere à infância e à
família. Eram publicados muitos contos, poemas, novelas que relatavam o
pensamento vigente, em meados do século XIX, sobre as amas de leite e a Roda
dos expostos. Era possível encontrar nestes contos muitos relatos de desgraças que
poderiam acometer as crianças caso continuassem a ser amamentadas pelas
negras escravizadas.

A crítica dos higienistas à utilização da Roda e das amas-de-leite
tinha um objetivo claro: reformular a conduta das mulheres das
classes abastadas em face dos filhos. Recriminar as mães
inconscientes que esquivando-se da nobre e sublime tarefa a elas
imposta pela natureza entrega seus filhos a mulheres sem
educação, de hábitos péssimos; as escravas, mesmo tendo em
sua companhia seus próprios filhos, não obstante a mais solícita
vigilância, maltractan os recém-nascidos que lhes serão entregues
para criar apresentando além disso o grande inconveniente de
incutir maus hábitos nas crianças confiadas aos seus cuidados.
(CIVILETTI, 1991, p. 34)

Para os higienistas, as escravas sem educação não teriam condições de cuidar
das crianças da elite burguesa brasileira, e o que parecia uma ação que poderia
beneficiar as mulheres negras era na verdade uma reação em “defesa” das famílias
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brancas e um chamado às mulheres brancas a suas responsabilidades maternas
estabelecidas naquele período.
Com a lei do Ventre Livre em 1871, a atual condição de crianças libertas a
partir do nascimento em terras brasileiras, ajudou na diminuição da frequência nas
Rodas dos Expostos, embora o seu declínio só se tenha dado no pós-abolição e
mediante a chegada das creches no Brasil.
A creche surge assim como uma alternativa à Roda, atendendo o mesmo
público, mas sem o viés do abandono, permitindo, assim, que mulheres brancas e
negras exerçam suas funções “maternais”, exigência da época e garantindo a mão
de obra das negras. Porque ainda que as mesmas não se concentrem nos trabalhos
de ama de leite, no Brasil escravista, não faltam lugares para elas atuarem. A
substituição das Rodas pelas creches possibilita que as crianças negras continuem
em suas famílias, sendo agora atendidas pelas creches. Vale ressaltar que as
creches só são implantadas de fato no Brasil na República, mas as ideias para se
constituir estes espaços começam a ganhar força no Brasil muito antes.
“Percebe-se uma trajetória quase que linear entre a concepção originada do
século XIX e a vertente da educação infantil que vem sendo destinada às crianças
pobres e negras. ” (ROSEMBERG, 1999, p.13). As bases, que sustentaram as
primeiras falas a respeito da necessidade das creches no Brasil, são muito
próximas, para não dizer iguais. Na mesma medida, a desvalorização dos CMEI’s
que temos, atualmente, parte do mesmo lugar, com o desconhecimento dos
processos de aprendizagem das crianças e a depreciação do público ao qual essas
instituições atendem. As creches do século XIX e os CMEI’s do século XXI atendiam
e atendem crianças pobres e negras, que continuam precisando estar nestes
espaços para que suas mães possam ser inseridas no mercado de trabalho, muitas
delas como empregadas domésticas, uma versão mais sofisticada, mas não menos
explorada, das amas de leite.

A creche quando foi criada na França, em meados do século XVIII
tinha o objetivo de atender as crianças pobres, aquelas que
estavam nas ruas, ou porque seus pais/familiares eram operários
das indústrias e não tinham onde deixá-las, ou porque eram
órfãs/abandonadas, enfim, a própria origem da creche tem um
sentido de assistência, de política emergencial/pontual, portanto,
ela surge já com o objetivo de atender determinada população, as
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crianças pobres filhas das mães trabalhadoras. Mesmo tendo este
caráter de assistência as creches já surgem na Europa com uma
perspectiva educativa, formadora de hábitos e atitudes. (DIAS;
MACEDO, 2012, p. 2-3)

Desde a sua origem, a creche foi pensada enquanto uma estrutura excludente,
um lugar para reter pretos e pobres e, consequentemente, podemos anunciar que o
tipo de educação que vigorava nestas Instituições, estava baseado em práticas de
“reeducação” dessa população. Embora o caráter das creches seja assistencialista
e compensatório, Kulhmann (1998), Dias e Macedo (2012) nos revelam que havia
também práticas educativas moralizantes e a assistência a essas crianças possuía
um caráter ideológico e que as mesmas seriam educadas para a submissão.
Paralelo às creches, mas com o objetivo de atender a um outro grupo de
crianças, se constituíram os jardins de infância. (DIAS; MACEDO, 2012)

No tocante a educação às crianças da elite, estas eram educadas
em instituições denominadas “jardins de infância” e escolas
maternais consideradas símbolo do progresso na Europa, cujo
termo pedagógico era amplamente utilizado nos discursos, o que
as diferenciava dos asilos e creches populares. [...] A educação
deveria preparar “cidadãos” para o Estado moderno, cuja
ideologia predominante era a da liberdade e igualdade dos
indivíduos, porém, de formas contraditórias e excludentes as
crianças das classes populares nunca foram alvo de políticas
públicas amplas que promovessem esta liberdade e igualdade
propugnadas, neste sentido não tem como pensarmos em
progresso. (DIAS, MACEDO, 2012, p. 4)

Talvez, isso se deva ao lugar que essas populações ocupem no projeto de
modernidade brasileira. A modernidade brasileira presume a exclusão do diferente.
O tratamento que o diferente recebe está mais relacionado ao desigual, do que ao
sentido real das diferenças. A sociedade brasileira não consegue, no seu projeto de
modernidade, contemplar as diferenças, ou, melhor dizendo, o projeto de
modernidade brasileiro se sustenta na diferença, mas colocando os diferentes em
construções hierárquicas de desigualdade.
Passamos por momentos distintos no nosso processo civilizatório, desde
supremacia europeia em detrimento dos outros grupos étnicos que constituíram esta
“nação” passando pela mestiçagem como degenerescência, branqueamento como
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solução até chegarmos no nosso momento atual de democracia racial. (TELLES,
2003)
Nesta transição, até chegarmos à tão festejada, mundialmente, democracia
racial, a história oficial suprimiu o legado dos povos indígenas que habitavam
originalmente o Brasil e dos povos africanos que foram trazidos a força para serem
escravizados em terras brasileiras.
A historiografia e o cotidiano nos ajudam a constatar que o lugar que foi
reservado ao legado desses povos é desigual e injusto, diante da imensidade de
possibilidades e da influência que os mesmos tiveram e têm na sociedade brasileira.
Além deste aspecto que é bem relevante, as consequências do discurso nacional
construído a partir deste processo civilizatório criaram rachaduras e feridas
profundas na identidade do povo brasileiro. Discursos distintos são encontrados no
cotidiano brasileiro, juntamente com uma falsa ideia de inserção social das
populações descendentes dos grupos indígenas e africanos. Ao mesmo tempo que
vivemos em uma sociedade que diz inserir de forma harmônica as contribuições
desses povos, encontramos outros discursos e práticas que colocam em cheque
essa afirmação, mostrando que esta inserção se dá de forma conveniente e parcial,
deixando de lado o que existe de mais profundo e fundamental para a existência
destes povos.

A diferença produzida pela formação da população brasileira poderia ter sido
utilizada a favor desta nação, que há muito vende uma imagem para o mundo de
compreensão e tolerância ao diferente, como já discutimos, mas preferiu-se utilizar
as diferenças para hierarquizar os sujeitos, e, consequentemente, mostrou-se pouca
habilidade em lidar com o diferente.
Ainda tentando compreender e problematizar acerca deste projeto de nação,
entendemos que as diferenças entre crianças brancas e negras é resultado de um
processo de formação de sujeitos completamente opostos. Entendemos que uma
educação que pense sujeitos plurais não poderia garantir às crianças negras e
brancas processos semelhantes, afinal são profundamente diferentes. Sujeitos
diferentes, processos diferentes, se pensarmos que, dentro de cada um destes
segmentos, já há uma imensidão de diferenças, construídas nas semelhanças.
Deste modo, pensar políticas públicas que garantissem a ambas uma educação de
qualidade, significaria uma afirmação dessas diferenças de forma positiva.
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Ao contrário disso, os estudos sobre as creches, asilos, escolas maternais e
jardins de infância nos mostram que o Brasil se dedicou a construir hierarquias
desde muito cedo, e se utilizou da educação e de instituições destinadas ao cuidar
para produzir desigualdades, ao invés de afirmar diferenças. Desigualdades que
atravessaram séculos e que desembocaram em CMEI’s nos anos 2000.
Essas diferenciações já iniciavam com os tipos de instituições que acolhiam
estas crianças e suas funções:

Instituições

Função

Creches

“As creches tinham a função primordial
de

guardar

a

abandonada

criança

e

pobre

viabilizar

e
sua

sobrevivência.” (Chaves; Borrioni, 2004)
Jardins de Infância

“Os jardins de infância constituíram uma
alternativa para as crianças de outras
camadas sociais (da elite inclusive)”
(Chaves, Borrioni, 2004)

Asilos

“Desde os primeiros textos oficiais, foi
concebida sob uma perspectiva de
prover cuidados e educação moral e
intelectual

às

crianças.”

(Kuhlmann

Junior, 2001)
Escolas Maternais

Já as escolas maternais representaram
– sem sucesso – uma tentativa de
modificação do caráter assistencialista
das creches, por meio da adoção da
filosofia
infância

educativa
na

dos

educação

das

jardins-decrianças

desvalidas e, principalmente, dos filhos
da classe operária. (Chaves, Borrioni,
2004)
Quadro 1 : Instituições de Proteção à infância em Salvador
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“Nas propostas para as instituições de atendimento à criança houve a
articulação de três influências básicas: a jurídico-policial, a médico-higienista e a
religiosa.” (DIAS; MACÊDO, 2012, p 3272.). A perspectiva jurídico-policial pode ser
evidenciada pela marginalização destas famílias, das quais as crianças precisam
ser protegidas, sendo assim a creche este espaço onde as crianças permanecem a
maior parte do dia, sendo subtemidas a uma espécie de educação que garantiria às
mesmas uma menor exposição ao ambiente familiar hostil, associada à própria
marginalização da população preta e pobre pelos instrumentos de coerção criados
para garantir a permanência destas crianças nas creches. Um bom exemplo é o uso
dos conselhos tutelares, como medida coercitiva em relação a estas famílias que
não caminham como a creche direciona e a possibilidade eminente de uma punição
severa.
Inicialmente, as propostas médico-higienistas baseavam-se no entendimento
desta criança do ponto de vista clínico. Posteriormente, tentou-se dar conta de
dimensões relacionadas ao cuidar a partir de uma perspectiva psicológica. A relação
entre estas propostas caminha em todo processo de constituição da infância no
Brasil.
A religião católica, por sua vez, alicerçou com os componentes que faltavam a
dimensão doutrinadora e disciplinadora destas instituições. A criança, a partir da
articulação destas três propostas, passa a ser a porta de entrada nas famílias
negras e pobres de uma educação moralizante. Se, antes, as crianças eram um
estorvo para a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a inexistência de
políticas para combater a mortalidade infantil era uma marca. Agora, a criança
ganha um papel de destaque na sociedade. E essas mudanças vêm de fora para
dentro, pois os países europeus já anunciavam um novo olhar para esses sujeitos,
não mais como um futuro adulto, mas iniciando um entendimento das
especificidades deste grupo, no caso as crianças. Então, ante esse novo
entendimento, associado ao incomodo que a sociedade brasileira vivia com a grande
presença de negros e mestiços, com hábitos e modos de ser considerados pela elite
como inadequados para o projeto de nação brasileira, cabia agora utilizar as
crianças como porta de entrada para novos valores nessas famílias.
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É preciso instrui-la por tal forma que, por seu intermédio, a
educação moral penetre no seio da família, pois que ela repete
com simplicidade aos pais o que aprende. Quem poderia calcular
a influência desse ensino diário sobre espíritos cercados das
trevas da ignorância? (CONY apud CIVILETTI, 1991, p. 39)

A possibilidade de transformar os negros, considerados por muitos como
primitivos, em bons trabalhadores era iminente diante do novo caráter que as
escolas e asilos ganhariam a partir deste momento.
Os séculos XIX e XX foram fundamentais para entendermos os processos de
cuidar em relação às crianças, com as necessidades das famílias burguesas dos
trabalhos das mulheres negras, a criação das Rodas, creches, asilos, dentre outras
questões relevantes, que contribuem para anunciar o nosso campo de pesquisa, no
caso os CMEI’s de Salvador.
Ao longo da pesquisa, voltaremos a pontos já tratados aqui, mas que agora
irão se articular com as vozes dos nossos sujeitos, e com documentos que nos
direcionam para um entendimento de como instituições que nascem a partir do não
reconhecimento do diferente e articuladas com estratégias de hierarquização dos
sujeitos, poderão ser “palco” para práticas que não só respeitem as diferença, mas
as compreendam e reafirmem o direto dos sujeitos a vivenciar com plenitude as
mesmas.

2.2 A POLÍTICA DE EXPANSÃO DAS CRECHES ATRELADA A PROCESSOS DE
EXCLUSÃO DE RAÇA E GÊNERO

Compreender como a historiografia analisa o lugar da creche na educação
básica brasileira é fundamental para analisarmos as concepções de educação
presentes, hoje, nos CMEI’s, mas, além das concepções, precisamos também
compreender as práticas pedagógicas mais encontradas nestes espaços e pensar
as políticas que as constroem, e para quem e com que finalidade.
As concepções acerca dos cuidados com as crianças foram mudando com o
tempo, e, consequentemente, a atenção dada a elas, também. Expandir as creches
se tornou, então, o desafio do século XX. Havia um discurso institucional, iniciado no
século anterior, de que era necessário atender essas crianças e ampliar a dimensão
do cuidado, para uma educação que, através da transmissão de valores da
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sociedade brasileira que, supostamente, estas famílias não teriam, adentrasse
nestes lares.
Mesmo com uma atenção maior destinada às creches, não era possível notar
esta mudança em relação aos investimentos feitos nesse segmento. Podemos nos
arriscar a dizer que esses investimentos eram praticamente inexistentes. O que se
constituía era uma atenção maior para as crianças na primeira infância, mas com a
busca por saídas de baixo custo, que garantissem minimamente o funcionamento
destes espaços, sem onerar o poder público.
Este discurso revisitava práticas iniciadas no século XIX. Ainda se utilizava mão
de obra barata e sem preparo, e as mulheres continuavam a constituir figuras
fundamentais na educação de crianças. É sabido de todos que as mulheres ocupam,
no mercado de trabalho, em relação aos homens, as profissões menos prestigiadas
- em sua maioria - e, quando ocupam espaços historicamente destinados ao sexo
masculino, acabam por receber uma remuneração bem abaixo do que os homens
recebem. Se, em 2014, o cenário que se constitui é este, pode-se imaginar que há
algum tempo não era diferente. E esta mão de obra feminina ocupou,
principalmente, espaços de trabalho relacionados ao cuidar. É bem comum
encontrarmos mulheres exercendo as funções de enfermeira, assistente social,
secretaria, professora, profissões que, em geral, dentro das suas funções, lidam com
a questão do cuidar. Cuidar de alguém ou cuidar de algo.
Aliado a isso, os discursos de desprestígio das mulheres, em relação aos
homens e ainda de submissão social, faziam com que fossem destinados a essas
mulheres lugares que a sociedade considerava de pouco ou nenhum prestígio. A
partir disso, constitui-se um cenário complexo: uma demanda grande de crianças
negras e pobres, baixo investimento no segmento de creche e, ao mesmo tempo, a
necessidade de profissionais. Então, a saída encontrada é a inserção de professoras
leigas nesses espaços. É bem verdade que as mulheres nunca deixaram de exercer
a função de cuidar/educar as crianças, mas, neste momento, esta função se legaliza
e se institucionaliza. O que, bem mais para frente vai gerar uma série de políticas de
formação para essas mulheres.

Como uma política de educação infantil para todos, construída a
partir de um modelo, com baixo investimento, sustentado pela
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disponibilidade de mão-de-obra feminina sem qualificação
compatível com a função docente e declarando-se como medidas
para equalizar as oportunidades de acesso ao ensino fundamental
nas regiões mais pobres do país (estados do Norte e Nordeste),
redundou em novo processo de exclusão de crianças negras do
sistema educacional e discriminação de mulheres no mercado de
trabalho. (ROSEMBERG, 1999, p. 8)

A análise que Fulvia Rosemberg faz, em 1999, cabe bem no contexto atual, em
que há muitos discursos sobre a expansão da educação infantil. Por outro lado,
continua sendo o segmento com o menor investimento. É bem verdade, que a
quantidade de políticas públicas voltadas à educação infantil vem crescendo
bastante, mas não tem conseguido garantir uma expansão com qualidade. Um bom
exemplo desta atenção dada à educação infantil é o PROINFANCIA e o
PROINFANTIL, que nascem dentro desta caminhada de expansão da educação
infantil.
Vale ressaltar ainda que as reivindicações por uma educação infantil de
qualidade não são puramente governamentais. Encontramos uma parcela
considerável da sociedade civil, imprensa, educadores de vários campos dentro da
educação infantil, ONG’s, dentre outros, reivindicando o aumento de CMEI’s e
Escolas de EI, no Brasil, como um todo, associado logicamente a políticas de
formação de profissionais para trabalhar com essas crianças. Havia ainda uma
pressão significativa de organizações como UNESCO, UNICEF, para que a
ampliação de vagas na Educação infantil fosse ampliada.
Ainda a respeito das mulheres como principais profissionais que cuidavam da
educação das crianças, algumas pesquisas revelam que a possibilidade de se
expressarem publicamente e de serem pagas para cuidar, eram as principais
motivações que levavam essas mulheres para estas instituições. (ROSEMBERG,
1999; DIAS;MACÊDO, 2012)
Em um contexto de profunda opressão entre os gêneros, faz todo sentido as
mulheres ocuparem os postos de professoras leigas e, com isso constituírem um
espaço de empoderamento que muitas nunca haviam experimentado. No tocante ao
retorno financeiro, nada mais apropriado, visto que as mesmas ocuparam
historicamente este lugar de cuidadoras/educadoras sem nunca terem sido
devidamente pagas por isto, constituindo um espaço de exploração.
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Deve-se notar que esse modelo, ao apelar à comunidade para
participar da implantação baseia-se nas “aptidões inatas” das
mulheres para cuidarem de crianças pequenas fortalecendo e
legitimando duas trajetórias de educação infantil: uma profissional,
baseada em formação educacional do corpo docente, envolvendo
espaços e equipamentos específicos; outra domestica-familiar,
apoiando-se nos recursos disponíveis na “comunidade” e não na
profissionalização das educadoras (que recebiam apenas
capacitações esporádicas). (ROSEMBERG, 1999, p. 11)

As políticas de expansão na EI acabaram mantendo o binômio: creches – para
as crianças pretas e pobres; e jardins de infância – para as crianças da classe média
brasileira. As políticas de desigualdade foram, deste modo, se institucionalizando, e
o que se dizia, enquanto política para beneficiar essas populações, na verdade, não
passava de mais uma ação que acabou enraizando e legalizando as desigualdades
de raça e classe social. Sem falar no fortalecimento no imaginário da população
brasileira, dos lugares que devem ser ocupados pelas mulheres no mundo do
trabalho e na gravidade em se ter profissionais pouco qualificadas para o
atendimento das crianças pequenas.
As tentativas de criar programas nacionais para “beneficiar” a educação infantil
eram muitas e vinham de vários setores. Vale ressaltar a importância da LBA e do
MEC neste processo, sendo a Legião Brasileira de Assistência (LBA) - a primeira a
implementar um grande programa em nível nacional, que foi o Projeto Casulo. A LBA
tinha um trânsito mais tranquilo que o MEC nos espaços de discussão da educação
infantil, por já desenvolver há mais tempo ações de assistência nas comunidades. A
este respeito, Rosemberg (1999) nos mostra que:

Não havia resistência equivalente às enfrentadas pelo MEC,
principalmente por se tratar de um órgão de assistência, que já
desenvolvia um discurso e uma prática de participação da
comunidade e que dispunha de uma rede capilar de serviços,
repassando verbas diretamente às instituições comunitárias, sem
necessidade de intermediação das instâncias administrativas
estaduais e municipais. (ROSEMBERG, 1999, p.12)

Ainda sobre o Projeto Casulo, a autora diz:
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Para difundir o Projeto Casulo durante o governo Geisel, a LBA
usou o discurso da prevensão à desordem social decorrente da
existência de “bolsões de ressentimento” isto é, das populações
empobrecidas principalmente nas periferias urbanas, passíveis de
ameaçarem a segurança nacional, No contexto da Guerra Fria, o
Projeto Casulo, como a política social daquele governo,
incorporou o discurso da Doutrina de Segurança Nacional, da
mesma forma que a matriz político-ideológica dos programas de
desenvolvimento de comunidade, no plano internacional, fora
inspirada pelo discurso no contexto da Guerra Fria.
(ROSEMBERG, 1999, p.12)

O Projeto Casulo, deste modo, não consegue romper com a lógica de utilização
da comunidade para atender a necessidade de uma mão de obra barata e sem
qualificação necessária para exercer as funções cabíveis na educação de crianças
na primeira infância, atrelado ao discurso assistencialista, que coloca as
comunidades pretas e pobres em um lugar de profunda submissão e expostas a
uma educação de baixa qualidade.
É notado que, nos elementos fundamentais que constituem o pensamento
educacional entre os séculos XIX e XX, sobre as populações pretas e pobres, não
ocorrem grandes mudanças. Se, antes, essas populações precisavam ser educadas,
porque era uma ferida na imagem do Brasil a forma como se comportavam, agora, o
que se diz é a existência de “bolsões de ressentimentos” que colocam o projeto de
nação em risco. De fato, o que nota-se de excepcional, neste momento, é o
fortalecimento dos movimentos sociais como um todo, em destaque aqui o
movimento negro, que já vinha buscando a consolidação das suas representações
em vários espaços da sociedade brasileira, inclusive nas instâncias científicas
através das Universidades, tentando problematizar as relações raciais nesses
espaços.
Desde a primeira embarcação portuguesa a aportar em terras indígenas, o que
eles encontraram foram manifestações de resistência a sua permanência e à
exploração das populações que iniciaram a história nesta nação. Não existe um
momento na história do Brasil em que as populações exploradas tenham sido
passivas ante os processos de submissão e exploração. As estratégias que visam e
visavam diminuir a força e resistência destas populações sempre existiram e com
grande força. As mudanças que ocorrem ao longo deste processo são de
estratégias, mas as tentativas de exploração e submissão continuam a acontecer e
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os esforços para resistir, na mesma medida. Neste cenário, a educação sempre foi
uma aliada bem aplicada dentro do projeto de nação. E o desenrolar na tentativa de
expansão das creches caminha na mesma direção.
Considero fundamental para ampliar a discussão dos processos de educação
da primeira infância no Brasil, entender os papéis desempenhados pelas mulheres.
Para além da existência das professoras leigas, tentar entender a intersecção entre
os elementos cuidar, mulheres negras, mulheres brancas e crianças de ambos os
grupos sociais.
Ao longo da minha trajetória na educação infantil, como professora,
coordenadora pedagógica e também na minha trajetória acadêmica em pesquisas
sobre crianças, quanto a discussão acerca da inserção das mulheres no mercado de
trabalho, associada à necessidade de cuidados pelas crianças, me intrigava a quem
caberia o cuidado e a educação das crianças negras.
No processo de colonização e escravização brasileiro, não se pode considerar
que cabia a alguém o cuidado/educação dessas crianças, diante do alto índice de
mortalidade das mesmas, associado à necessidade das suas mães de retornarem
ao trabalho assim que pariam, e à existência de lugares para recolher essas
crianças, como as Rodas e índices alarmantes de mortes nestes espaços. Não havia
uma atenção exacerbada em relação às crianças da elite brasileira, mas também era
grande o abandono de crianças negras para a “adoção”, através das Rodas para
que as crianças brancas fossem cuidadas pelas mulheres negras/escravizadas. As
mães negras eram sistematicamente obrigadas a entregar seus filhos. Algumas
obrigadas no sentido literal, e outras não viam outra saída diante das dificuldades de
uma vida de escravização, senão a Roda.
No pós-abolição e, em especial, com a entrada das mulheres brancas no
mercado de trabalho, reafirma-se a necessidade de alguém para cuidar dos filhos
das mulheres das classes médias brasileiras. Lembrando que a escolha da creche
não era uma opção para este grupo de crianças, já que neste momento já existia um
discurso no Brasil de que creche é para as populações que “precisam” de uma
reeducação, e o que estas mulheres precisavam não era de alguém que reeducasse
seus filhos, mas alguém que “tomasse conta” dos mesmos. Mais uma vez, caberia
às mulheres negras a função de ocupar este lugar. E a quem era delegada a função
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de cuidar/educar das crianças negras e pobres? As creches!
A terceirização das ações de cuidar/educar das populações negras e pobres
está ligada diretamente à necessidade de as mulheres brancas ocupar espaços no
mercado de trabalho e à garantia de uma educação de qualidade para as crianças
brancas. Desse modo, a creche vem desempenhando, de forma protagonista, a
função de cuidar da educação em tempo integral das novas gerações de famílias
negras e pobres.

No Brasil, o processo histórico não tem se dado no mesmo
sentido. Apesar de o Movimento de Mulheres ter participado
intensamente da mobilização por creches durante os anos setenta
e oitenta (o que redundou no reconhecimento do direito da criança
à educação antes dos sete anos pela Constituição de 1988), as
profundas desigualdades sociais mantêm, de um lado, ainda uma
grande disponibilidade de empregadas domésticas (que oferecem
retaguarda para as famílias de classe média, possivelmente
minimizando conflitos familiares) e, de outro, uma profunda
segregação social na utilização de equipamentos sociais.
(ROSEMBERG, 1999, p. 31)

Vale ressaltar que embora muitos estudos atribuam às “revoluções feministas”
a inserção das mulheres negras no mercado de trabalho, me parece uma afirmação
incoerente, quando nos debruçamos, por exemplo, sobre os estudos da educação
das crianças, que mostram que as mulheres negras e pobres sempre estiveram
inseridas no mercado de trabalho. O que provavelmente aconteceu é que, com a
abertura do mercado para as mulheres, a possibilidade das mulheres negras
ocuparem outros espaços no mercado de trabalho se ampliou.
Analisar a creche desconsiderando a intersecção entre raça, gênero e classe é
como fazer uma feijoada sem feijão, você consegue até obter algum resultado, mas
a sensação de que falta algo para dar aquele gostinho será inevitável. Rosemberg
nos ajuda a elucidar esta afirmação:

A opção por expandir a educação infantil com um modelo não
formal apoiado nos baixos salários de professoras leigas,
prioritariamente para as regiões Norte e Nordeste, diferenciou o
padrão de oferta do atendimento não só quanto ao
desenvolvimento regional, mas, também, quanto aos segmentos
raciais. Com efeito, a composição racial da população brasileira –
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infantil, juvenil e adulta – apresenta intensa variação regional. Os
não-brancos(conjunto de pessoas classificadas como pretas e
pardas), que perfaziam 45% da população em 1995, representam
71,3% dos residentes na região Norte e Nordeste e apenas 15,2%
na região Sul. (ROSEMBERG, 1999, p. 24)

Esta expansão estabeleceu como critério prioritário as regiões com o maior
número de negros e pobres, confirmando mais uma vez que as políticas de
educação infantil, quando destinadas às populações negras e pobres, trazem junto
uma perspectiva de baixos investimentos e educação de pouca qualidade, herança
dos sistemas de trabalho escravo e das políticas imigrantistas. Desse modo, a
política de expansão de creches terá diferentes sentidos e objetivos a partir das
regiões em que for implantada.
Essas diferenças regionais/raciais constituíram, ou melhor, reafirmaram duas
trajetórias de educação infantil iniciadas ainda no século XIX.

Parece-nos urgente eliminar no Brasil as trajetórias paralelas de
educação infantil. É inadmissível que creches e pré-escolas
constituam alternativas ao ensino fundamental para crianças
pobres e negras. Os dados sugerem também a falácia de que os
problemas enfrentados pelo ensino fundamental (sua baixa
eficácia) brotam apenas deste nível de ensino: a socialização de
crianças pobres e negras para a subalternidade se inicia no
berçário onde se encontram, de maneira geral, as trabalhadoras
de creches com nível educacional inferior e crianças vivenciando
rotinas de espera: espera do banho, da troca de fraldas, do
brinquedo. (ROSEMBERG, 1999, p. 32)

Rosemberg (1999) aprofunda ainda mais a nossa compreensão acerca da
problemática aqui posta:

No plano macro, apontamos como o padrão de segregação racial
no país imprimiu um componente de discriminação racial à
implantação da política de expansão da educação infantil. No
plano micro, o mesmo padrão de segregação espacial, associado
às trajetórias paralelas de educação infantil e de educação em
geral para crianças maiores (sete a onze anos) e aos preconceitos
social e racial, praticados cotidianamente no sistema educacional
permitiu entender os “guetos” sociorraciais observados. Não
encontro outra explicação possível, se não a manutenção do
“pessimismo racial” que nos acompanha desde o século XIX (“a
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apatia, indolência, imprudência
(ROSEMBERG, 1999, p. 33)

da

população

negra”).

Toda a estrutura de conceitos, atitudes e procedimentos que encontramos nas
creches partem do pressuposto da inferioridade do público beneficiado por essas
instituições. Quando direcionamos o nosso olhar para a Roma Negra, essas
questões ficam pulsantes. Pensar como a cidade com o maior contingente de
população negra e pobre do Brasil lidou com estas estruturas é desafiante e está
dentro das grandes questões postas nessa pesquisa, atreladas, diretamente, ao
tratamento que este campo tão problemático, que são as creches, deu e dá à
diversidade religiosa.

2.3 EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE SALVADOR E COMO CHEGAMOS
AOS CMEI’S
Os diálogos sobre a municipalização da educação se iniciam nos anos 1930,
quando alguns intelectuais, que formavam um movimento intitulado de Manifesto
dos Pioneiros na Nova Escola, afirmavam a necessidade do que eles chamavam de
unidade versos uniformidade da educação. Esse princípio defende um processo
organizacional que culmine em uma escola única do ponto de vista da qualidade,
porém não uniforme, entendendo as variações culturais do país e a importância de
tornar os estados e municípios mais autônomos no processo metodológico de
fomento da educação.

A organização da educação brasileira unitária sobre a base e os
princípios do Estado, no espirito da verdadeira comunidade
popular e no cuidado da unidade nacional, não implica um
centralismo estéreo e odioso, a qual se opõem as condições
geográficas do país e a necessidade de adaptação crescente da
escola aos interesses e as exigências regionais. Unidade não
significa uniformidade. A unidade pressupõe multiplicidade. Por
menos que pareça, à primeira vista, não é, pois na centralização,
mas na aplicação da doutrina federativa e descentralizadora.
(Manifesto dos pioneiros da educação, ANO, p. 415)

Logo, na Constituição de 1934, observam-se avanços no que tange o
comprometimento do Estado para com a garantia de direito ao acesso à educação,
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mesmo que compartilhada com a família. Ainda se comprometendo a elaborar,
executar e fiscalizar um plano nacional de educação, a União ainda mantém um
modelo de educação uniforme, um paradoxo, pois o artigo 156 dessa Constituição
fixa um percentual de 10% para os municípios e nunca menos de 20% para o estado
e distrito federal, da renda resultante da arrecadação de impostos para a
manutenção da educação, bem como um percentual resultante de outros impostos,
como determinado no artigo 157 e nos incisos 1 e 2 da mesma Constituição.

Com a Constituição de 1937, não há nenhum vestígio sob a possibilidade de
municipalização da educação. O Estado trata, neste momento, a educação de forma
secundária, se comprometendo com a mesma em último caso e responsabilizando
as instituições particulares e os sindicatos, e, só depois da ação dessas instituições,
compromete-se a garantir o direito à educação aos que não estiverem inclusos na
tutela dessas organizações.

Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos
necessários à educação em instituições particulares, é de dever
da Nação, dos Estados e dos municípios assegurar, pela fundação
e instituições publicas de ensino em todos os seus graus, a
possibilidade de receber uma educação adequada ás suas
faculdades, aptidões e tendências vocacionais [...] é dever das
indústrias e dos sindicatos econômicos, na espera da sua
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de se
operários ou de seus associados. (1937, Artigo 129, constituição
federal)

A municipalização da educação na Bahia se deu como política de Estado e não
por autonomia municipal. A verticalização dessa política se deu através do que foi
chamado na época de (Programa de Modernização e Reforma do Estado), abordado
no plano plurianual – PPA 2000-2003 – conforme o registro da pesquisadora Marta
Alencar dos Santos (2008).
A autora também afirma que vários programas de governo foram elaborados
com a finalidade de “revolucionar a Educação da Bahia”. Dentre eles, estão o
Programa de integração das Redes de Ensino Estadual e Municipal (Inter-redes), em
1997; Programa de ação de parceria Educacional Estado-Município, em 1998;
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Criação da superintendência da Articulação Estado-Município(SUPLAN); Programa
Educar para Vencer. (SANTOS apud OLIVEIRA, 2007, p. 84).
Retornando aos princípios iniciais sobre os conceitos e objetivos da
municipalização, observamos uma controvérsia no estado da Bahia, pois todos estes
programas e o formato aplicado não têm outro objetivo se não o controle dos
processos educacionais nos municípios, já que todas estas ações foram elaboradas,
monitoradas e coordenadas pelo próprio estado, tornando-se, assim, uma
ferramenta de controle eficiente e efetivo dentro dos municípios, pois o objetivo
dessa política era envolver a maior quantidade possível de municípios.
Em uma pesquisa empírica com a modalidade de estudo de caso, de caráter
qualitativo, realizada pelos pesquisadores Jean Mário Araújo Costa; Maria Couto
Cunha, no texto intitulado A municipalização do ensino na Bahia: relações
intergovernamentais e atendimento educacional, realizada com secretários, exsecretários, conselheiros e técnicos das secretárias estadual e municipal de
educação, nos são apresentadas as seguintes constatações:

É quase comum nas falas dos sujeitos entrevistados a afirmação
da inexistência de um processo de discussão anterior à adesão do
município que evidenciasse tanto a necessidade como a
possibilidade de municipalizar o ensino, ou pelo menos que
despertasse o interesse dos diversos segmentos envolvidos no
processo. Ainda, podemos perceber nos municípios pesquisados
que os principais argumentos em favor da municipalização do
ensino, na opinião dos sujeitos participantes do processo e nos
documentos analisados, estão pautados na defesa da
descentralização como forma de, reduzir o tamanho do Estado,
considerado ineficaz e possibilitar a
expansão do ensino médio.
No entanto, há uma distância entre o pensamento, a
institucionalização estabelecida pelos documentos legais e a sua
materialização, ou seja, entre o que está legalizado, divulgado e o
real funcionamento do sistema de ensino municipal. (COSTA;
CUNHA, 2010, p. 5)

A municipalização, em Salvador, tem se dado de forma lenta, existindo, entre
os anos de 1999 e 2004, somente 170 instituições de ensino passadas para o
município. Mesmo assim, tão somente no âmbito do ensino fundamental. Houve uma
política nacional de financiamento da educação, Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), que prejudicou os municípios no
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implemento da educação infantil e de jovens e adultos, pois não previa
financiamento para esses níveis educacionais, sobrando somente para os
municípios implementação do ensino de crianças de 0 a 6 anos, reduzindo a
quantidade de escolas municipalizadas. Sendo assim, a implementação da
educação infantil da rede municipal sofreu mais de uma década de atraso em
relação à LDB de 1996, que garantia o direito à educação infantil sob a tutela do
município.

Somente em 2008, a prefeitura municipal toma para si a gestão de
45 creches públicas que estavam até então sob a gestão do
estado, vinculadas à Secretária do Trabalho e Ação Social
(SETRAS), a atual superintendência de Assistência Social da
secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza
(SEDES). Esta medida foi instituída a partir de uma ação do
Ministério Público em relação à obrigatoriedade de atendimento
da educação infantil no âmbito municipal, expressa na constituição
de 1988 e reiterada na LDB de 1996, no ECA, na lei Orgânica de
Assistência Social e a Lei Orgânica do Município de Salvador.
(SANTOS, 2008, p. 87)

Se, no primeiro momento, o município de Salvador segue a tendência nacional
e não adere às instituições de ensino de educação infantil por conta do
financiamento do Fundef que descartava essa modalidade de ensino, por outro lado,
isso só acontece por conta de uma ação judicial e, mesmo assim, sem recursos
definidos pela Secretária Municipal de Educação. Isso indica uma falta de
preocupação com a educação infantil que, historicamente, nunca foi tratada como
prioridade em todo o país. Desde a Constituição de 1988, é garantida por lei a
educação das crianças, trazendo uma concepção de integralidade:

Esse conceito corresponde a um atendimento unificado à criança
em período continuo (de zero a seis anos). Em vez de dividir a
educação infantil em dois períodos, um assistencial - que se
concentra na questão da saúde e higiene – e um pedagógico –
voltando para educação – o atendimento integral associa os
aspectos, independentemente da faixa etária. (Referências e
Orientações Pedagógicas para Subsidiar o Trabalho Educativo
dos Centros Municipais de Educação Infantil, 2009?, p. 5)
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É importante lembrar que a municipalização na cidade de Salvador veio por
força de lei e com intervenção do Ministério Público. A educação infantil em Salvador
ainda está atrelada a bases assistencialistas, pois a maior parte das crianças de 0 a
5 anos ainda está sobre a tutela de organizações comunitárias e filantrópicas, sendo
os Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI3) em números insuficientes para
atender a demanda da cidade de Salvador. O grande problema é que essas
instituições não têm os pré-requisitos básicos de infraestrutura e qualidade
educacional exigido pelo MEC e pelas resoluções do conselho Municipal de
Educação n.003/99 e n°001/002. (SANTOS, 2008). Os números são alarmantes e
trazem uma disparidade entre o número de crianças atendidas por instituições
publicas (CMEI) e organizações comunitárias.
A transição de CEI’s a CMEI’s tentou garantir aos profissionais que lidam com
essas crianças uma formação para que as novas instituições pudessem se adequar
às novas expectativas governamentais e garantir práticas pedagógicas diferenciadas
que possibilitem a inserção dos três pilares da educação – educar, cuidar e brincar –
nestes novos espaços.

3

A faixa etária das crianças que frequentam os CMEIs na cidade de Salvador varia de 0 a 6 anos.
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3. EDUCAÇÃO INFANTIL E RELIGIOSIDADE
3.1 CRIANÇAS, INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO INFANTIL

É muito recente o interesse de outros campos da ciência pela infância. Os
principais estudos que orientaram durante anos o pensamento sobre este segmento
vinham da medicina e da psicologia, e, mais tarde, da pedagogia, associando-o ao
processo de educação. O elemento em comum que todos estes campos tinham era
a visão universalista da infância. (Abramowickz, 2005; Krammer, 2009)
A compreensão geral era de que as crianças se constituíam de forma única. As
demandas para a formação desses sujeitos seriam as mesmas, independentemente
do contexto. Mesmo as teorias que falavam da importância da interação social, não
traziam explicitamente o caráter heterogêneo da formação das crianças. O que a
pedagogia, fortemente influenciada por essas teorias, buscou durante muito tempo,
foi orientações únicas que tinham como justificativa final o desenvolvimento desta
criança.
Entendemos que as teorias psicológicas, não dão conta de entender a criança
na sua totalidade. Há necessidade de uma intersecção com outras dimensões que
possam orientar nosso olhar acerca da complexidade da formação humana, e em
especial da formação desses sujeitos, as crianças.
A disputa entre os significados, que a categoria infância pressupõe, ganhou
uma nova faceta com o interesse das ciências sociais sobre este grupo. Se, antes, a
dimensão das inter-relações não recebia importância devida pelos grupos que
dominavam as discussões sobre infância no Brasil, as ciências sociais alteraram
essa perspectiva.

A invenção da infância está atrelada ao desenvolvimento dos
discursos e da verdade na disputa pelo conhecimento. A criança
tornou-se um objeto de saber, justificando assim, a proliferação de
tantos discursos em busca da produção da verdade por meio de
práticas científicas. (OLIVEIRA; ABRAMOWICZ, 2013, p. 154)

Sem deixar de considerar este caráter da disputa entre os campos da ciência, o
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fato é que as ciências sociais têm se destacado, principalmente, os pesquisadores
do campo da Sociologia da Infância, por incorporar novos elementos para o
entendimento de como estas infâncias se formam e se constituem socialmente, não
mais de forma isolada e generalista.
Os desdobramentos da escolha feita pela pedagogia, ao analisar a infância
enquanto elemento universal, construíram:

[...] um modelo universal do que é ser criança e ter uma infância,
tornando-se referência no pensamento educacional e na formação
daquela como um ser sociável, saudável, educável, cidadão e
produtivo. (OLIVEIRA; ABRAMOWICZ, 2013, p. 154)

Essa perspectiva desconsidera a variação existente entre as crianças, e põe
como necessidade a educação das crianças que estão fora do padrão, para que
atinjam o padrão estabelecido por essas ciências, que consideram prontamente
apenas aspectos biológicos e psicológicos como definidores desta infância.
Uma

criança

criada

subindo

e

descendo

as

ladeiras

de

Salvador,

provavelmente, terá uma infância bem diferente de uma que vive em Brasília, tão
diferente quanto as vivências no sul do país. Essas diferenças podem ser notadas
em distâncias até menores. O que dizer de uma criança criada no Recôncavo e uma
outra que passou toda a sua vida em Vitória da Conquista? Se quisermos ser ainda
mais locais, podemos fazer um comparativo por bairros etc. O fato é que um único
modelo de desenvolvimento não conseguiria dar conta dessa diversidade de
possibilidades de infâncias.
O que a escola de EI propõe, na verdade, é um permanente processo de
educação que tem como objetivo deixar estas crianças prontas para serem o modelo
de adulto desejável pela sociedade brasileira. O tempo inteiro a educação produz
discursos que afirmam este princípio. “A criança é um ser em construção que irá se
construindo por toda vida.” (LAURO, 2009, p. 49). Ora, esta construção pode e deve
desembocar na vida adulta, mas não pode ser o objetivo do processo formativo. As
crianças não podem ser educadas apenas pensando em “tornar-se adultos”, é
necessário que se permita que elas vivenciem a infância, pela infância.
Ao analisar as práticas pedagógicas que se baseiam neste princípio de
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padronização, Oliveira e Abramowicz (2013) fazem uma distinção importante para o
nosso entendimento sobre os discursos produzidos na escola:
As práticas pedagógicas que condicionam o cotidiano das
instituições escolares estão pautadas em práticas discursivas
(baseadas em enunciados científicos, concepções pedagógicas e
filosóficas, princípios religiosos, literários) e não discursivas
(técnicas físicas de controle corporal, regulamentos de controle
dos tempos dos indivíduos ou instituições, técnicas de
organização arquitetônica) que se articulam, se combinam e se
subjetivam. (OLIVEIRA; ABRAMOWICZ, 2013, p. 155)

Ambas as práticas, guardadas as proporcionalidades, baseiam-se em
princípios de manutenção do controle e do poder sobre os sujeitos. Princípios que
permeiam todos os segmentos da educação, o que inclui a educação infantil. O
diálogo entre essas práticas é fundamental para garantir o modelo de educação em
que a sociedade brasileira está pautada: a individualização dos sujeitos, facilitando a
mensuração, o controle e garantindo a manutenção da ordem.
A educação infantil vive um paradoxo, uma vez que, no dia a dia das
instituições, é possível encontrar conhecimentos sobre o mundo oriundos de
múltiplas interações socioculturais, mas que acabam passando despercebidos pela
escola, que prefere dar atenção às concepções apenas que possibilitem essa
normatização dos sujeitos.
A mesma escola que cria normas, consequentemente, cria desvios e as
crianças que não se encaixam no padrão normatizador acabam por integrar este
segundo grupo, fora dos padrões. Algumas pesquisas vêm afirmando como esta
perspectiva mais do que separa as crianças em dois grupos, coloca estas crianças
“desviadas” em situações de profunda desigualdade e desvantagens no espaço da
EI. (CAVALLEIRO, 2000; OLIVEIRA, 2004; ANDRADE, 2005)
A EI utiliza o modelo da semelhança para avaliar o desenvolvimento das
crianças. Assim, as que estão distantes deste modelo são avaliadas negativamente,
precisando, a partir deste princípio, de procedimentos que garantam a chegada
neste modelo ideal. Oliveira e Abramowicz (2013) definem este modelo de educação
como de parentesco:

O modelo de organização em que se baseia a escola é o parentesco,
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que adquire um caráter altamente discriminatório, pois, quando não
há essa ‘identificação’ nessa relação entre os ‘iguais’, ou seja,
quando o ‘outro’ não é uma cópia de mim, como era no caso da
creche, no caso das crianças negras, então, há uma redução do
outro ao mesmo, construindo-se em práticas de exclusão e
supressão de toda forma de diferença/alteridade e, ao mesmo tempo,
assemelhando-se, às estratégias políticas nacionalistas, xenófobas,
chauvinistas e racistas. (OLIVEIRA; ABRAMOWICZ, 2013, p. 157158)

A escola tem horror ao diferente, uma dificuldade profunda de lidar com o
desconhecido. E a infância proporciona este encontro com a novidade, com o
diferente. A exclusão do diferente é a busca por garantir os privilégios dos que se
encaixam nos modelos homogeneizantes que a escola prega. A associação destas
práticas com estratégias políticas “nacionalistas, xenófobas, chauvinistas e racistas”,
pode parecer, num primeiro olhar, um exagero. Mas, as bases que as sustentam são
muito semelhantes e as consequências, igualmente.
Relatos de experiências, que levam a esta conclusão, reafirmam a necessidade
de reivindicar para a educação infantil mudanças, que garantam não só o
desenvolvimento dos sujeitos em suas funções pedagógicas, mas que garantam que
a escola não será um espaço causador de danos que estas crianças carregarão por
toda uma vida, como é o caso do racismo.
A própria história da creche mostra a estreita relação entre a educação,
infância e o mundo político. A educação enquanto discurso tenta responder as
exigências políticas da sociedade, construindo procedimentos, discursos, hierarquias
que garantam o objetivo hegemônico daquele momento histórico. Deise Nunes
(2009) enriquece a discussão quando propõe que:

A relação entre a educação infantil pública e o mundo politico
fundamenta-se nas determinações sócio-históricas que ocorrem
dentro de um emergente padrão de proteção social – o surgimento
de creches e pré-escolas – destinado às classes trabalhadores, sob
determinada forma de apreensão ideológica e cultural, especialmente
dirigida às mulheres e os seus filhos pequenos. A história da
educação infantil voltada para os filhos dos trabalhadores tem sido
desenvolvida através de práticas redutoras e/ou rotuladoras das
diferenças sociais que se materializaram, ao longo dos anos, em
ambientes funcionais à reiteração de relações sociais paternalistas e
autoritárias. (NUNES, 2009, p. 2)
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Mesmo não pontuando as mais evidentes argumentações que contribuíram
para o surgimento das creches, enquanto lugar para acolher os filhos de pretos e
pobres deste país, a colaboração de Nunes (2009) é fundamental para refletirmos
sobre relação da educação de crianças na primeira infância com o projeto de nação.
Ainda a este respeito, há associação entre uma pedagogia formadora de futuros
adultos e respectivo projeto de cidadão.
Uma ação pedagógica que garanta uma educação infantil não-racista, nãohomofóbica, não-sexista, que combata a intolerância religiosa etc., possibilitará a
construção de infâncias menos danosas e abrirá as portas para uma educação que
compreenda a diversidade – incluindo as infâncias – enquanto um processo
inevitável e que não deve ser combatido.
Os estudos da área de cultura tentaram tirar a criança do monopólio da
medicina, psicologia e pedagogia e trouxe junto o paradigma da diversidade, na
tentativa de escapar, assim, do universalismo que compunha as perspectivas
anteriores. Compreendemos que independentemente das formas como os países se
constituam, eles sempre serão diversos, porque a diversidade não está relacionada
necessariamente com a existência de um grande quantitativo de grupos étnicos,
dentro do mesmo grupo a diversidade já se manifesta, porque os sujeitos são
diferentes e produzem cultura de forma diferente. Ainda assim, vale ressaltar que o
Brasil vive um caso especial, primeiro, pela imagem que pretendeu construir no
mundo de um país diverso, que “abraçou” vários grupos étnicos, mesmo a história e
a própria ciência tendo demonstrado que esta é uma meia-verdade, que nem de
longe as relações neste país são constituídas como em suas “propagandas”. Mas, o
fato é que a chegada dos europeus e a escravização dos africanos garantiram a
este país um caráter diferenciado de constituição de nação.
A escola pública, enquanto lugar que recebe toda essa diversidade, com toda a
complexidade dessas relações, precisa estar preparada para isso. Vale ressaltar que
este entendimento é muito particular, por justamente se tratar de uma escola pública.
Sabemos que, em escolas religiosas, ou mesmo escolas pensadas para grupos
étnicos específicos, muitas vezes de caráter particular, a configuração pode ser
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outra. Ao matricular seu filho em uma escola adventista, os pais receberão o “manual
da família” com todas as regras de convivência daquele grupo, que provavelmente
seja baseado na concepção de educação daquele grupo religioso. Quem estudou
em escola de freira – como eu – sabe que, embora você tenha uma configuração de
sujeitos muito diversa, existe uma série de ritos muito específicos da Igreja Católica
e, ao adentrar aquele espaço, todos têm a devida noção de que aquele é um espaço
cristão-católico. A escola pública, não. A sua grande característica é o fato de ser
um espaço público, como a LDB e a própria Constituição reiteram, um espaço onde
todos são iguais e, consequentemente, têm direitos iguais. Deste modo, a escola
pública é o lugar perfeito para a contemplação da diversidade. E as crianças sabem
como ninguém produzir diversidade.

Na sociedade contemporânea, as instituições educacionais se
constituem como um espaço de especial importância na vida das
crianças; para muitas, é um dos principais lugares de socialização e
de encontro com seus pares. Para outras, é justamente o espaço
negado, pela ausência de vagas ou pela oferta de experiências que
acabam por silenciar as vozes infantis. Uma vez que, no Brasil, a
educação destinada ás crianças de zero a seis anos se tornou a
primeira etapa da educação básica do sistema nacional, sendo agora
de frequência obrigatória para as crianças a partir dos quatro anos,
cabe indagar qual o lugar da diversidade na educação infantil e como
ela
pode
contribuir
para
pedagogias
emancipadoras,
anticolonialistas. (AQUINO, 2013, p. 174)

A ampliação do público dos CMEI’s leva a um aumento de crianças de idades
diversas, mesmo entendendo que a procura por este segmento sempre foi grande,
maior até do que a oferta pelos municípios. A proposta de obrigatoriedade desta
faixa etária e a forte procura de crianças a partir disto, faz com que fique ainda mais
evidente as diferenças etárias, que é um outro aspecto que compõe a diversidade
das infâncias, tornando necessária uma compreensão maior das especificidades de
cada grupo, por idade, sem aprisionar os sujeitos nestes grupos. Assim, entende-se
que a faixa etária é um elemento em comum e que da mesma forma existem outros
tantos elementos que diferenciam os sujeitos.
A relação entre as infâncias e a diversidade é fundamental para entendermos a
contribuição da educação infantil, enquanto espaço público institucionalizado de
formação de crianças no processo constitutivo das identidades das crianças.
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A infância como uma das diversas dimensões do humano e a
diversidade humana como viés que atravessa a infância,
tornando-a plural – infâncias. A diversidade de contextos sociais e
históricos produz diferentes condições para a vivência e a
concepção sobre os termos em discussão, compreendendo que a
‘infância é, simultaneamente, uma categoria social, do tipo
geracional, e em grupo social de sujeitos activos, que interpretam
e agem no mundo’. (AQUINO, 2013, p. 171)

Crianças são agentes que interagem no meio social, com seus grupos
geracionais e com outros grupos – adultos, adolescentes, etc. –, que tem agência
própria, entendendo que este não é isolado e, como tudo na sociedade, dialoga de
forma permanente com os semelhantes e com os diferentes. Isto, dentre outros
fatores, compõe essa infância diante dos novos paradigmas estabelecidos para a
educação infantil brasileira.

3.2 EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL E O CUIDAR
O cuidar é um dos três pilares da educação infantil, juntamente com o educar e
o brincar. Diferentemente dos dois últimos, encontraremos referências sobre o cuidar
em toda historiografia da educação infantil, desde as primeiras experiências, ainda
com os povos indígenas, até os dias atuais. Com a inserção da educação infantil
como primeira etapa da educação básica, o cuidar ganha a companhia
institucionalizada do educar e do brincar.
A transição entre instituição de caráter assistencialista para instituições de
educação formal garantiu à educação infantil a produção de uma série de
documentos que atestam a necessidade desta mudança e, logo em seguida, de
outros, que normatizam as práticas daquelas instituições.
Em geral documentos, os três pilares da educação infantil (educar, cuidar e
brincar) passam a direcionar a concepção de EI que se deve ter no Brasil. O
“abandono” do caráter assistencialista, pelo menos do ponto de vista discursivo, se
mostra essencial para que haja uma integração entre esses três elementos. A não
hierarquização de nenhum desses campos é uma outra premissa destes
documentos. Os três pilares passam, desta forma, a ter a mesma importância.
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O exercício do cuidado, deste modo, significa compreender que ele faz parte
do processo educativo, com suas especificidades e que demanda, por parte dos
responsáveis pela EI instrumentalizar a equipe de profissionais que irá lidar com este
público para garantir o pleno exercício do cuidar nestas instituições. Os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI’s apontam que:

Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil
significa compreendê-lo como parte integrante da educação,
embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos
que extrapolam a dimensão pedagógica. Ou seja, cuidar de uma
criança em um contexto educativo demanda a integração de
vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais
de diferentes áreas. A base do cuidado humano é compreender
como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar
significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado
é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma
dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos.
(Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil –
RCNEI’s, 1998, p. 24)

Os RCNEI’s já afirmam a necessidade de apropriação de conhecimentos,
habilidades e instrumentos muito específicos para lidar com o cuidar na educação da
primeira infância. O ideal que vem perseguindo a educação, que é ajudar a se
desenvolver como ser humano, já aponta para a possibilidade de práticas
homogeneizantes. Entendendo que nem todos os profissionais de educação
compreendem a dimensão diversa, que constitui a sociedade, o cuidar pode vir
também a reforçar práticas que visem à constituição de um ser humano “ideal”.
A afirmação de que há necessidade de uma formação destas profissionais,
para lidar com o cuidar, esbarra na precarização deste segmento da educação. As
políticas de formação, investimento em infraestrutura, baixa remuneração, se tornam
inferiores ao passo que estes profissionais lidam com a educação de crianças
pequenas, o que tende a se modificar quando estas profissionais chegam no ensino
fundamental. (CAMPOS, 1994; ROSEEMBERG, 2008)
A educação brasileira ainda não superou o estigma da desvalorização deste
segmento, o que dificulta avanços considerados fundamentais para atingir as metas
estabelecidas para esta etapa da educação. É bem verdade que a inserção deste
segmento na educação básica é muito recente, mas também é importante afirmar
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que quando há a inserção destes grupos, deveria ter-se pensado em como garantir
o desenvolvimento em todos os aspectos, o que inclui os acima citados.
Ainda, os CMEI’s têm tido dificuldade em superar a imagem negativa, oriunda
da sua fase apenas assistencialista. Campos (1996) e Montenegro (2005) apontam
que grande parte das pesquisas relacionam as creches e/ou CMEI’s a
características negativas, o que difere consideravelmente da experiência europeia,
que tanto influenciou o Brasil, mas que tomou rumos diferentes:

Enquanto as pesquisas sobre o impacto da passagem das
crianças pela pré-escola ‘procuram medir seus efeitos positivos no
desempenho dos alunos, grande parte dos estudos sobre creche
estão mais preocupados em constatar os efeitos negativos que
supostamente essas instituições provocam nas crianças’. [...]
apesar das mudanças que vêm ocorrendo no interior das creches,
e do crescente número de crianças atendidas, ainda há muitas
reservas para com essas instituições, mesmo entre os estudiosos
de sua formação e funcionamento. (MONTENEGRO, 2005, p. 80)

A não dissociação imediata do caráter assistencialista e, consequentemente,
das formas como o cuidar foi inserido neste espaço, pode ser apontada como um
desses fatores, associado à imagem que estas instituições construíram ao longo de
três séculos de existência, como o lugar para educar crianças pretas e pobres deste
país. Compreendendo a relação que a sociedade brasileira tem com estes grupos,
não é de se estranhar a rejeição e as críticas que as creches/CMEI’s ainda sofrem,
guardadas as devidas proporções dos contextos do século XIX e do momento atual
dos CMEI’s.
Ainda que as críticas sejam grandes, há um consenso também a respeito da
necessidade de educação integral para crianças de 0 a 6 anos, e o CMEI seria o
lugar ideal para receber estas crianças, feita as mudanças necessárias para garantir
uma educação minimamente de qualidade para este grupo. Da mesma forma, a
necessidade do cuidar na EI também é constantemente afirmada pelos
pesquisadores da infância.
De acordo com Montenegro (2005), embora a discussão sobre o cuidar seja
grande no cenário da educação brasileira, não há um aprofundamento sobre o
conceito de cuidar. Qual a perspectiva de cuidar que se refere à educação
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brasileira? Isso não fica evidente nestas mesmas discussões.

Essa discussão não vem sendo efetuada nas pesquisas
brasileiras que tratam da educação infantil. Mesmo quando se
referem explicitamente ao cuidado, não se discutem seus
possíveis significados ou implicações específicas na formação das
educadoras. Verifica-se, ainda, os limites impostos à discussão do
cuidado na educação da criança pequena quando a menção ao
termo surge apenas como sinônimo, nem sempre explicitado, de
assistência, utilizando-se a palavra assistência quando se deseja
designar a face negativa do cuidar, ou seja, a face preconceituosa
do assistencialismo. O termo cuidado é em geral utilizado quando
se faz referencia às funções consideradas importantes para as
crianças, divididas entre as de natureza afetiva e as de ação
prática, como aconchegar e responder às necessidades corporais,
como alimentar e limpar. (MONTENEGRO, 2005, p. 83)

Embora tenhamos discernimento da complexidade do termo cuidar, muitas
vezes nos utilizamos de referências que colocam o cuidar neste lugar limitante que é
o sinônimo de assistencialismo. Isto se deve à já anunciada escassez de pesquisas
que aprofundem a relação do cuidar conceitualmente com a educação infantil.
As relações que se estabelecem a partir do cuidado acionam uma série de
componentes emocionais, valores morais, visão de mundo, projeto de homem e de
sociedade, consequentemente, o tipo de infância que estas instituições visam
formar. A falta de orientação sobre o tratamento que o educador precisa dá ao cuidar
pode levá-lo a se utilizar de elementos da sua formação pessoal para dar conta
daquela “missão”.
Não podemos esquecer que a escola ainda não abandonou a sua função de
formar crianças para se tornarem adultos, como já discutimos, e os valores oriundos
das práticas de cuidar também estarão fortemente influenciados por este projeto de
adulto, desrespeitando prontamente a experiência da infância.
É muito comum presenciar professores de diversos segmentos confidenciarem
a utilização de práticas oriundas da sua formação enquanto estudante com os seus
estudantes, da mesma forma, isso acontece na educação infantil. Em um curso de
especialização do qual eu fazia parte, enquanto cursista, as colegas relatavam a
relação entre o que elas aprenderam no curso de magistério - ICEIA - as suas
experiências enquanto estudante e como algumas práticas continuavam existindo
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em suas ações pedagógicas e eram oriundas desta relação.
Muitos fatores contribuem para que isto aconteça. De fato, algumas práticas
continuam a existir diante da sua eficácia com os estudantes, outras, acabam por
ganhar destaque pela falta de conhecimento a respeito de outras práticas que
possam substitui-las e garantir uma aprendizagem mais satisfatória. Sem contar com
a escassez de formações, pois as professoras em geral trabalham em jornadas
exaustivas de 40 horas semanais, além de possuírem outros afazeres e acabam por
não ter muito tempo para se dedicar ao seu processo formativo.
Mas, o que é que tudo isso tem a ver com o cuidar na educação infantil?
O despreparo dos profissionais que lidam com as crianças, associado a todos
esses fatores já descritos, pode possibilitar que estes profissionais se utilizem de
valores a partir de seu repertório simbólico para garantia da dimensão do cuidado. A
partir deste entendimento, o cuidar se torna elemento crucial para pensarmos uma
das questões centrais desta pesquisa, o tratamento dado à religião e à diversidade
religiosa em CMEI’s.

As atitudes e procedimentos de cuidado são influenciados por
crenças e valores em torno da saúde, da educação e do
desenvolvimento infantil. Embora as necessidades humanas
básicas sejam comuns, como alimentar-se, proteger-se etc. as
formas de identifica-las, valorizá-las e atendê-las são construídas
socialmente. As necessidades básicas podem ser modificadas e
acrescidas de outras de acordo com o contexto sociocultural.
Pode-se dizer que além daquelas que preservam a vida orgânica,
as necessidades afetivas são também base para o
desenvolvimento infantil. (Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil – RCNEI’s, 1998, p. 24)

A religião há muito tempo, vem se dedicando à tentativa de explicar uma série
de fenômenos sociais, mas, para além do que as religiões pretendem, existe o que
os sujeitos fazem a partir das suas interpretações sobre o discurso produzido dentro
das religiões. Como eles entendem que a religião explica determinados fenômenos.
Assim como pretende a escola, os indivíduos têm construído, a partir do
discurso religioso, um padrão de sujeito. A fragilidade da concepção de cuidar que a
escola de educação infantil traz pode facilitar que práticas oriundas do espaço
religioso ganhem campo no cotidiano das turmas de educação infantil.
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Retomaremos essa discussão no terceiro e último capítulo, onde a partir da
observação sistemática do cotidiano das turmas de grupo 4 e grupo 5 do CMEI em
exame; e do diálogo permanente com professoras e coordenação pedagógica,
tentaremos entender qual a concepção de cuidar que esta instituição propõe e
refletir a intersecção entre o cuidar e a diversidade religiosa.
A relação hierárquica entre as ADI’s(Auxiliar de Desenvolvimento Infantil) e
professoras, coloca um ingrediente a mais nesta receita, que ainda tem a
precarização das profissionais, inconsistência na concepção do cuidar e uma
relação complexa entre estas profissionais. Há uma falta de clareza no espaço, de a
quem cabe a função do cuidar, cabendo, na maioria das vezes, às ADI’s,
profissionais que, muitas vezes, só têm o segundo grau completo. A visão do cuidar
como uma ação pouco prestigiosa afasta, em alguma medida, as profissionais com
formação mais ampla, no caso as professoras, destas atividades, cabendo as ADI’s
dar conta da função de “tia”. Aquela que afaga nos momentos de aflição, que dá
banho, que faz oração antes do almoço, ou mesmo antes do horário de dormir.
A orientação geral, nos referencias, é de que não haja uma dissociação da
ação do cuidar, com o educar, cabendo, deste modo, à professora a execução, com
o auxílio das ADI’s, de ambas funções. Todavia, o “chão da escola” é mais dinâmico
e complexo que os discursos produzidos pelos documentos oficiais.
A tentativa de afirmar a importância da docência na educação infantil afasta as
professoras das ações diretas do cuidar, mantendo, desta forma, uma ação
semelhante ao que acontecia no período dos CEI’s, onde o caráter da educação das
crianças na primeira infância cabia a profissionais que não tinham necessária
formação pedagógica para lidar com as mesmas.
A relação entre a pessoa que cuida e o sujeito que é cuidado é intensa. Quem
cuida passa a ser responsável pelos resultados da sua ação sobre o outro. A função
do cuidar presume, na educação, componentes universais e pessoas, que ficam a
critério do sujeito que cuida.

Além da dimensão afetiva e relacional do cuidado, é preciso que o
professor possa ajudar a criança a identificar suas necessidades e
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priorizá-las, assim como atendê-las de forma adequada. Assim,
cuidar da criança é sobretudo dar atenção a ela como pessoa que
está
num
contínuo
crescimento
e
desenvolvimento,
compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo
às suas necessidades. Isto inclui interessar-se sobre o que a
criança sente, pensa, o que ela sabe sobre si e sobre o mundo,
visando à ampliação deste conhecimento e de suas habilidades,
que aos poucos a tornarão mais independente e mais autônoma.
(Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil –
RCNEI’s, 1998, p. 24)

Ressignificar esse princípio – cuidar – que acompanha a educação de crianças
na primeira infância, possibilitará que as ações que visam o desenvolvimento integral
desses sujeitos se concretizem.
O desafio é que as educadoras estejam preparadas para lidar não apenas com
os cuidados primários, ou áreas do conhecimento, mas preparadas para mediar e
possibilitar que suas salas sejam a porta de entrada, no espaço público, para o
encontro das crianças com o outro, com o diverso, a partir das relações e também
das suas próprias experiências.

3.3 INFÂNCIA E RELIGIÃO

A relação entre infância e religião ainda é um campo pouco estudado pela
educação, principalmente em se tratando de crianças tão pequenas como é o caso
dos sujeitos da nossa pesquisa. Conseguimos encontrar algumas referências
quando a faixa etária dos sujeitos se eleva para acima dos sete anos. Entendemos a
importância de refletir sobre essa relação independentemente da idade dos sujeitos,
mas justamente a ausência dessas referências acaba por dificultar a busca,
enquanto

educadora/pesquisadora,

por

informações

que

enriqueçam

o

entendimento pedagógico, deste diálogo na educação infantil.
Essa dificuldade pode estar ligada ao fato de que, em geral, as pessoas não
relacionam a religião com as crianças muito pequenas, por julgar em que elas não
têm uma relação com o sagrado. Nosso entendimento é que, como aconteceria com
qualquer outro fenômeno, a relação que as crianças estabelecem com o sagrado na
primeira infância se dá a partir das suas próprias referências e representações e não
a partir das referências do adulto, por exemplo. Uma outra possibilidade é a própria
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visão que a ciência construiu da criança, enquanto um ser “incompleto”, que só
atinge a completude na fase adulta.
A pesquisa de doutoramento da antropóloga Flávia Pires, publicada pela UFPB
(Universidade Federal da Paraíba), nos guiou por possibilidades interpretativas
sobre como se estabelece essa relação entre crianças de quatro e cinco anos e a
religião. Embora a pesquisadora afirme a descrença da maioria das pesquisas,
quanto a relevância do fenômeno religioso na primeira infância, ela aponta algumas
discordâncias a esse respeito.

Algumas pesquisas apontam, no entanto, a validade de estudos
sobre religião que tenham como foco as crianças pequenas. É o
caso de Hay & Nye (2006[1998]), que, preocupados em estudar a
educação espiritual, afirmam que as crianças têm experiências
religiosas mais intensas que os adultos porque naturalmente os
seres humanos são equipados com uma consciência religiosa que
vai sendo esquecida com o passar dos anos. Para Robinson
(1977), por sua vez, a experiência, denominada “a visão original”,
é uma experiência ordinária que ocorre de primeira mão e, por
isso, de maneira mais completa na infância. Como uma
experiência mística, o sujeito sente que foi abalado por um poder
maior que ele próprio. Para o autor, essa experiência é essencial
para o desenvolvimento do entendimento maduro, não se tratando
de fantasias, mas sim de uma forma de conhecimento. (PIRES,
2010, p. 144-145)

Um ponto em comum entre as pesquisas indica que, ainda que pesquisar
crianças seja um desafio para muitos pesquisadores, é necessário que haja um
esforço de entender este fenômeno através das crianças e não através de relatos
feitos por adultos sobre a sua infância, porque estes seriam considerados apenas
“versões” da experiência infantil com a religião e não a experiência em si. Deste
modo, assim como acontece com outros sujeitos, cabe às crianças descreverem
como elas vivenciam a experiência religiosa. A relação que a criança tem com o
simbólico também vai diferir da relação que o adulto estabelece.

Entende-se o simbólico como uma representação de algo que não
esta contido no símbolo, que o extrapola, mas que pode ser
acessado através dele. O simbólico é metafórico, não diz respeito
ao símbolo mesmo, mas a outra ordem de realidade que lhe é
superior. Nesse sentido, a cruz representa a religião cristã,
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simbolizando-a. A cruz, as autoridades eclesiásticas, a Bíblia, as
imagens dos santos, os hinos etc. são símbolos que
correspondem a determinadas religiões. A ideia aqui defendida é a
de que as crianças não trabalham com os símbolos da mesma
forma que os adultos. Elas os reconhecem, mas não como
realidades que representam algo que está além delas mesmas.
Os símbolos são tomados por sua materialidade. (PIRES, 2010?,
p. 3)

Para as crianças, a relação entre o símbolo e o simbolizado passa a ser
objetiva. Diferentemente do que é pra muitos adultos, que a partir do símbolo acessa
múltiplas representações, a Bíblia pode representar para as crianças cristãs apenas
um livro da igreja, mas para os adultos as representações são diversas, podendo ser
tanto positivas, quanto negativas, embora seja inegável que eles entendam que a
Bíblia tem uma importância para além dos outros livros comuns, mas provavelmente
só acessaram este aspecto simbólico da bíblia com o passar dos anos.
Da mesma forma o ilekê – fio de conta – para as crianças das religiões de
matriz africana. As crianças bem jovens conseguem identificar qual orixá está
representado por aquela conta através da cor, algumas até conseguem atribuir
características àquela entidade, mas é pouco provável que acessem ao conteúdo
simbólico daquele símbolo. Isto me faz recordar uma experiência com uma criança
de pouco mais de três anos em uma escola de El. A criança, pertencente a uma
família de iniciados no candomblé, levou um ilekê de Ogum para a escola e
começou a brincar, rodando por entre os dedos. Observei aquela cena com certa
curiosidade, até que a brincadeira da criança foi interrompida por uma funcionária da
escola, também pertencente de uma religião de matriz africana. O adulto tomou o
objeto da mão da criança, guardou-o e disse que aquilo não servia para brincar e,
deste modo, repreendeu a criança. Ao ser questionada por mim, por que teria
tomado o ilekê da criança, afinal ela estava apenas brincando, a funcionária
respondeu que aquilo era uma falta de respeito com o orixá.
É bem provável que, para os dois sujeitos deste relato, aquele símbolo possua
significados diferentes. Se o adulto a partir de suas vivências e experiência, já
consegue acessar o conteúdo simbólico daquele objeto, para aquela criança, me
parece que isto ainda não aconteceu, e o fio se torna para ela uma possibilidade
para o brincar. A concretude do símbolo ainda é algo muito forte na construção das
crianças em relação aos objetos.
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Vale ressaltar que a nossa análise está levando em consideração
principalmente a faixa etária da primeira infância, mas não ignoramos o peso da
experiência nesta relação entre o símbolo e o simbólico. Não podemos afirmar, por
exemplo, que em religiões iniciáticas, como é o caso do candomblé, uma criança a
partir de uma experiência muito jovem com o Sagrado, não possa se apropriar e
compreender esta relação entre o símbolo e o simbólico.
“Que as crianças não trabalhem com o aspecto simbólico da religião não nos
leva a inferir uma incapacidade de questionar os ensinamentos religiosos ou de
refletir sobre eles.” (PIRES, 2010?, p. 152). A inserção das crianças no espaço
religioso é um profundo estágio de aprendizagens, tanto da própria religião, quanto
de outros aspectos da vida social, que a religião se propõe discutir.
As crianças não separam a religião de outros aspectos da sua vida cotidiana. Ir
ao espaço religioso faz parte da rotina da vida destas crianças.

Não há diferença ontológica entre ir à igreja e ir à casa de alguém,
ao sugerir a não singularidade do frequentar a igreja e a
indistinção entre os mundos cotidiano e religioso. (Interessante
constatar que, no caso específico dos evangélicos, o mesmo
ocorreria também com os adultos, já que a ideia da igreja
enquanto espaço sagrado em si mesmo parece ser
predominantemente católica). Sugere-se a hipótese de que o mais
importante para as crianças é a atividade em si mesma. Elas não
estariam nem um pouco preocupadas com o que há por trás, por
exemplo, de uma missa, senão com o ato em si. Com isso, não
afirmamos que a prática religiosa não tenha consequências para a
criança, ou que a religião das crianças implique exterioridade
subjetiva. Uma vez que as crianças participam ativamente da vida
religiosa da cidade, estando sempre presentes nos diversos
eventos promovidos, elas certamente são parte importante das
religiões, como mostram também Falcão & Campos (2009) e
Bergo & Gomes (2009) no caso das religiões afro-brasileiras. Por
isso, vale a pena observar como elas se inserem nesse universo.
(PIRES, 2010, p. 149)

A escola, a religião, a família, dentro das especificidades de cada uma destas
instituições, seriam espaços que compõem a vida das crianças, sem hierarquias
aparentes. A religião e a família são lugares de socialização muito próximos, já que,
em geral, as crianças frequentam a religião professada pela sua família. E a escola é
esse organismo público, em que as crianças terão a possibilidade de construir outras
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relações para além da tutela familiar. Ir à escola, ir ao espaço religioso, ou mesmo as
atividades realizadas na família, tem um caráter de continuidade para as crianças. O
que todos estes lugares têm em comum é que são motivadores de socialização, a
família enquanto o responsável pela socialização primária, seguida da religião e da
escola.

Na literatura sociológica sobre socialização, a inserção em uma
instituição religiosa constitui exemplo de socialização secundária –
aquela que se segue e se articula à primeira socialização, travada
na infância e usualmente no âmbito da família. Como qualquer
socialização, envolve aprendizado – não apenas de
representações acerca do mundo e da existência, como também
de um conjunto de disposições corporificadas, incluindo
julgamentos e sensibilidades. Em geral, as instituições religiosas
preparam seus futuros adeptos através de uma série progressiva
de experiências que envolvem desde participação em situações
extra-cotidianas, fortemente marcadas por um sentido sagrado,
até inserção em contextos informais de convívio, conversa, e troca
com outros adeptos. (RABELO, 2008, p. 177)

É neste processo de aprendizado que as crianças construirão sentidos para as
práticas religiosas, e, consequentemente, atribuirão sentido aos símbolos religiosos.
A socialização das crianças pequenas em espaços religiosos não acontece de forma
isolada, porque a família, responsável pela socialização primária, participa também
desta dimensão. Para muitas famílias, a socialização religiosa tem ganhado caráter
ainda mais especial, diante da resistência que a sociedade produziu em relação a
determinados grupos e seus signos. Em Salvador, o espaço religioso ganha
contornos especiais para a população negra e pobre desta cidade.

Questão central em todo processo de socialização secundária é
sua articulação com a socialização primária, a construção de
determinadas linhas de continuidade com esta ou a manutenção
de uma estrutura de plausibilidade que sustente e legitime
rupturas com a realidade interiorizada na infância (Berger 1998).
Pode haver uma forte concordância entre as duas socializações
como nos casos em que conteúdos religiosos integram a
educação da criança na família, em que as gerações mais velhas
constituem agentes importantes na formação religiosa das
gerações mais novas, em que o percurso de socialização na
instituição religiosa mostra-se como um desdobramento gradativo
da realidade apreendida na socialização primária, servindo-se de
sensibilidades e disposições adquiridas nesse primeiro
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aprendizado e ampliando-as na direção da formação da
identidade religiosa. Em geral, esta é tomada como a situação
típica das sociedades tradicionais. Diferentemente, em contextos
contemporâneos de marcado pluralismo religioso, alto grau de
individualismo e descontinuidades crescentes entre as
experiências de diferentes gerações, a probabilidade de
concordância entre as distintas socializações vividas por um
indivíduo é bem menor, o que pode vir a gerar uma verdadeira
‘ruptura cultural’ inter-geracional. (RABELO, 2008, p. 177)

A relação entre a família e o espaço religioso é bem dinâmica e complexa, pois,
mesmo com a presença familiar naquele espaço, não cabe à familia a tutela da
criança. As normas instituídas cabem ao espaço religioso e não mais à família.
Muitas vezes, a prática religiosa entre crianças e adultos ocorre em espaços
separados,

garantindo

assim

uma

socialização

com

outros

sujeitos,

não

pertencentes àquele grupo familiar.
Essa socialização não é linear, já que outros sujeitos entram em cena. Além
deste fator, as famílias, muitas vezes, não são compostas de sujeitos da mesma
religião, fazendo com que a criança tenha acesso a concepções religiosas e a visões
de mundo diferenciados, ou mesmo convivam em espaços religiosos diversos.
Deve-se trabalhar com a possibilidade de que as crianças convivam com adultos de
diversas religiões no seu grupo familiar e que, consequentemente, se relacionem
com aspectos diversos dessas religiões.

A educação e socialização das crianças não se restringe tão
somente aos pais, ou à dita família nuclear. Avós, tias e tios
assumem,
muitas
vezes,
a
maior
parcela
do
empreendimento. A contemporaneidade é também marcada
por uma pluralidade religiosa, resultante de uma significativa
diversificação de alternativas religiosas. Não é raro, nessas
condições, que no seio de uma família muitos dos membros
tenham opções religiosas diferentes, o que pode implicar
modelos e práticas educativas diferenciadas. A literatura
sobre o tema já apontou para as dificuldades e os efeitos
que emergem em famílias religiosamente plurais, mostrando
que muitos são os conflitos que podem surgir das diferentes
formas de lidar com o cotidiano, orientadas pela religião. A
compreensão destes conflitos passa pela análise da
configuração conjugal e do exercício da parentalidade.
(COSTA, 2011, p. 91)

65

O fenômeno das conversões religiosas contribui para que encontremos um
maior número de famílias plurirreligiosas e de crianças que são criadas em meio a
muitos conflitos de concepções religiosas. Ao mesmo tempo, essas crianças, logo
cedo, têm contato com uma diversidade de percepções sobre a dimensão do
Sagrado.
Embora as crianças, em geral, não deem um valor especial à religião e aos
seus símbolos, elas reproduzem valores religiosos aprendidos com os adultos.
Podemos encontrar crianças bem pequenas, que se utilizam de expressões como:
“Isso não é de deus”; “Isso é coisa do diabo”; “Essa música é do mundo”; “Aquilo é
obra de satanás” para denomimar ações de outros sujeitos, avaliadas por elas
enquanto ações positivas ou negativas. Ou, ainda, crianças que toda sexta-feira,
usam roupas brancas e, quando porventura são questionadas, respondem: “É por
causa de Oxalá”. Ou ainda, “Hoje é dia de usar branco”, trazendo para o seu dia-adia e extrapolando os muros dos espaços religiosos valores muito caros aos grupos
religiosos diversos.
Entender, deste modo, a perspectiva das crianças em relação ao fenômeno
religioso nos ajuda não só a compreender esta relação direta, mas, também, a
conhecer mais uma faceta que compõe a identidade infantil. E possibilita uma
melhor consideração do papel da escola face a esse importante aspecto da vida e
formação das crianças.

3.4 EDUCAÇÃO INFANTIL E DIVERSIDADE

A escola não é a única agência formativa dos sujeitos, mas, para as crianças,
em muitos casos, é a primeira em esfera pública, longe da família e,
consequentemente, ganha uma atenção e importância extra no processo formativo
destes sujeitos. O encontro com os pares, do ponto de vista etário, com outras
culturais que não a do seu grupo social/familiar e a possibilidade de estabelecer
relações longe dos olhos dos seus genitores a partir das suas próprias normas e
estabelecendo seus pré-requisitos, é um elemento importantíssimo na constituição
desses sujeitos. E a escola se torna o grande palco, dividindo as atenções com os
espaços religiosos, para que isso aconteça. Vale ressaltar que o destaque que a
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escola recebe não elimina a importância de outras agências no processo formativo
das crianças, só garante a esse espaço uma atenção especial.
Uma pesquisa que busca entender as relações que os sujeitos estabelecem
com a religião no espaço escolar precisa também se debruçar sobre este campo, no
caso, a escola, e, mais que isso, a intersecção entre a escola e os sujeitos. A escola
é constituída de sujeitos individuais e há uma necessidade de visibilizar esses
sujeitos para entendê-la, pois a mesma só faz sentido com e para esses sujeitos,
associada a outras dimensões como as leis, diretrizes, pareceres e afins, que partem
do lugar de legalização desses espaços e desses sujeitos para a construção de um
modelo de educação e de sujeito.
Tomaremos aqui a escola enquanto agente social ativo, que reproduz as
estruturas sociais, mas que, ao mesmo tempo, é dinâmica e consegue produzir
novos elementos e relações tão ou mais complexas que as postas nas macroestruturas. A escola, desse modo, vive uma profunda e complexa relação no
ambiente social e tem nos seus sujeitos os grandes protagonistas deste processo.

A instituição escolar seria resultado de um confronto de
interesses: de um lado, uma organização oficial do sistema
escolar, que define conteúdos da tarefa central, atribui funções,
organiza, separa e hierarquiza o espaço, a fim de diferenciar
trabalhos, definindo idealmente, assim as relações sociais; de
outro, os sujeitos – alunos, professores, funcionários, que criam
uma trama própria de inter-relações, fazendo da escola um
processo permanente de construção social. (DAYRELL, 1996, p.
137)

Desse modo, para além das definições das organizações oficiais, nós temos a
dinâmica que é estabelecida nesses espaços, que tenta a todo tempo burlar essas
orientações e construir inter-relações muito específicas e relacionadas diretamente à
realidade e à história desses sujeitos em si e nas relações com os outros sujeitos
que compõem a escola. Ainda sobre a instituição escolar, Dayrell (1996) nos diz:

Entender a escola como construção social implica, assim,
compreendê-la no seu fazer cotidiano, onde os sujeitos não são
apenas agentes passivos diante da estrutura. Ao contrário, tratase de uma relação de contínua construção, de conflitos e
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negociações em função
(DAYRELL, 1996, p. 137)

de

circunstâncias

determinadas.

A escola, nesta perspectiva, passa a ser vista como um agente sociocultural,
com dinâmicas muito específicas, assim como é a religião, a família, os grupos de
amizade e afins. Em alguma medida, todas essas dinâmicas são reprodutoras de
elementos comuns da sociedade, mas, certamente, todas são construídas a partir de
dinâmicas muito próprias, a partir dos elementos identitários próprios desses grupos
e da forma que os mesmos se expressam nas inter-relações.
Uma categoria fundamental para iniciarmos a discussão sobre a diversidade na
educação infantil escolar, é a categoria de aluno, que Juarez Dayrell (1996)
problematiza tão bem no seu livro Múltiplos Olhares sobre Educação e Cultura. Nele,
o autor nos traz a reflexão acerca da homogeneização das identidades, quando
todos os sujeitos/educandos são reduzidos à categoria de aluno, deixando de
reconhecer as histórias e especificidades que cada um daqueles sujeitos carrega.

É essa categoria que vai informar seu olhar e as relações que
mantém com os jovens, a compreensão das suas atitudes e
expectativas. Assim, independente do sexo, da idade, da origem
social, as expectativas vivenciadas, todos são considerados
igualmente alunos, procuram a escola com as mesmas
expectativas e necessidades. Para esses professores, a
instituição escolar deveria buscar atender a todos da mesma
forma, com a mesma organização do trabalho escolar, mesma
grade e currículo. A homogeneização dos sujeitos como alunos
corresponde à homogeneização da instituição escolar,
compreendida como universal. (DAYRELL, 1996, p. 139)

A escola, deste modo, é posta como uma instituição única, que não se
relaciona com o entorno, completamente distante das histórias que adentram o seu
espaço com a chegada das crianças. A instituição passa a construir normas a partir
deste principio de igualdade.
Essa padronização das crianças surge como justificativa para uma suposta
igualdade. Igualdade de condições, igualdade de oportunidades, igualdade de
acesso aos meios de informação. Uma contradição, se pensarmos nas dimensões
das desigualdades que vivenciamos no Brasil. Como, ao adentrar na escola, sujeitos
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tão diferentes tornam-se surpreendentemente iguais?
Com isso, o que a escola consegue construir de fato, são práticas cada vez
mais excludentes e desiguais, ainda que a escola se normatize a partir deste
princípio; paralelamente, o que encontraremos são relações, sendo que a única
semelhança que as constituem é, justamente, a diferença.
A diferença, assim, ganha um lugar de destaque ao analisarmos a escola e as
relações constituídas nestes espaços. Diferentemente da orientação que a escola
segue, o que define a própria escola é justamente a diferença que constitui os
sujeitos que a compõem.
A crítica à busca de um padrão de sujeito pela escola há muito vem sofrendo
criticas; uma mudança, neste sentido, é mais complexa do que a incorporação de
uma nova perspectiva que oriente a escola. Este sujeito faz parte de um projeto de
escola, que, por sua vez, tenta corresponder a um projeto de sujeito, cabendo aos
sujeitos se enquandrar neste padrão de homem brasileiro. A escola, assim, é uma
instituição branca, masculina, heteronormativa, com valores de classe média,
conservadora. O que vai além disto precisa ser combatido, normatizado. Ainda sobre
o tratamento que a diversidade recebe na escola, podemos afirmar que:

A diversidade real dos alunos é reduzida a diferenças apreendidas
na ótica da cognição (bom ou mau aluno, esforçado ou preguiçoso
etc.) ou na do comportamento (bom ou mau aluno, obediente ou
rebelde, disciplinado ou indisciplinado etc.). A prática escolar,
nessa lógica, desconsidera a totalidade das dimensões humanas
dos sujeitos – alunos, professores e funcionários – que dela
participam. (DAYRELL, 1996, p. 140)

Como já ratificamos, neste texto, a importância do reconhecimento das
diferenças pela escola, é fundamental também para que a escola consiga produzir
sentido. Assim, a raça, o gênero, a faixa etária, aspectos econômicos, religiosos,
dentre outros, são elementos que compõem a identidade dos sujeitos e,
consequentemente, compõem também a escola, ainda que estejam escondidos em
um nevoeiro de padronizações.
Em geral, as sociedades têm tido grandes dificuldades em fazer com que os
sujeitos respeitem o outro, para além das semelhanças, mas diante das diferenças.
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O fenômeno da intensa demarcação das identidades tem trazido à tona uma
questão, a negação da identidade do outro para a garantia da legitimidade da sua.
Em muitos casos, além de deslegitimar o outro, há a desumanização desses
sujeitos. Entender o trânsito que as identidades têm na sociedade é fundamental
para aprofundar as questões de diversidade. Há uma naturalização da ideia de
identidade e da própria identidade, como algo relacionado a uma simples
identificação do sujeito ou como se o sujeito, ao nascer, já possuísse elementos que
compõem essas identidades, quando, na verdade, a identidade, dentro deste
contexto, precisa ser entendida enquanto processo.
A identidade, desse modo, é construção sociocultural. Ao afirmar isto, não
estamos deixando de considerar os aspectos biológicos que também irão influenciar
na construção desta identidade, mas temos a devida noção de que estes elementos
biológicos também sofrem influência das construções sociais. Um bom exemplo são
os homens e as mulheres – o gênero. Ambos possuem determinações biológicas
que influenciam na sua identidade, ao passo que a cultura pode inverter essas
posições, fazendo com que ambos tenham elementos na sua identidade que outrora
eram do sexo oposto, ao mesmo tempo que a cultura não domina completamente o
biológico, assim, ainda hoje, não encontramos casos de homens que tenham a
capacidade de gestar crianças.
As identidades que compõem os indivíduos são múltiplas, mas, eventualmente,
uma delas ganha destaque em suas ações e na forma como o outro percebe o
sujeito e interage com ele. Os elementos que definem a identidade de uma criança
são inúmeros, grupo étnico, religião, gênero, situação econômica, sua própria
condição no processo de infância. Em uma análise inicial, poderíamos afirmar que a
identidade que vai ganhar destaque nas relações estabelecidas no espaço escolar,
seria justamente a identidade de criança, mas a própria dinâmica das relações pode
contribuir para que algum outro aspecto tenha mais destaque.
É muito comum, no espaço escolar, encontrarmos crianças consideradas
“maduras”, são aquelas crianças que possuem, embora a pouca idade,
características que os adultos identificam como não sendo genuinamente infantis. As
responsabilidades oriundas de relações familiares, em que as crianças precisam
assumir posições tidas como de adultos, fazem com que as mesmas acionem
aspectos da sua identidade que não estão intimamente ligados ao que se espera de

70

uma criança, mas que não deixam de compor a identidade daquela, dentro da
especificidade do seu processo identitário.
Certa vez, no período das festas juninas, uma criança sabidamente evangélica,
relatou o descontentamento da sua avó ao receber o convite para a festa junina.
Quando perguntei para as crianças se haviam entregue os avisos sobre a festa
junina, aos pais e/ou responsáveis, a garota relatou que: “Minha pró, minha avó não
gostou do papel. Ela não disse nada, mas ela olhou pro papel e eu vi que ela não
gostou. Eu também não gostei... balancei a cabeça e joguei o papel fora. Somos de
Deus, não participamos destas festas.” Criança, 5 anos. Naquele momento, o
aspecto religioso da sua identidade se fez valer nas escolhas e na ação da criança,
embora o convite fosse para prestigiar uma festa sem conotação religiosa em que,
iríamos nos dedicar a brincadeiras tipicamente nordestinas, as concepções
religiosas da criança e da família fizeram com que ela abdicasse das brincadeiras e
da interação com os outros colegas, seguindo sua orientação religiosa.
Da mesma forma, a identidade produz signos e estes são lidos pelo outro.
Entendendo que a identidade é uma construção que carece também da interação
como outros sujeitos, a leitura destes signos e a forma que as inter-relações irão se
estabelecer fazem com que, diante do outro, uma identidade especifica seja
acionada. Sobre os signos, Silva (2000) evidencia que:

Na impossibilidade da presença, um determinado signo só é o que
é porque ele não é um outro, nem aquele outro etc., ou seja, sua
existência é marcada unicamente pela diferença que sobrevive
em cada signo como traço, como fantasma e assombração, se
podemos assim dizer. Em suma, o signo é caracterizado pelo
diferenciamento ou adiamento (da presença) e pela diferença
(relativamente a outros signos), duas características que Derrida
sintetiza no conceito de différance. (SILVA, 2000, p. 80)

A identificação do outro através da diferença é uma outra forma de marcar a
identidade. O jovem só pode ser denominado assim, porque existe a criança e o
idoso, homem só é homem pela existência da mulher, o religioso pela existência do
ateu e, assim, sucessivamente (Silva, 2000). Assim, a diferença do outro me
constitui como sou, permite, a partir da linguagem, que me torne quem sou. Os
signos acabam por definir identidades interiores e exteriores à sua a partir das
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semelhanças e diferenças.

A relação da identidade e da diferença tem sido posta como o lugar da
negação, da exclusão, do negativo, da depreciação. A diferença tem perdido a sua
função primeira e vem ganhando um novo significante que é o da desigualdade. Ser
diferente deixa de ser um dado que constitui os sujeitos, para se tornar um elemento
que hierarquiza os mesmos. Para afirmar uma identidade, o outro, o diferente
precisa ser evitado e, mais que isso precisa ser combatido.
A origem desta relação entre as categorias de diferença e desigualdade foi
investigada por Giralda Seyferth (2002):
Na antiguidade não se falava em raças, mas o conceito –chave da
diversidade – barbarismo (e seus cognatos bárbaro e
barbaridade) – surgiu na Grécia, para distinguir os gregos dos
outros povos. Conforme Pagden (1982, p. 15-7) é um termo usado
como antônimo de civil e politico, já que os gregos consideravam
os bárbaros desprovidos de razão e, consequentemente,
incapazes de formar sociedades civis. (SEYFERTH, 2002, p. 18)

Ainda a respeito, a autora supracitada vai além:
A dicotomia entre bárbaros e civilizados foi consequência lógica
desse pressuposto, e o conceito de bárbaro, aplicado de
diferentes maneiras, tem um sentido comum a todos os usos: a
implicação de inferioridade. Surgida para designar o outro (depois
assumido como intruso, estranho ou estrangeiro), logo se tornou
palavra denotativa de desigualdade cultural e incivilidade, pois a
natureza bárbara sempre foi definida por distintivos como a
ferocidade e a crueldade (que simbolizam, por outro lado, a base
comportamental mais que racial da definição, mas, por outro,
deixam em dúvida a unidade da espécie humana). Esse ponto de
vista etnocêntrico traz consigo uma concepção restrita da
humanidade e o corolário disso, conforme lembrou Leach (1989),
supõe que aquilo que nós não somos é aquilo que os outros são.
(SEYFERTH, 2002, p. 18)

Logo, as características do meu grupo étnico, passam a ser referências para
medir e conceituar o outro. Assim, as relações de poder e dominação ganham um
novo ingrediente, o uso da identidade. Entre a minha identidade e a do outro há uma
invariável relação de poder. “O poder de definir a identidade e de marcar a diferença
não pode ser separado das relações mais amplas de poder.” (Silva, 2000). Ao
adjetivar o outro de forma a garantir o meu lugar de privilégio na sociedade, não só
me beneficio, mas contribuo para a desqualificação do mesmo, e freio a
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possibilidade de constituir inter-relações baseadas na diversidade.
E, neste jogo, de identidades, o Brasil, um país profundamente desigual, é um
exemplo marcante de como as identidades se constroem alicerçadas nas
diferenças/desigualdades dos sujeitos.
O processo de colonização das terras indígenas se baseou nos mesmos
princípios que Seyferth (2002) discorre no seu texto O Beneplácito da Desigualdade:
Breve Digressão sobre Racismo. A colonização europeia, além de apropriar-se das
terras, reduziu os povos indígenas ao estrangeirismo e à desqualificação; o mesmo
acontece com as populações africanas escravizadas e trazidas para o Brasil. O
colonizador, a partir do seu referencial de civilidade, reelabora as identidades
indígenas e africanas no Brasil. Ao mesmo tempo, em situação de profunda
exploração, os grupos inferiorizados, ao passo que resistem, também reelaboram o
seu lugar de sujeito.
Não pretendemos, aqui, aprofundar a discussão sobre a construção da
identidade nacional, todavia, entendemos a importância de localizar esta pesquisa
em um campo de discussão e refletir sofre a influência do projeto brasileiro de nação
e, consequentemente, de sujeito, sobre as identidades construídas em território
brasileiro.
Existem

conceitos

-

democracia

racial,

ideologia

do

branqueamento,

miscigenação - que são muito caros a esta discussão e que possibilitarão um maior
entendimento dos lugares em que os sujeitos desta pesquisa falam e o que diz o
projeto de nação brasileira a respeito dos mesmos. A respeito, a pesquisadora Ana
Célia da Silva (1995) enfatiza que:
A ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial
parecem ter como causa fundamental o medo que a minoria
branca brasileira tem da maioria negra e mestiça, e do possível
antagonismo a ser gerado a partir da exigência de direitos de
cidadania e de respeito às diferenças étinico-culturais. Isso por
que a aceitação democrática das diferenças pressupõe igualdade
de oportunidades para os segmentos que apresentam padrões
estéticos e valores sócio-culturais diferentes. Então, o respeito às
diferenças implica numa reciprocidade de direitos em um sistema
baseado na exploração do outro, desenvolve-se toda uma
ideologia justificadora da opressão e inferiorização, objetivando a
destruição da identidade, da auto-estima e potencialidades do
oprimido. (SILVA, 1995, p. 25)
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O reconhecimento das diferenças étnico-culturais e de práticas que valorizem
os sujeitos demanda o abandono dos privilégios constituídos na sociedade brasileira
aos quais são intimamente ligados às identidades construídas neste país e às
relações de poder produzidas a partir delas. A associação da linguagem com o
fenótipo solidificou no imaginário da população características e distinções entre os
sujeitos.

As primeiras clivagens da humanidade baseadas no fenótipo
surgiram no século XVI, ainda que não existissem termos
propriamente raciais e as especulações sobre as diferenças
estivessem articuladas à historicidade da Bíblia, por meio das
teses monogenistas (a origem única a partir de Adão e da
descendência de Noé) e poligenista (a humanidade como produto
de vários atos de criação ocorridos em diferentes lugares) – esta
última, evidentemente herética. Talvez a primeira diferença a
chamar a atenção foi a cor da pele, inicialmente atribuída à maior
ou à menor intensidade da luz solar e, no século XVIII,
transformada num dos primeiros critérios classificatórios das
hierarquias raciais produzidas pela ciência. Atribuir as diferenças a
causas ambientais de certa forma permitiu conferir aos negros,
amarelos e vermelhos (os indígenas da América) a condição
humana – uma espécie de pré-lamarckismo absolutamente
conveniente ao principio da conversão dos pagãos, logo
substituído por assertivas de desigualdade biológica. (
SEYFERTH, 2002, p 20)

O reconhecimento da humanidade dos povos não-brancos é prontamente
substituído pela desumanização, ao entender as vantagens que esse processo
poderia trazer e recebe a legitimação por parte da ciência, que passa a divulgar na
sociedade argumentos que levam ao entendimento da inferioridade biológica e a sua
articulação com o fenótipo. Afinal, é através do fenótipo que os signos desta
inferioridade ficariam mais evidentes. A influência da ciência na sociedade é
marcante. Podemos recordar a atuação dos médicos-higienistas na compreensão da
sociedade em relação à necessidade das creches, tentando fazer valer um discurso
sobre as famílias pobres e negras que foi facilmente comprado pela população
brasileira e, em alguma medida, também por essas famílias beneficiadas pela
política de creches.
Deste modo, as bases que direcionam o pensamento social brasileiro, acabam
por adentrar os espaços escolares, a partir dos currículos, das formações de
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professores, mas principalmente a partir da formação pessoal dos sujeitos. O olhar
que os indivíduos têm dos seus pares – brasileiros, baianos, soteropolitanos –
permeia as relações que são construídas nesta instituição.
Em se tratando de crianças muito pequenas, como os sujeitos da nossa
pesquisa, a tutela do adulto e as concepções de mundo a que terão acesso estarão
ligadas diretamente à forma como o adulto compreende o mundo e as relações
humanas. A incompreensão da diversidade, enquanto dimensão constitutiva da
humanidade, desse modo, fará parte também do arcabouço de entendimento de
mundo dessas crianças, embora experimentem do ponto de vista da relação criança
x criança essa diversidade.

Sabemos muito bem que crianças aprendem em contextos
sociais. Sabemos também que estes incluem inevitavelmente a
diversidade étnica, cultural, de gênero, de composição familiar,
habilidades etc. Isso levanta a questão óbvia de que tipo de
educação infantil precisamos nos contextos atuais marcados pela
diversidade. (VANDERBROECK, 2013, p. 14)

Há de se ter uma atenção para a banalização e o esvaziamento de sentidos
que o conceito de diversidade pode receber por parte da escola. A diversidade,
enquanto elemento discursivo, pode estar presente nos documentos que orientam o
fazer pedagógico, ao mesmo tempo, ser combatida nas inter-relações que são
vivenciadas nesse mesmo espaço. A diversidade para além de um discurso
institucional, precisa legitimar-se enquanto concepção pedagógica, objetivando
assim que a escola produza sentido para os indivíduos que a ela recorrem. Uma das
grandes críticas que a escola vivencia é esta dificuldade de reconhecer o direito do
outro ser diferente.
Os resultados das políticas de expansão de creches e pré-escolas ecoam e se
reconfiguram nos últimos anos com a ampliação da idade obrigatória de atendimento
da educação básica. Se, há algum tempo, as famílias só eram obrigadas a colocar
as crianças na escola com sete anos, a inserção da EI na educação básica amplia
inicialmente a faixa etária para cinco anos, e o governo da presidente Dilma, algum
tempo depois, determina que as crianças de 4 anos também sejam beneficiadas
com classes de pré-escola, obrigando, assim, que as famílias as matriculem e que
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os municípios se responsabilizem em parceria com a União por construir novas
creches em território nacional.
Dois eixos parecem fundamentais nas políticas do Governo Federal para
conseguir atingir as metas de ampliação deste segmento: garantia de estrutura física
e formação de profissionais para trabalhar nestes espaços. Articular espaços físicos
adequados para receber estas crianças e garantir a sua segurança, com formação
de profissionais que possam dar conta das demandas de uma educação de sujeitos
tão jovens me parece bem coerente.

Um princípio fundamental é que todas as crianças precisam de
serviços adaptados as suas experiências e necessidades
específicas. Esse é também o caso das crianças pertencentes a
grupos étnicos minoritários e daquelas oriundas de famílias mais
pobres. Para a maioria das crianças, a inscrição num espaço de
atendimento à primeira infância representa um primeiro passo na
sociedade. Isso se apresenta como um espelho que reflete como
a sociedade as enxerga e, assim, como elas devem se ver, uma
vez que é apenas num contexto de igualdade e diferença que a
identidade pode ser construída. Nesse espelho público, cada
criança é confrontada com uma questão existencial critica: ‘quem
sou eu?’, ‘é bom ser quem eu sou?’. Uma auto imagem positiva
está intimamente ligada ao bem estar e à capacidade de a criança
ser bem-sucedida na escola. (VANDERBROECK, 2013, p. 15)

A maioria esmagadora das discussões sobre a relação entre a diversidade e a
escola partem da dificuldade que esta instituição tem de lidar com os grupos sociais
de pouca visibilidade e que carregam estigmas de inferiorização. A tentativa de
enquadrar estes grupos em padrões considerados positivos permeia a história da
escola, consequentemente, da educação.
As pesquisas de Eliane Cavalleiro (2000) vêm contribuindo para que tenhamos
uma visão ampliada sobre a situação das crianças negras e pobres em turmas de
Educação Infantil. Em sua pesquisa de mestrado, intitulada Do Silêncio do Lar ao
Silêncio Escolar, a referida autora vai destrinchando como as relações estabelecidas
em turmas de EI podem privilegiar práticas que colocam essas crianças em
situações de grande constrangimento diante dos seus pares e como a imagem delas
de si e do seu grupo étnico é ferida, através de relações criança - criança / adulto criança. É no espaço da creche que a socialização pública dessas crianças terá
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início.

A experiência escolar amplia e intensifica a socialização da
criança. O contato com outras crianças de mesma idade, com
outros adultos não pertencentes ao grupo familiar, com outros
objetos de conhecimento, além daqueles vividos pelo grupo
familiar vai possibilitar outros modos de leitura do mundo.
(CAVALLEIRO, 2000, p. 17)

A afirmação anterior aponta para a importância que a escola e seus agentes
têm no processo de socialização das crianças. Essa experiência pode ser positiva,
mas também pode ser utilizada para intensificar e alicerçar as bases que
fundamentam o pensamento hegemônico.
A falta de trato da escola com a população negra e pobre tem feito com que
muitas crianças e jovens fiquem de fora do espaço escolar. “Nos últimos anos,
alguns estudos têm mostrado que o acesso e a permanência bem-sucedida na
escola variam de acordo com raça/etnia.” (GOMES, 2001) . Na primeira infância, as
políticas públicas escassas e o forte cunho de higienização, legado ainda da visão
escravista de como se cuida de filhos de escravos que as creches e pré-escolas
possuem, distanciam e violentam as famílias negras; nos ensinos fundamental e
médio, encontramos um enorme número de evasões, repetências, dentre outras
formas de distanciar a população negra deste espaço que é tão caro e importante
para a população.
Ainda em relação ao aspecto da homogeinização, é importante lembrar que a
população negra e pobre, assim como outros grupos étnicos que compõem a
sociedade brasileira, é diversa em si mesma.

[...] no que diz respeito a formação de professores/as e ao
currículo escolar. É preciso lembrar que, apesar de aspectos
culturais e descendência comum, o povo negro não se constitui
um bloco homogêneo. (GOMES, 2001)

Não existe uma única forma de ser negro. Um negro evangélico,
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provavelmente, traz junto ao seu grupo étnico elementos que o diferem, por
exemplo, de um negro espírita, ou de um negro homossexual, ou ainda de um negro
africano. Desse modo, é necessário pensar a diversidade contida dentro do que
preliminarmente consideramos como diversidade étnica, considerar esses aspectos
quando vamos pensar o currículo e a formação dos profissionais que vão trabalhar
com esta população.
Embora o currículo não seja uma questão central da pesquisa, em alguns
momentos iremos nos remeter ao mesmo, por entender que é a partir dele que a
escola se organiza e define as formas de tratamento que a diversidade e em
especial, a diversidade religiosa, recebe no contexto escolar.

A esse respeito, um currículo apropriado para a primeira infância
necessita se equilibrar entre duas armadilhas: a negação e o
essencialismo (Preissing, 2004; Vanderbroeck, 2001 e 2007). A
negação da diversidade sugere que se trate ‘todas as crianças do
mesmo jeito’, implicando que a educadora (ou, ocasionalmente, o
educador) aborde o que ela considera ser uma criança ‘média’.
Quando é esse o caso, é quase inevitável que essa criança
“média” seja moldada à imagem do professor ou à imagem que o
professor tem sobre uma criança ‘boa’. Na maioria das vezes essa
imagem corresponde a uma criança branca, classe média, que
vive em uma família nuclear tradicional. Isso pode facilmente levar
ao que denomino como ‘racismo por omissão’: a negação dos
diferentes pertencimentos da criança, como resultado de uma
convicção bem-intencionada de não discriminar. [...] A outra (e
oposta) armadilha é o essencialismo. Ele implica a redução de
uma criança à sua família ou à sua origem étnica ou cultural.”
(VANDERBROECK, 2013, p. 16).

O currículo que forma os professores e o currículo formador das crianças
precisam alinhar os discursos para caminhar em direção à diversidade. As
universidades precisam formar educadores que compreendam o lugar que a
diversidade tem nos espaços educativos e instrumentalizar esses profissionais para
que não caiam em armadilhas como as descritas acima: reduzir os estudantes a
meras reproduções de um ideal de criança, ou orientar-se a partir unicamente das
referências vindas do seu grupo familiar, ou étnico.
A sociedade é composta por relações e nenhum sujeito se restringe às
relações do seu grupo étnico-cultural. Vivemos em rede e estas redes nos impõem
diariamente um processo constitutivo permeado por negociações. Negociamos com
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as referências advindas da esfera privada e as construídas no espaço público. E são
dessas relações que nos formamos indivíduos únicos, diante da diferença e a partir
dela.
Um novo conceito muito caro às ciências humanas – e que tem sido utilizado
com muita frequência para entender os processos educativos – veio à tona na
afirmação de Vanderbroeck (2013), a respeito do que ele chama de “racismo por
omissão”. O racismo é um fenômeno universal. Podemos encontrá-lo em diversas
instâncias da sociedade. Ele se configura de maneira completamente diversa a
depender dos espaços e do momento histórico que estão sendo analisados. Desse
modo, a escola (re)produz o racismo de forma muito específica e, muitas vezes, os
sujeitos não têm clareza de que estão praticando racismo, , em alguns casos, que
estão na verdade educando essas crianças.
Cavalleiro (2000) evidenciou em sua pesquisa que as crianças negras
estabeleciam relações de profunda desvantagem, tanto com as outras crianças,
quanto com os adultos. Dois elementos chamam atenção nesta pesquisa. Quando
questionadas sobre a existência de racismo nas suas turmas, as professoras são
unânimes em afirmar que não, que naquele espaço não existe racismo. A pesquisa
confirmou que essa afirmação das professoras era facilmente descartada, diante das
inúmeras cenas de racismo presenciadas pela pesquisadora. O outro ponto seria
observar se entre as crianças existiam práticas racistas, o que também se confirmou
diante das observações feitas em pesquisa.
As crianças, quando estão sob a tutela do adulto, muitas vezes têm
comportamentos diferentes do que teriam se estivessem sozinhas. Cavalleiro (2000)
reafirma esse dado, e vai além. A autora coloca o espaço do parque como o palco
onde

as

crianças

podem

expressar-se

sem

serem

repreendidas

e/ou

supervisionadas pela figura do adulto e são justamente nestes momentos que
práticas racistas ganham força nas relações entre as crianças.
O “racismo à brasileira” é um fenômeno complexo, que precisa ser
desvendado. Esta, provavelmente, é a grande faceta do racismo que se configura
em território brasileiro (DA MATTA, 2004). O racismo, travestido em práticas de
igualdade, irá tentar impor na EI relações de poder, que cerceiam elementos
identitários ligados ao grupo racial negro.
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Ao negar a este grupo étnico a possibilidade de uma identificação positiva
socialmente, a escola possibilita tanto ao grupo étnico negro, quanto aos nãonegros, a construção de um discurso identitário sobre aqueles sujeitos. Logo, a
criança negra, que percebe que não recebe a mesma atenção da professora como
recebem as crianças brancas, passará pelo processo de autonegação. A
autonegação é uma faceta do racismo e uma característica que também compõe a
identidade de parte do grupo étnico negro, a negação dos seus iguais para negar a
si própria.
Assim, como as identidades vêm se construindo, com base em relações de
desigualdade, em que a depreciação do outro é fundamental para que eu afirme a
minha identidade, da mesma forma, o racismo é a tentativa, do ponto de vista racial,
de ser superior ao outro. Em ambos os casos, as relações de poder que este
fenômeno gera são evidentes.
Boa parte do mundo social é feita de discursos. O discurso da diversidade,
nessa perspectiva, tem abraçado no espaço escolar não só os grupos étnicos, mas a
discussão de gênero, sexualidade, dos sujeitos com necessidades educativas
especiais etc., “[...] o discurso que em grande parte acompanha a difusão dessas
‘políticas de inclusão’ utiliza como tema central o conceito de diversidade e a ideia
de

‘tolerância’

em

contraposição

ao

sentido

de

diferença.”

(OLIVEIRA;

ABRAMOWICZ, 2013, p. 151). A ideia de tolerância, provavelmente, seja uma das
mais problemáticas com que estamos tendo que lidar. Tolerar o outro não presume
necessariamente reconhecer a legitimidade da diferença que ele carrega.
Ainda assim, é inegável a importância do discurso da diversidade na inclusão
das agências dos grupos marginalizados no espaço escolar. Mesmo que as
intensões por parte dos formuladores deste discurso não sejam estas, a dinâmica
das relações consegue burlar o propósito inicial e produzir outros sentidos. A lei
10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e
afro-brasileira na educação básica, é um exemplo fantástico disso. Para além de
alterar os currículos, as formações de profissionais, os materiais didáticos, a lei
10.639/03 reconfigurou a dinâmica das relações nas escolas. Atitudes antes veladas,
de preconceitos e discriminações, passaram a ter destaque nos debates
institucionais.
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[...] recentemente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional Brasileira (lei 9.394/96) a obrigatoriedade de que todas
as escolas públicas e particulares de educação básica ensinem
aos alunos conteúdos relacionados à história e à cultura afrobrasileira, assim como à história dos povos indígenas no Brasil.
Quanto aos conteúdos de cunho linguístico, as políticas obrigam à
formação docente conhecer as formas de alfabetizar a língua
portuguesa como segunda língua, em face das 213 línguas
faladas no Brasil, conforme atesta a pesquisadora da diversidade
linguística brasileira Terezinha Maher (2005), uma vez que,
quando as crianças vão para a escola para serem alfabetizadas,
elas nem sempre falaram antes o português. Assim como as
políticas para a educação no campo, do Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (Pronera), decreto n. 7.352/10, que
destacam a oferta de educação infantil como primeira etapa da
educação básica, em creches e pré-escolas do campo,
promovendo o desenvolvimento integral da criança pequena,
considerando que o oferecimento das escolas no campo deverá
respeitar as diferenças entre as populações atendidas quanto a
sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e suas
tradições. (FARIA; FINCO, 2013, p. 112-113)

Deste modo, os intelectuais do campo da educação infantil, os movimentos que
lutam pela ampliação do direito à EI e o Governo Federal, vêm construindo uma
série de leis, que visam esta ampliação. As diferenças constitutivas dos sujeitos são
contempladas nos textos e há uma diversidade de áreas beneficiadas.
O desafio tem sido transformar estes textos em práticas, construindo
pedagogias que possibilitem o encontro com o outro, garantindo assim o direito das
crianças a uma educação que afirme as diferenças.
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4 . EDUCAÇÃO INFANTIL, RELIGIOSIDADE E DIVERSIDADE: EM UM CMEI NA
CIDADE DE SALVADOR

O CMEI fica localizado no subúrbio ferroviário, sendo o único da sua região
que atende estes grupos de crianças entre três e cinco anos, em tempo integral.
Embora seja uma instituição relativamente grande, diante da quantidade de turmas a
oferta não supri a demanda da comunidade. Sobre as características da comunidade
o PPP nos situa.

Situado no Subúrbio Ferroviário da cidade de Salvador, o CMEI possui
como clientela uma população de baixa renda, subempregada ou
desempregada que reflete a necessidade de atenção e apoio no
sentido de proporcionar, por meio da formação de um indivíduo crítico
e consciente do seu papel social, a melhoria da condição de vida na
qual se encontram as famílias. A composição familiar em sua maioria
se caracteriza por certa liderança feminina: as mães e avós são chefes
de família, mantenedoras dos lares. Muitas trabalham na mariscagem,
outras como empregadas domésticas, se ausentando de casa por
longo período do dia, só retornando a noite. A maioria das famílias
registra acima de 3 filhos, o que demonstra certa debilidade quanto ao
planejamento familiar e demais orientações relativas a saúde e
assistência social por exemplo. (Projeto Politico Pedagógico, ano?, p.
3)

Respeitando as diferenças temporais, percebemos que assim como as
creches do século XIX, os CMEIs do século XXI têm como beneficiários sujeitos em
situações de grande vulnerabilidade social e que demandam de uma atenção
especial destas instituições cujas práticas levam em consideração a sua constituição
social predominante. Vale ressaltar que, no texto extraído do PPP, não encontramos
nenhuma referência à origem étnico-racial da população, mas a encontraremos na
documentação da matricula, onde a maior parte das famílias denominam seus
componentes pretas ou pardas. Mais para frente, as professoras são categóricas
em afirmar que a predominância étnico-racial da instituição é de crianças pretas ou
pardas, a mesma informação encontramos nas fichas de matriculas construídas a
partir da auto declaração das famílias.
A instituição foi escolhida, dentre outros motivos, por ser considerada uma
instituição de referência; e por interessar à pesquisa entender como um CMEI
considerado de referência lida com questões tão complexas como as postas aqui
nesta pesquisa. Segundo relato das professoras a instituição foi municipalizado com
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o intuito de se tornar um centro de referência em Educação Infantil e trabalhar para o
desenvolvimento integral da criança.
Com base nas determinações contidas na LDB nº 9394/96, a
Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. Diante dessas informações foi concebido o Centro
Municipal de Educação Infantil [...], fundado em janeiro de 2003, com
o objetivo de operacionalizar um serviço de atenção integral e
integrada a criança de 3 a 5 anos de idade no segmento da
educação infantil, e as séries iniciais do Ensino Fundamental de 9
anos conforme PNE, a determinação legal(lei n10.172/2001, meta 2
do Ensino Fundamental). Evidenciamos, porém, que enquanto CMEI
pretendemos, em futuro próximo, especializar o nosso atendimento a
crianças da Educação Infantil. (Projeto Politico Pedagógico, ano?, p.
3)

Como consta na citação acima, embora a instituição seja um CMEI, no prédio
anexo, do outro lado da rua, funcionam turmas de ensino fundamental. No prédio da
Educação Infantil funcionam cinco turmas de grupo três, cinco turmas de grupo
quatro e três turmas de grupo cinco.

Quadro 2: Perfil das turmas
Grupo

Quantidade de Perfil
turmas

Grupo 3

5 turmas

Crianças entre 2 ou 3 anos completos até o dia
31 de março

Grupo 4

5 turmas

Crianças entre 3 ou 4 anos completos até o dia
31 de março

Grupo 5

3 turmas

Crianças entre 4 ou 5 anos completos até o dia
31 de março

Fonte: Documentação cedida pelo CMEI

Quadro 3: Funções dos profissionais do CMEI
Quantidade
Direção

3

1 diretor, 2 vices(durante a pesquisa a
quantidade de vice-diretoras variou)

Coordenação

2

Sendo que apenas uma é responsável pela
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pedagógica

Educação Infantil

Professoras

15

Uma para cada turma

ADIs

15

Uma para cada turma, trabalham em parceria
com as professoras

Fonte: Questionários

Estes foram os sujeitos com os quais eu interagi na maior parte da pesquisa.
Além dos profissionais da educação, denominação oferecida pela SMED para definir
estes profissionais, a escola tem uma equipe técnica e de suporte bem vasta.
A pesquisa foi dividida em três etapas: observação geral das crianças
independentemente do grupo pertencente, nos espaços comuns da escola;
observação da rotina em sala de aula; e entrevista-conversa com algumas crianças
escolhidas ao longo da pesquisa.
Neste primeiro momento as crianças pertencentes às treze turmas foram
observadas. No segundo momento apenas as crianças dos grupos quatro e cinco. E,
na última etapa, apenas as crianças do grupo quatro, por terem sido as turmas que
trouxeram mais elementos para a composição da pesquisa na etapa das
observações.
Além das observações, a coordenação pedagógica da instituição me permitiu
o acesso a alguns documentos pedagógicos que me ajudaram a entender como a
instituição pensa o fazer pedagógico diário, além de observar a sua prática. Destes
documentos, destaco o Projeto Político Pedagógico (PPP), que estava sendo
revisado, o projeto Irmã Dulce e o Presépio do Deus Menino.
No PPP encontramos referência à diversidade religiosa da comunidade de
Coutos e do Subúrbio Ferroviário.

A religiosidade também é outra marcante característica na região:
são encontradas diversas manifestações religiosas, desde casas
evangélicas a casas de umbanda e terreiros de Candomblé. Esta
miscelânea fortalece ainda mais o Subúrbio de Salvador como
grande caldo cultural, que congrega várias facetas de sua
religiosidade, cultura, formas de ver o mundo e interpretá-lo. (Projeto
Político Pedagógico, ano? p. 4)

Quando se trata de Salvador o conceito de diversidade religiosa surge com
frequência, justificado pela característica da população e do processo de
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colonização que trouxe uma gama de povos bem diversos, com distintas formas de
lidar com o sagrado. Ainda sobre a religiosidade, percebemos a ideia que o
documento escolar nos passa de uma suposta harmonia entre as religiões que
transitam naquele espaço, no caso o bairro e consequentemente no CMEI.
Outro conceito explorado na dissertação – o de diversidade - também aparece
aqui no PPP:

O trabalho com a diversidade e o convívio com a diferença
possibilitam a ampliação de horizontes tanto para o professor quanto
para a criança. Isto porque permite a conscientização de que a
realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que
oferece múltiplas escolhas. Assumir um trabalho de acolhimento as
diferentes expressões e manifestações das crianças e suas famílias
significa respeitar e valorizar a diversidade. (Projeto Politico
Pedagógico, ano?, p. 4)

Valorizar as diferenças tem sido um dos grandes desafios da educação
brasileira. Porque respeitar não é o suficiente para uma prática pedagógica que
compreenda a diversidade como elemento que compõe os sujeitos. A valorização
sim, esta legitima a existência das diferenças além de colocá-las no centro da
discussão pedagógica, sem esvaziá-la de sentido, apenas com o discurso do
respeito. A diversidade precisa ser evidenciada, considerando toda a sua
complexidade e seus desdobramentos.
Considero importante, para um maior entendimento do leitor e compreensão
do contexto da pesquisa, uma breve apresentação da rotina atual dos CMEIs da
cidade de Salvador. Diferente de uma escola de educação infantil, onde as crianças
podem ficar em turno integral ou parcial, em geral os CMEIs de Salvador funcionam
em tempo integral e possuem uma rotina pré-estabelecida pelo Secretaria Municipal
de Educação (SMED).

Quadro 4: Rotina dos CMEIs na cidade de Salvador
Horário
07h30min
08h20min
08h40min
09h10min
10h00min

Atividade
Chegada/Troca de roupa/ Café da manhã
Banho de sol, com atividade de estimulação para o berçário
Roda interativa, Chamada e Canções
Atividades com base no Plano de Trabalho do professor (ver Marcos
de Aprendizagem para cada grupo e por área do conhecimento)
Hora da história/Jogos ou atividades Livres/ Hora do Brinquedo
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11h00min
12h00min
13h30min
14h00min
15h00min
15h45min
17h00min

Higiene/Almoço/ Escovação de dentes
Hora do sono/ descanso/ atividades calmas para as crianças que não
dormem
Lanche(suco ou fruta)
Atividades com base no Plano de Trabalho do professor (ver Marcos
de Aprendizagem para cada grupo e por área do conhecimento)
Brincar no parque ou área/ Recreação com horário diferenciado para
cada grupo
Banho/ Janta e Escovação dos dentes
Preparação para a saída com música e canções de roda

Fonte: Referências e Orientações para Subsidiar o Trabalho Educativo dos Centros
Municipais de Educação Infantil

Todas as crianças do CMEI, independentemente do grupo são submetidas a
esta rotina, que pode variar em relação a ordem, mas contemplar todas as
atividades propostas acima. O CMEI, onde esta pesquisa aconteceu, em geral,
respeita esta rotina. Devido a uma obra que aconteceu em 2014/2015, em alguns
momentos houve a necessidade de alterar a ordem, mesmo assim garantindo-se a
todas as crianças o direito às atividades acima propostas.

Uma rotina clara e compreensível para as crianças é fator de
segurança, que dinamiza a aprendizagem e facilita as percepções
infantis sobre o tempo e o espaço. A rotina pode orientar as ações
das crianças, assim como dos professores, possibilitando a
antecipação das situações que irão acontecer. É importante que a
organização do tempo na instituição não perca de vista a
necessidade de favorecer o brincar, as iniciativas infantis, os
cuidados e a aprendizagem em situações orientadas, ou seja,
combinar e equilibrar períodos para aprendizagens intencionais,
planejadas pelo professor com períodos para mais independência,
em que as crianças construam conhecimentos nas ações de sua
escolha. (Educação Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade
Racial. 2015. MEC)

A forma como a rotina do CMEI se apresentou durante a pesquisa possibilitou
uma boa interação com as crianças e os adultos da instituição, além de favorecer
tanto as produções mais individualizadas das crianças quanto as suas interações
com as outras crianças, permitindo assim que tivéssemos variados momentos de
observação da rotina, não restritos apenas ao espaço de sala de aula. Pudendo
transitar por diversos espaços juntamente com nossos sujeitos.
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4.1 DEPOIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CMEI
Ao longo da pesquisa, estivemos em contato com vários profissionais da
instituição, uns mais, outros menos. Consideramos necessário construir um perfil
desses profissionais que lidam diretamente com estas crianças, antes de
começarmos a dialogar a partir das entrevistas.
Quadro 5: Perfil das professoras
Grupo

Idade

Grupo 3 A

____________

Tempo na
educação infantil
______________

Religião
_____________

Grupo 3 B

45

11 anos

Espirita

Grupo 3 C

46

12 anos

Grupo 3 D

43

5 anos

Em busca de
deus
Adventista

Grupo 3 E

47

25 anos

Adventista

Grupo 4 A

39

8 anos

Espirita

Grupo 4 B

40

10 anos

Espirita

Grupo 4 C

36

5 anos

Evangélica

Grupo 4 D

45

24 anos

Grupo 5 A

_______

25 anos

Em busca de
deus
Espirita

Grupo 5 B

35

15 anos

Adventista

Grupo 5 C

35

7 anos

Adventista

Tempo na

Religião

Fonte: Questionários
Quadro 6: Perfil das ADI’s
Grupo

Idade

educação infantil
Grupo 3 A

35

5 anos

Católica

Grupo 3 B

48

6 anos

Evangélica

Grupo 3 C

52

12 anos

Católica

Grupo 3 D

53

9 anos

Grupo 3 E

----------------

Testemunha de
Jeová
----------------

Grupo 4 A

33

------------------5 anos

Cristã

87

Grupo 4 B

44

7 meses

Evangélica

Grupo 4 C

45

21

Evangélica

Grupo 4 D

------------------

---------------------

-----------------

Grupo 5 A

48

12 anos

Católica

Grupo 5 B

56

10 anos

Cristã

Grupo 5 C

37

9 anos

Católica

Fonte: Questionários

Tabela 7: Perfil da equipe gestora e coordenação pedagógica
Função
Idade
Tempo na
Religião
educação infantil
Direção

42

14 anos

Adventista

Vice-direção

44

10 anos

Deus

Vice-direção

38

2 anos

Adventista

Coordenação
pedagógica
Fonte: Questionários

Católica

Ao todo, são trinta e quatro profissionais que trabalham com as crianças em
contato mais próximo e interferem mais diretamente nas escolhas pedagógicas da
instituição. Para as entrevistas, selecionamos as professoras das turmas que
trouxeram mais contribuições para a pesquisa e a respectiva coordenadora
pedagógica. Inicialmente, pensamos em entrevistar todos os profissionais acima
descritos, mas entendemos que não haveria necessidade, pois as falas das
professoras já trariam muitas colocações importantes e contemplavam as
necessidades desta etapa.
As perguntas foram divididas em: Formação pessoal; Formação profissional;
Entendimento sobre: Infância, Diversidade e Religião.

Dentro de cada bloco de

perguntas há uma série de indagações que visam ampliar nosso olhar sobre o
campo de pesquisa, pois entendemos que dialogar com os adultos que “orbitam” ao
redor das crianças seria extremamente relevante para o entendimento deste campo.
Ao mesmo tempo, temos total entendimento, também, que não seria possível
entrevistar a todos. Deste modo, esses sujeitos acabam por representar os
ausentes.
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Todas as profissionais chegaram à educação infantil por acaso, nenhuma delas
planejou estar neste lugar. As trajetórias são bem distintas, mas o que encontramos
de semelhante é justamente isto. Apenas a professora número dois sempre
trabalhou no infantil, embora em nenhum momento deixe claro que isto tenha sido
intencional, deixando margem para enquadrá-la juntamente com as outras
profissionais.
Diante da afirmação de que à educação infantil não era seu lugar de destino
inicial, questionamos as profissionais acerca de como foi o processo formativo delas
em relação à educação infantil. Todas foram enfáticas ao afirmar que, ao longo dos
anos de trabalho, se submeteram a inúmeras formações, e que no CMEI, onde
trabalham atualmente, o grupo tem uma séria preocupação em relação ao processo
formativo, inclusive financiando do próprio bolso as formações, já que, segundo elas
as formações na rede municipal de Salvador não são tão constantes quanto deveria.
A Rede proporcionou algumas formações, mas assim, a Escola
buscou mais formações. A Escola busca mais formações pra gente.
Nem todas são da Rede, entendeu ? Então são mais formações
particulares que a gente faz aqui. (Professora 2)

Quando recortamos a temática da formação para a diversidade, as falas são
um pouco mais restritivas em relação à existência dessas formações. Uma das
professoras, inclusive, faz uma crítica ao que ela denomina como “formação pela
Rede”, que seriam momentos isolados, em formato de palestras, em que os
profissionais teriam contato com a temática.
Não me recordo, é assim quando a gente fala em formação na Rede
é...eu não considero formação um dia, uma palestra ou algumas
horas né, devo ter participado, eu não me recordo mas com certeza
eu já participei de alguma palestra com esse foco na diversidade na
educação infantil, não sei se foi com esse tema específico mas com
certeza eu já fui em alguma palestra, porque eu não consigo
conceber essas palestras como formação. Agora uma coisa só que
eu me lembrei, que na época de Olivia Santana nós tivemos várias
palestras assim com o cunho de diversidade, nesse formato mesmo
de diversidade e eu lembro de um período que a gente tava na sala
de leitura e a gente recebeu muitos livros com histórias de origem
africana, só que na época ainda não tinha livros voltados pra
Educação Infantil, eram livros voltados mais pra a questão do
fundamental, a leitura era mais voltada pra o fundamental . Hoje a
gente já tem, já recebe alguns lembro é...”Luana” e tem uma que eu
gosto muito eu esqueço o nome, era a história de uma galinha...
“Bruna galinha d´Angola” ! Eu gosto muito dela também, é muito fofo
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( Professora 1)

A coordenadora nos sinaliza outros espaços formativos que podem influenciar
a visão dos profissionais sobre a temática. No caso dela, com a ausência de uma
discussão na Universidade e/ou no espaço de trabalho, a igreja se encarregou de
tentar dar esta resposta através da campanha “OUVIR O CLAMOR DO POVO”.

“Sempre na igreja, na igreja, por exemplo em 1988 o tema da
Campanha da Fraternidade foi Ouvir a voz de... “Ouvir o clamor
desse povo”, que tratava sobre o povo negro.e assim, e aí a gente
fez um estudo muito grande, aí que eu me descobri enquanto negra,
que até então eu era parda, eu era mulata,eu era morena, mas negra
nunca e criei e aí foi bom que foi inclusive no ano que meu filho
nasceu e ele já nasceu com a pele bem clara, mas se sabendo
negro, então assim foi muito, muito grande...e na Rede, daqui não,
mas em Simões Filho, a gente mesmo buscava essa formação né,
com a 10639, então a gente procurou estudar, depois a 11645 , se
não me engano né, do indígena também e aí abarcou o indígena e o
negro então sempre procurando assim... (Coordenadora Pedagógica)

As profissionais desta instituição se mostram bastante preocupadas tanto com
seu processo formativo, quanto com o das crianças. Digo isto não apenas a partir
das entrevistas, mas também pelas conversas informais que tivemos ao longo da
pesquisa. Deste modo, não me surpreende que elas busquem formação para além
da Rede Municipal de Salvador e outras redes em que possam ter trabalhado. A
igreja, como um espaço também formativo, vem servir e ocupar um espaço que a
escola deixa vazio. Afirmações como esta sobre a formação para a diversidade
voltarão a se repetir quando tratarmos da religião, trazendo elementos ainda mais
intrigantes.

É possível ainda notar, não apenas na fala das duas profissionais acima
citadas, mas também nas outras entrevistas, que a discussão sobre a diversidade é
sempre relacionada ao grupo étnico negro. Sempre que tocamos neste assunto as
entrevistadas citam ou negros ou elementos que tratam deste grupo étnico. É como
se negro e diversidade fossem sinônimos. É bem verdade que uma das facetas da
diversidade sobre a qual estamos nos debruçando nesta pesquisa, diz respeito a
diversidade étnico-racial, mas, quando discutimos no capitulo 2 deixamos claro que
outros aspectos da diversidade também nos interessa. O fenômeno da diversidade e
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a sua intersecção com outros elementos traz grandes contribuições para a nossa
pesquisa.
A partir desta percepção preliminar, procuramos entender como as
professoras percebem que a diversidade se apresenta no contexto da educação
infantil, em especial nos CMEIs:

Bom, a diversidade se apresenta de diferentes formas, eu diria e
discursos né ? Eu não sei se a resposta seria essa mas por exemplo,
discurso no sentido da gente estar muito no discurso, afastado do
real, da prática né ? O nosso discurso é muito... é politicamente
correto. Nosso discurso é politicamente correto até porque eu
acredito que é um esforço nosso efetivamente de compreender e
aceitar as diferenças, eu acho que é um esforço né, de cada um de
nós nesse sentido, mas quando essas diferenças se apresentam,
muitas vezes nós não temos ferramentas para lidar com as
diferenças e aí é um embate grande né, a gente termina indo pra um
modelo antigo de lidar com as diferenças né ? Então a gente ainda ta
muito distanciado, é...a questão do discurso e da atitude né ? O
discurso é de que a gente compreende e aceita, mas quando as
questões se apresentam há geralmente um embate (risos). É
programático. (Professora 3)

Ao afirmar que “eu acho que é um esforço né, de cada um de nós nesse
sentido, mas quando essas diferenças se apresentam, muitas vezes nós não temos
ferramentas para lidar com as diferenças e aí é um embate grande”, a professora 3
nos aponta uma outra discussão que é a dificuldade em relacionar teoria e práticas.
As profissionais mostram ter uma real intenção em lidar efetivamente com a
diversidade, materializando isso a partir dos seus discursos, mas esbarram na
prática por falta de instrumentalização. Entendo que a formação dos profissionais
não deva ficar a cargo apenas dos órgãos oficiais, mas de uma rede pública de
ensino, o que se espera é que minimamente exista um direcionamento para que os
profissionais possam seguir e continuar seu processo formativo, ainda que a própria
rede municipal de ensino seja diversa em si. As professoras vêm sinalizando a
necessidade de um processo formativo sério, para que elas possam sair do discurso
“politicamente correto”, como diz a professora 3, para uma real efetivação das
práticas diversas.
Ah sim, eu acho muito complicado você falar em diversidade racial
em Salvador né , muito complicado porque a maioria da população é
negra , eu me considero negra. Agora eu acho que independente de
você ser negra ou não , você segue um – pelo menos eu penso
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assim – por um padrão de coisas que te agrada que te fazem bem.
Eu vejo pessoas brancas que são do Candomblé, quando na
verdade a gente imagina que o Candomblé seja só uma coisa de
uma religião só de negros e não é. Nas crianças eu percebo, eu
consigo perceber agora através do comportamento de algumas,
principalmente a questão da diversidade religiosa né, porque a
sexual você consegue perceber logo que tem algo que chama sua
atenção ali. A diversidade religiosa eu percebo mais pelo que as
crianças trazem de relato principalmente na “roda”, a maneira como
eles se comportam, a maneira como eles falam e eles usam muito
assim “isso é de Deus, isso não é de Deus”. (Professora 1)

Mais uma vez uma professora relaciona a diversidade com o grupo étnico
negro e acrescenta elementos ao afirmar que independentemente da pessoa ser ou
não negra, ela segue um padrão de coisas que lhe agradam e fazem bem. O relato
também relaciona o fato de algumas pessoas mesmo brancas, participarem do
candomblé, e afirmam que candomblé não é apenas de negros. A identidade negra,
no imaginário da população, está intimamente ligada às religiões de matriz africana.
A fala da professora 1 corrobora o atual posicionamento do Movimento Negro
Evangélico (MNE) que vem buscando desassociar a imagem dos negros das
religiões de matriz africana. (Silva, 2011).

Ao reconhecer a existência da diversidade no espaço escolar e no mundo
exterior, sem deixar de admitir a complexidade e as limitações dos sujeitos ao lidar
com a mesma, propomos às professoras pensar como seria um trabalho pedagógico
na educação infantil que visasse contemplar a diversidade como elemento formador
fundamental dos sujeitos.
Eu acho assim, que por exemplo nas rodas de conversas, a gente
sempre fala assim com as crianças sobre as diferenças né ? Elas já
entendem as diferenças, elas não sabem por que elas existem mas
elas já entendem. Então eu acho assim que o professor tem que ta
trazendo sempre isso pra dentro da sala de aula. O de fora, o
“cadeirante”, a criança que tem as necessidades especiais todas elas
podem ter uma vida normal, então que ela não cresça achando que
essas diferenças vão impedir de que essas outras crianças tenham
uma vida normal, por exemplo. Então eu acho que nas escolas
desde os primeiros...as primeiras séries eu acho que eles já têm que
conhecer que existem essas diferenças. (Professora 2)

A afirmação da diferença como uma característica que perpassa todos os
sujeitos é a abordagem sugerida pela professora 2. Entender que ser diferente é ser
“normal” é apontado como uma possibilidade.
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Assim, não existe fórmulas prontas, mas eu acho que o primeiro
ponto é você escolher que ponto, que tema você quer discutir. É
gênero? É sexualidade? É questão de etnia? Racismo? Para a partir
daí você buscar de uma forma...como é que eu posso dizer...a gente
trabalhou um ano aqui “Somos brasileiros, somos diferentes”, foi um
projeto que ganhou um prêmio, prêmio de artes né reconhecido pelo
MEC, e era um projeto que abrangia muitas coisas assim,
relacionados à própria religião né, onde as crianças conheceram o
Candomblé, estudaram a questão dos deuses, dos orixás, de uma
forma muito assim de pesquisar, de conhecer, não assim emitindo
opinião. Na época foram as turmas do grupo 4 ou 5, eu não lembro.
Eu fui assim uma das pessoas que escreveu o projeto também, que
ajudou a escrever o projeto também, era eu e mais 4 colegas.
Percebemos a necessidade porque começou um...a gente começou
a perceber que as crianças negras elas não se reconheciam negras
entendeu? Muitas crianças né, até a questão do espelho na sala de
aula ela dizia assim “eu sou feia, eu não sou bonita”, então a gente
começou a trazer pra sala de aula histórias que contemplassem os
cabelos, as tranças, os penteados e a gente viu assim que surtia,
assim entramos em contato com as famílias e começamos a
trabalhar de uma forma assim, vendo as contribuições que o negro
trouxe pra a sociedade, né e assim pra exaltar né. A gente foi lá na
história buscar as rainhas, os reis africanos assim, eu acho que foi
um trabalho muito lindo que teve aqui na Escola (Professora 4)

A professora 4 sugere que a abordagem surja a partir da realidade das turmas
e nos mostra, a partir de uma experiência na própria instituição, as possibilidades
apontadas por esta abordagem. Mais uma vez, a temática racial é citada pelo projeto
“Somos brasileiros, somos diferentes”. Projetos como este são importantes não
apenas para o grupo étnico tematizado, mas para os outros grupos, visto que o
combate ao racismo traz benefícios para todos os envolvidos, não apenas para os
sujeitos que sofrem este crime. (Bento 2012), (Cavalleiro, 2000)
Nenhuma das professoras entrevistadas, participou de qualquer tipo de
formação sobre religiosidade. Eventualmente no seu processo formativo, na
Universidade e tal um professor ou outro, tocava no assunto, mas uma formação
direcionada a esta temática nenhuma delas jamais participou. A não ser em espaços
religiosos, que ganha outra conotação.
Algumas pesquisas (Oliveira, 2012) (Santos, 2012) vêm tratando acerca da
presença da religiosidade nos espaços escolares em diversos segmentos, tentando
entender como ela influencia não apenas nas construções identitárias, mas também
nas práticas pedagógicas, tanto por parte dos adultos, quanto dos adolescentes ou
crianças. Desafiamos as professoras a refletirem junto conosco, para entendermos
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se esta influência existe ou não.
Todas as professoras acreditam que a religiosidade influencia, sim. Elas apontam
ainda para a imposição da religião do adulto nas práticas escolares. Trouxemos a
fala de duas delas para compor tais afirmações:

“(pausa) Eu acho que interfere e pode vir a influenciar
principalmente se o conteúdo que é trazido das religiões é um
conteúdo castrador , que inibe, que disse que aquilo é certo, que
aquilo é errado, que aquilo pode, que aquilo não pode né, você deve
comer isso, não deve comer aquilo, que isso é bom, que aquilo é
mau, se o conteúdo que for trazido de qualquer religião né, que
possa levar a criança a ter um pensamento linear, um pensamento
único que distancie , com relação à aceitação das diferenças
entendeu, e que se distancie né da questão da diferença, isso vai
interferir na aprendizagem de uma forma extremamente negativa,
mas se você traz a religião na perspectiva de você conhecer o
mundo que está aí, eu digo o mundo religioso, a ênfase for na
questão da religiosidade, do encontro da criança com algo que é
essência, que é sagrado, que também respeite a religião da família
né, nesse sentido né “olhe fulano de tal acredita nisso, a família dele
acha que é assim, mas também a família de fulano de tal acredita
que é dessa maneira” né e você vai ver o pensamento religioso de
uma forma bem amplo, abrangente eu acho que pode, pode e
contribui efetivamente para uma aprendizagem construtiva,
significativa, aí depende de como isso foi trazido, se for dessa
maneira estreita, linear, quadradinha, que geralmente vem, entendeu
aí vai interferir de uma forma negativa na aprendizagem, até na
aprendizagem do cidadão, você é um cidadão que, quer dizer, que as
crianças vão se constituindo cidadão muito, como é que eu diria
menina... Na formação do sujeito mesmo enquanto ser humano de,
de aceitar o outro como ele é entendeu? Aceitar a diferença do outro
como é e você aceitar o outro na sua subjetividade, deu pra
perceber? Do contrário você vai começar a rotular e não se
aproximar daquela pessoa porque aquela pessoa é daquela religião,
aquele é daquela outra religião, são diferentes, então a sua religião é
melhor e só lida com os seus, seus pares, entendeu? Nesse sentido.
(Professora 3)

A professora 3 entende que se a religiosidade penetra no espaço escolar a
partir de uma relação impositiva, influencia sim, e negativamente na aprendizagem
das crianças. A mesma sugere que o tema seja tratado de forma a explorar as
possibilidades de entendimento da existência humana e não como um conteúdo com
finalidade de castrar, tolher, as crianças. A profissional ainda aponta a importância de
esclarecer que determinados temas são tratados por aquele grupo religiosa de uma
forma, e pelo outro grupo religioso de outra, permitindo assim que a criança possa
compreender, ou iniciei uma compreensão de que não existem verdade absoluta,

94

mas pontos de vista de cada religião e que as “verdades” do outro deve ser
respeitada.
Aprender com a diferença do outro é outra possibilidade apontada na fala da
professora. Conhecer outros entendimentos de mundo amplia as possibilidades de
aprendizagens das crianças e enriquece os processos formativos.
“ (pausa) Eu acho que se for de uma maneira exagerada, sim.
Porque de repente as outras crianças que não seguem a mesma
religião vão se inibir né em determinadas coisas e assim não sou
realmente a favor de que se expresse a religião na Escola, entende?
Eu acho que uma coisa é você ta falando de um homem que viveu
na Terra e que você tem dados como Jesus Cristo, mas você não
envolver aquilo como uma idolatria, uma coisa que “pode” a criança
porque por exemplo se for, é aquilo que eu falo assim, que eu fico
inconformada com determinadas posturas. Agente ora? Ora! Mas
aquele fervor, aquelas palavras que são usadas em determinadas
religiões. Será que se um pai ou uma mãe quisesse fazer uma roda
de Candomblé aqui... Não fariam, entendeu? Então assim eu não
admito determinadas posturas na Escola, se é pra um é pra todos.
(Professora 4)

A professora 4 traz novos elementos à discussão. Quando questiona: “Será
que se um pai ou uma mãe quisesse fazer uma roda de Candomblé aqui... Não
fariam! Entendeu? ”, ela aponta para a dificuldade que as instituições de ensino tem
em tratar das religiões de matriz africana. Embora as falas anteriores à dela mostrem
uma abertura em tratar da religiosidade na escola, a afirmação posta pela
profissional as coloca em cheque e reafirma o que há muito algumas pesquisas
apontam(Caputo, 2013): o tratamento dado às religiões de matriz africana no espaço
escolar e aos seus adeptos diferencia-se muito da abordagem e tratamento dados a
outra religiões.
Lembramos que a pergunta não se refere especificamente à instituição em
que a pesquisa ocorre, mas aos processos educacionais como um todo. Em seguida
solicitamos as professoras que fizessem um recorte da pergunta acima e
trouxessem para a realidade do nosso campo de pesquisa.

“Sim, o mais interessante é que aqui nessa escola, por incrível que
pareça, você conversando com as pessoas, você não sabe a religião
de cada um. Você deve ter percebido isso. E assim eu fiquei muito
feliz com isso porque eu sou católica, a grande maioria aqui é
adventista do sétimo dia e tem outras também, e você não percebe
essa diferença né . De manhã às vezes os professores tem uma
oração, mas um momento de oração que é comum à todos, que
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qualquer um pode fazer e eu realmente não percebi, muito é...que lá
em Simões Filho a gente percebe muito nas escolas as pessoas que
são e que fazem questão de colocar aquela coisa e parece que são
melhores do que você e aqui realmente eu fiquei extremamente
gratificada porque é..., que é o próprio diretor, que é adventista e que
ele sabe que sou católica, ele me respeita muito enquanto católica e
diz que eu sou um presente de Deus aqui. Então assim eu fiquei
muito feliz e aqui eu não noto isso e logo também para as crianças
não é passado. Inclusive tem, tem uma ADI que há pouco tempo eu
fui saber que era testemunha de jeová, que muitas coisas não
trabalha, e ela trabalha. Assim, se tiver uma festa na sala ela não
come do bolo, se for de aniversário e tal porque ela tem a identidade
dela, enquanto religiosa mas que não atrapalha em nada o trabalho.
E isso realmente é muito bom, muito bom. (risos) (Coordenadora
Pedagógica)”

Tive a mesma dificuldade, chegando ao campo. Não consegui perceber qual a
religião dos adultos da escola. Não encontrei nada no comportamento, ou na fala
deles, que pudesse me indicar qual o seu pertencimento religioso. O que considero
bastante positivo pois, como os acompanhei em seu local de trabalho, isso só vem a
confirmar a afirmação inicial da coordenadora pedagógica. Além de não conseguir
identificar sua religião fiquei bastante surpresa ao saber, pelo questionário e
entrevistas que a maioria dos profissionais é ativo em seus grupos religiosos, o que
poderia influenciar em suas práticas, mas, ao menos nas observações, não constatei
nada neste sentido.

Diferente do que as profissionais afirmaram sobre a influência da religiosidade
nos processos de aprendizagem escolar anteriormente, elas acreditam que, em
relação ao CMEI em que trabalham, não há nenhum tipo de interferência, mesmo
porque, segundo a maioria delas, o trabalho é desenvolvido a partir do que a criança
traz para a escola.
“Não, não... quando a gente trabalha com o que a criança traz pra
gente com os conhecimentos que ela traz sempre tá aberto a ouvir ,
a gente trabalha com a escuta da criança, então tudo que ela traz,
por exemplo nós estamos trabalhando com a Páscoa e nas rodas a
criança trouxe o entendimento dela sobre Páscoa entendeu ? Então
a gente assim, sempre ta aberto pra ouvir o que eles tão trazendo
pra gente. ” (Professora 2)

A escuta da criança é uma das premissas da educação infantil, mas não
podeser a única possibilidade. Cabe à escola também possibilitar novas leituras e
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construir novas aprendizagens sobre mundos os quais a criança talvez ainda não
conheça. Escutar a criança parece fundamental em um mundo tão adultocêntrico,
mas o adulto não pode deixar de trazer para as crianças outras possibilidades a
partir das experiências de outros mundos a que a criança ainda não teve acesso.
Essa é uma discussão que as novas leis de inclusão de pessoas com necessidades
especiais, como a lei que introduz a História e Cultura Africana e Afro-Brasileira,
dentre outras, tentam trazer para o espaço escolar: conhecer para não discriminar.
Não, até onde eu tenho visto, na minha caminhada aqui não tenho
visto. Agora eu percebo que a gente busca encontrar um caminho
que todas as religiões, e aqui a gente tem uma maioria de
evangélicos né, elas encontrem um ponto comum dentro da linha
evangélica, que a gente sabe que existe uma separação entre os
evangélicos e as religiões de origem afro, né? Mas assim, ainda
assim a gente busca encontrar um ponto comum. Ah! Eu só me
lembro de uma família que trazia muito forte essa questão das
religiões afro e aí a professora fez um belo trabalho nesse sentido de
toda turma, foi uma turma de Educação infantil, e saber lidar com
essa diferença que a menina traziam, acho que em 2008,2009 e
2010 (Professora 1)

A busca pela homogeinização é um caminho que a escola tem preferido
constantemente. Buscar pontos em comum pode ser uma possibilidade de
aproximar os diferentes e atrair as crianças a outras possibilidades, mas é
necessário garantir o direito do outro em ser diferente. A problematização das
diferenças, ajudará as crianças a fazerem elaborações próprias a partir do que for
trabalhado em sala. O conflito também pode se mostrar um grande aliado para a
aprendizagem, pois não se aprende apenas em harmonia com os conteúdos, mas
aquele incômodo que determinados assuntos trazem, garante também grandes
reflexões e as crianças podem, desde cedo, ser estimuladas a isso.
As professoras 4 e 3, embora não afirmem, não têm a mesma certeza das
outras profissionais sobre essa influência.
“ (pausa). Eu acho que muitas vezes deixa-se de (pausa). Eu não
sei, eu não sei, eu acho que o que acontece aqui é que termina
privilegiando mais uma religião que outra, entendeu? Em
determinada postura...” (Professora 4)
“ (pausa). Eu acho (pausa). Eu acho que...engraçado, você agora
me fez uma pergunta complexa. É porque por exemplo a Escola é
laica, mas o profissional não é. Ele tem a sua religião aqui tem
algumas religiões né, e aqueles profissionais que têm determinada
religião e determinadas crenças, eu acredito que em algum momento
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interfere nos processos pedagógicos sim, interfere entendeu...”
(Professora 3)

A dúvida que a fala de ambas carrega abre outras possibilidades de reflexão
sobre essa interferência. Quando a segunda professora diz “a Escola é laica, mas o
profissional não é”, nos faz pensar que talvez os profissionais, em alguma medida,
não se deem conta de que levam para suas salas influências da sua religião. Assim,
a dúvida delas não pode deixar de ser levada em consideração. O CMEI pode sim,
ter no seu PPP e nas suas diretrizes de trabalho a premissa do respeito às
diferenças, mas, quando o conflito se mostra no dia a dia, o profissional pode vir a
resolver determinados problemas a partir das suas concepções religiosas, e sem
perceber, mas o outro – aqui, no caso, as colegas de trabalho - consegue discernir
com mais nitidez.

Ou, ainda, a fala delas pode vir a partir das experiências e

conflitos pessoais que tenham vivenciado em sala, onde por ventura tiveram
dificuldades de lidar com determinadas questões.
O discurso da escola laica não faz como num passe de mágica, com que
todos

os

profissionais

consigam

compreender

e

exercer

esse

discurso,

transformando-o em práticas reais e eficientes. Precisamos aprender a lidar com o
outro, sem desejar que o outro se torne nossa “imagem e semelhança”. Aprender a
lidar com a diversidade religiosa das crianças é um passo para isto, mesmo se esta
religião for transitória, se ela tem influência da família ou de quem quer que seja.
Sobre a diversidade religiosa das crianças, o que as professoras nos dizem:
“Eu acho que isso é fantástico, eu acho que não existe um ambiente
em que todos pensem igualmente da mesma forma, eu acho que
sempre vão haver “10 diferentes”, como eu já tinha falado: são
pessoas diferentes, são famílias diferentes, são crianças diferentes,
entendeu? Então eu acho que essas discussões, alguém ta trazendo
algo diferente pra sala enriquece muito mais o trabalho porque o..
Não é vertical, é horizontal, eu acho que todos têm o direito de tá
trazendo alguma coisa, não é só o professor que traz. ” (Professora
2)

A professora 2 trata do acolhimento desta diversidade religiosa e do direito de
todas as crianças trazê-la. Ela se coloca em uma posição de tranquilidade em
relação a essa diversidade em sala. Já a professora 3 se coloca na tentativa de lidar
com essa diversidade. Embora não se mostre tão tranquila em relação a seu
posicionamento ela busca entender que o posicionamento da criança deve ser
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respeitado, levando-se em consideração que também reflete o pensamento da
família.

Eu tento, entendeu, ouvir, aceitar o ponto de vista dele, porque é o
ponto de vista do que é o pai, que é o responsável pela formação
religiosa dele. Então se os pais acreditam que aquela religião, é
melhor pra ele enquanto pais é melhor para o filho. Se ele oferece
escola, se ele oferece educação, se ele tenta oferecer saúde, se ele
tenta oferecer lazer, alimentação, né? Consequentemente ele vai
oferecer a religião que ele acredita como a melhor para ele, não é?
como aquela que atende às necessidades dele . Consequentemente
quando as crianças trazem alguma coisa eu ouço né, mas aí também
eu dialogo no sentido de que levá-los a perceber que existe um outro
ponto de vista que não é só aquele né? Que existe outras crenças e
aí cada um fala sobre o que acredita efetivamente, né? Mas aí eu
também diria que não é um trabalho intencional, sistematizado, é
quando acontece, é pontual, quando se apresenta então é pontual,
então é assim nesse sentido. (Professora 3)

Mas, para além desta orientação da família, a profissional aponta a
necessidade de problematizar com as crianças, trazendo outros pontos de vista,
ampliando, assim, as possibilidades de interpretação do mundo pelas crianças. A
professora afirma ainda que não existe um trabalho sistematizado ainda neste
sentido. Ela trabalha quando a questão se apresenta, ou quando ela percebe, visto
que a complexidade do fenômeno religioso o torna difícil de ser identificado com
facilidade.
A afirmação da docente de que não há um trabalho sistematizado neste
sentido, avalio que pode ser estendida a toda a instituição. Embora conste no PPP a
diversidade religiosa da comunidade, não percebi nos documentos, nas práticas,
nem nos discursos um alinhamento acerca de como deve ser tratada a diversidade
religiosa das crianças no CMEI. Com isso, os profissionais acabam trabalhando a
partir das suas representações pessoais podendo, sim, trazer para seu espaço de
trabalho aspectos da sua formação religiosa. Sabemos que não existem “formulas
prontas”, como bem disse uma das professoras, mas a reflexão e sistematização de
possibilidades impede, que porventura, os adultos da instituição façam com que
suas representações pessoais de mundo prevaleçam em relação às da criança.
Existem

práticas

pouco

questionadas

no

CMEI,

embora

sejam

reconhecidamente polêmicas. Uma delas é a oração. Digo que são pouco
questionadas, porque apenas duas professoras demonstraram insatisfação durante
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a entrevista e, nas observações, apenas em duas salas não presenciei a
oração/reza no acolhimento das crianças. Diante da extensão das falas das
profissionais, optei por colocar nos anexos a versão na íntegra, para que os leitores
possam visualizar melhor o posicionamento das profissionais entrevistadas.
As justificativas são inúmeras, mas não me parece que a oração/reza nas
turmas do CMEI consiga cumprir o objetivo traçado pelas profissionais. O que
observei foi uma prática mecânica, em que as crianças executam aquele ato muito
mais por direcionamento do adulto do que necessariamente por alcançarem o
verdadeiro sentido do ato de orar. Mesmo as crianças que solicitam fazer a oração,
me pareceu muito mais uma oportunidade de protagonizarem um ato na rotina, em
que elas se destacariam das outras crianças e desenvolveriam o papel de
mediadores, do que necessariamente por compreenderem o significado da oração
no mundo adulto. Por que digo no “mundo adulto”? Porque, em todas as
justificativas trazidas pelas profissionais prevalece a sua compreensão de que aquilo
é importante para a criança, no entanto será que, alguma vez, as crianças foram
solicitadas a dizer o que pensam da oração/reza.
A turma (professora 3) que acompanhei e que não faz oração consegue
acolher e construir um momento muito interessante de reflexão para as crianças. Ao
som da música elas são estimuladas pela professora a pensar em como gostariam
que fosse o dia, a desejar coisas positivas aos presentes e ausentes, dentre outras
formas de estimulação, sem ser preciso apelar para a fé.
A presença da oração/reza ainda carrega outras implicações.
“A prática de rezar o pai-nosso na acolhida ou em qualquer outro
momento da rotina escolar fere a liberdade de consciência da
criança, antes mesmo de ferir a liberdade de crença. Assim, desde a
infância, as crianças são convidadas a se ajustarem às normas
determinadas socialmente. O racismo, a intolerância religiosa, assim
como outros fatores discriminatórios trazem repercussão à formação
psicossocial da criança, proporcionando uma compreensão de
religião, influenciando representações
de como deve se pensar o
tema e principalmente informando qual o conhecimento religioso é
“predileto” na nossa sociedade. ” (Miranda, 2012, p.4)

Então, pensando na construção de um CMEI que promova práticas
significativas na vida das crianças, que respeite principalmente os seus direitos, a
prática da oração/reza compromete a ação educativa destes espaços, deixando de
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garantir o mesmo direito a quem não professa determina fé. Demarcando apenas a
hegemonia do pensamento cristão no espaço educacional.
Os adultos da instituição têm na sua rotina um momento de oração, que não
está relacionado com a prática pedagógica daquela instituição e acontece antes das
aulas, no lugar onde as crianças fazem as refeições. Eles costumam fazer uma
oração pedindo pelo dia, pelas pessoas, em geral para que possam ter um dia
harmônico para todos. Eventualmente, algumas crianças que chegam mais cedo
participam dessa oração por livre e espontânea vontade. Presenciei algumas vezes
este momento e pude perceber que é uma ação voluntaria de algumas crianças.
Presenciei ainda, outras crianças que não se juntam a elas, mas que sentadas onde
estão se colocam em posição de reza/oração, e se mantém em silencio.
Assim como fizemos com o tema oração/reza, colocamos as respostas sobre
as festas cristãs no calendário escolar nos anexos, para garantir a apreciação das
falas de todas as profissionais.
A maioria das professoras é a favor destas festas. Segundo a sua fala, a
pratica não é abordada de forma religiosa: são trazidas apenas passagens dessas
datas, que são trabalhadas em sala com as crianças. Quando elas dizem que não é
uma abordagem religiosa, querem dizer que não é trazido como doutrinação, que
elas não estão louvando a Cristo, por exemplo. Mas ao privilegiar festas cristãs, a
instituição está reforçando no imaginário das crianças que tal ou qual religião é
oficial, universal, é mais importante, dentre outras possibilidades. Estão colocando
em destaque uma visão de mundo que nunca respondeu, nem conseguirá responder
à totalidade dos sujeitos.
A educação não tem conseguido romper com a forte influência da religião
católica e agora com as religiões protestantes, a mesma tem se permitido fortalecer
nos repertórios simbólicos das crianças e posteriormente adolescentes a
representação de uma única forma de Deus, de crença, contribuindo assim com as
disputas e desigualdades no mundo religioso com desdobramentos para além dos
muros das instituições.
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4.2 RELIGIOSIDADE NA ROTINA DAS CRIANÇAS
4.2.1 Roda Interativa

A roda interativa é o grande momento de expressão das crianças. A ele é
destinada a maioria das interações verbais entre adultos e crianças em sala de aula.
Geralmente, é o momento em que a criança traz mais elementos da sua vida fora da
instituição, e também em que o professor tem mais oportunidade de intervir. Muitos
foram os relatos coletados neste momento. Traremos alguns que mostram o que
ocorria.
A maioria das turmas do CMEI inclui na sua rotina a oração/reza cristã. A
forma como é realizado este momento é que varia. Em algumas turmas a
oração/reza é feita pela professora, em outras pela ADI e ainda há as turmas em que
é feita pela criança, após solicitação do adulto.
“Hoje fiz observação em mais uma turma do grupo quatro. Estavam
presentes a professora, a ADI e mais ou menos dezesseis crianças.
Eles iniciaram a roda interativa cantando músicas do repertório
infantil e fizeram, juntamente com a ADI, uma oração (pai nosso). A
professora não estava participando da roda neste momento. As
crianças fizeram oração e logo em seguida partiram para outra
“atividade” no caso a contagem das crianças em sala e a divisão
entre meninos e meninas. ” (Diário de campo)

O momento da oração me pareceu um tanto mecânico. Nas entrevistas feitas
com as professoras, elas trazem uma série de motivos para justificar a presença
desse rito na rotina, mas, pelo que observei na pesquisa, acaba não atingindo o
objetivo, porque se torna um momento destituído de sentidos para as crianças,
embora carregue um valor simbólico muito grande no mundo adulto. A oração/reza
cristã demarca um poder simbólico que o cristianismo ainda possui sobre a escola.
Embora o discurso de escola laica esteja presente na fala das educadoras, a
demarcação do poder cristão se ressignifica, mas não deixa de se impor todos os
dias na rotina das crianças, enquanto proposta escolar.
Nas rodas interativas, encontramos também momentos de contação de
histórias:
A professora conta, com o auxílio dos dedoches, uma história de
quatro amigos que se gostavam muito e que, principalmente gostavam
demais de brincar juntos. Em dado momento da história, essas
crianças são proibidas de brincar, daí uma das crianças questiona
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outra.
Criança 1- Ele era de can..dom... bré???
A outra criança sacode os ombros, como um sinal de não saber, ou
algo do tipo
Criança 1: - Na minha rua tem um bucado de crianças da Assembleia
e outras que são crentes e que não são crentes, mas minha avó....
Com a falta de interesse do colega no dialogo ele encerra e volta a
prestar atenção na história. (Diário de campo)

Percebe-se que, em nenhum momento, a professora faz menção a qualquer
religião. A criança é que faz uma elaboração, em que associa o fato de não poder
brincar, com o pertencimento a um grupo religioso específico. E vai além, ao
exemplificar, que na rua dela, há muitas crianças de denominações religiosas
diferentes. O interessante nesta passagem é a capacidade que a criança tem de
relacionar o candomblé ao motivo para que as crianças não brinquem mais juntas, e
ainda trazer isso para a sua realidade, quando diz “na minha rua tem um bucado”.
Na observação feita próximo ao dia das avós, uma das turmas levou ao CMEI
a avó de uma das crianças, para que a mesma fosse entrevistada na roda interativa.
Hoje a turma recebeu a visita da avó de uma das crianças. Era uma
atividade em comemoração ao dia das avós. Ela foi até lá com o
objetivo de ser entrevistada pelo grupo. As perguntas foram muitas,
dentre elas, a avó foi questionada se ela gostava de assistir
jornal/Sky. Ela respondeu que não gostava de assistir os canais do
“mundo”, em geral ela assistia canais evangélicos. Quando
questionada se costumava andar de avião com seu neto, ela
respondeu que não, mas que estava planejando uma viagem para o
Templo de Salomão, em São Paulo, juntamente com seu neto. As
crianças não aprofundaram muito o dialogo a respeito do Templo,
talvez por falta de conhecimento do que se tratava, então partiram
para outras perguntas. A avó encerrou sua participação na atividade
pedindo que eles obedecessem sempre a professora e que Deus
abençoasse todos os presentes. Lembrou ainda que Deus gosta de
crianças obedientes. (Diário de campo)

A participação do adulto na rodinha se apresentava na maioria das vezes em
um papel de mediador. Neste dia foi diferente a visita tinha um papel central e quem
mediava eram as crianças, o que deixou tudo bem interessante. A fala da avó
durante toda a entrevista foi carregada de conselhos e despertava a curiosidade das
crianças, mas, quando ela falou do Templo de Salomão, impressionante que
nenhuma criança questionou. Esperei, ao menos, uma simples pergunta sobre o que
era o templo, embora ela tenha explicado da mesma forma. O fato talvez não chame
atenção das crianças, porque é um espaço muito especifico de um grupo religioso.
No encerramento, o caráter impositivo da presença do adulto se firmou com o desejo
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final da visitante, lembrando a eles que “Deus gosta de criança obediente”. Ou seja,
nem todos ali são amados por “Deus”, porque muito do comportamento infantil é
associado a desobediência. As crianças não falam apenas quando são acionadas,
nem sempre o tom de voz condiz com o esperado pelo grupo adulto naquele
ambiente social, fazem perguntas embaraçosas, a todo momento reproduzem
comportamentos que, para alguns adultos não condiz com o ideal e são
repreendidas por isso. Embora a fala da avó seja bem castradora, as crianças não
esboçaram nenhum tipo de reação negativa, muito pelo contrário. Despediram-se
dela com fortes abraços. Já estão acostumadas com frases como esta.

4.2.2 Atividades Livres (Brincadeiras)

O brincar, enquanto um dos três pilares que sustentam a educação infantil,
segundo as atuais teorias, mostrou-se como um dos elementos mais importantes
nesta pesquisa, por ser neste momento que, encontramos mais subsídios que
enriqueceram a pesquisa. Assim como o educar e o cuidar, o brincar desempenha
um papel bastante importante no desenvolvimento das crianças na primeira infância
e deve ser compreendido como um aspecto cultural complexo e significativo nas
interações e aprendizagens das crianças.
Infelizmente, muitas instituições escolares têm falhado ao não garantir às
crianças o direito ao brincar, dencontextualizando seus significados para a
aprendizagem das crianças.

A maioria das escolas tem didatizado a atividade lúdica das crianças,
restringindo-a a exercicios repetidos de discriminação visomotora e
auditiva, mediante o uso de brinquedos, desenhos coloridos e
mimeografados e músicas ritmadas. Ao fazer isso, bloqueia a
organização independente das crianças para a brincadeira,
infantilizando-as, como se sua ação simbólica servisse apenas para
exercitar e facilitar (para o professor) a transmissão de determinada
visão do mundo, definida a priori pela escola. (Wajskop, 1995, p. 64)

Deste modo, algumas abordagens pedagógicas têm tirado do brincar todo o
seu potencial. Este tipo de abordagem tira o protagonismo das crianças, a partir do
momento que a brincadeira se torna apenas um elemento sedutor utilizado pelo
adulto para atingir seus objetivos. Alguns fatores podem ser levados em
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consideração nestas escolhas: a relação de poder entre adultos e crianças, em que
o adulto é o detentor de todo o saber e à criança cabe apenas seguir suas
instruções; e também o desconhecimento de propostas pedagógicas que colocam o
brincar

como

fundamental

para

as

aprendizagens

e

interações

infantis.

Compreender a criança como (e pela) criança ajudaria neste sentido, e não mais
pensar estes sujeitos como um projeto de adulto futuro. O direito de brincar deve
fazer parte de qualquer proposta pedagógica pensada para a primeira infância.
Independentemente de tudo isso, as crianças brincam, burlando qualquer
direcionamento castrador por parte do adulto. No CMEI pesquisado, o momento da
brincadeira é garantido e valorizado diariamente, e tornou-se, assim, um dos
momentos, em que mais colhemos dados para a pesquisa. Em uma das brincadeiras
antes da Copa do Mundo presenciamos este diálogo.

Criança 1: - Nós não podemos esquecer de orar
Criança 2: - mas já são 7 horas
Criança 1: - não importa você tem que orar. Desligue este telefone
agora!!!!
Criança 2: - Vamos a copa... Vamos orar...
Criança 1: - Você esta onde??? Estou na escola.
Criança 2: - Me espere 2 minutos que eu já vou aí
Criança 1: - Calma... 2 minutos que eu estou colocando uma roupa
de... Copa!!!
Criança 2: - O pastor vai dizer: a oração vai começar 11 horas de
novo, mas essa já passou, já passou...

A fala das crianças muitas vezes dialoga com vários elementos ao mesmo
tempo. No diálogo exposto acima, percebe-se que as crianças misturam elementos
religiosos com o assunto do momento, que era a Copa do Mundo de futebol. Uma
delas fala da rotina da igreja e horários da oração, no contexto de uma simples
brincadeira de telefone. Neste exemplo, o elemento religioso não ganha nenhum tipo
de destaque, mas está ali orbitando juntamente com outros elegidos pelas
protagonistas da cena.
A avó é elemento amiúde presente na fala destas crianças. Inclusive no PPP
da instituição, no momento da caracterização do CMEI, afirma-se que a maioria dos
responsáveis legais pelas crianças é de avós, e sempre estas aparecem nos
diálogos e brincadeiras das crianças. Da mesma forma, a expressão “Você não é de
Deus” também aparece com frequência nos diálogos entre as crianças. Em um
momento de divergência por causa de um brinquedo, uma criança diz para a outra:
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“- não quero mesmo... Você não é de Deus e minha avó não deixa eu brincar com
você.” Ao fim do diálogo entre as crianças, eu pergunto a uma delas.
Pesquisadora: - sua avó deixa você brincar com quem não é de
Deus?
Criança 1: - Não!!! Minha avó só deixa eu brincar com meu primo
João, meu primo Lucas, porque eles são de Deus. Meu tio Carlos é
de Deus, minha tia Vania também é de Deus, meu tio Julio também é
de Deus.
Pesquisadora: - Quem não é de Deus?
Criança 1: - Minha mãe e Catia.
Pesquisadora: - Sua mãe não é de Deus?
Criança 1: Não
Pesquisadora: Então sua avó não deixa você brincar com sua mãe.
Criança 1: Minha avó não deixa eu morar com minha mãe, porque
ela não é de Deus e me deixou no escuro.

A reprodução de expressões adultas como estas é muito comum no universo
das crianças. Logicamente, elas empregam de formas específicas, dentro do
repertório de significações da própria criança, com objetivos que nem sempre são os
mesmos trazidos pelo adulto. Não ser de Deus significa para alguns, não ter
determinados comportamentos; naquele momento o amigo, ao não ceder ao seu
desejo durante a brincadeira, passa a ter um comportamento inadequado, deixando
assim de ser de Deus. Não ser de Deus se apresenta aqui também como uma
expressão excludente, ultrapassando inclusive laços afetivos, como a relação mãe x
filho(a). Ser ou não de Deus garante a alguns a inserção no grupo social.

4.2.3 Alimentação

A alimentação nos CMEIs de Salvador acontece no mínimo em quatro
períodos do dia. No CMEI pesquisado, pela existência de um refeitório, que nem
todos os CMEIs possuem, é um momento em que as crianças encontram os outros
grupos, já que as refeições são feitas coletivamente. Em menos vezes que nos
momentos expostos acima, foi possível presenciar crianças dialogando a respeito de
questões religiosas também neste momento, em geral por ocasião do agradecimento
pelo alimento.
“Hoje pude presenciar um breve diálogo entre duas crianças, em que
a criança 1 pergunta: Você já agradeceu a Deus pelo almoço? E a
criança 2 respondeu: agradeci, pela comida, pela atividade, pela
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minha pró, pelos meus amiguinhos, pelo mundo todo.” (Diário de
campo)

A maioria das observações se deu mais ou menos por interações como está
acima. Diálogos relacionados a agradecimento e/ou recortadas por elementos
semelhantes ao que encontramos nas atividades livre e nas rodas interativas,
principalmente salientando a ligação entre o ato de se alimentar um o
agradecimento.
Algumas vezes as professoras falavam da importância da alimentação, do
fato de que algumas crianças não possuem alimento, mas nunca presenciei
nenhuma fala ligando a alimentação à religiosidade. Entendemos que possa ser uma
associação livre da própria criança ou fruto de interação com outros adultos que não
os que trabalham no CMEI.

4.2.4 Canções

Foram observadas muitas canções com caráter religioso, no dia a dia das
crianças. Em sua grande maioria, trazidas por elas mesmas. Somente em dois
momentos foi possível perceber que determinadas músicas foram introduzidas por
um adulto. No primeiro dia da observação de uma das turmas do grupo cinco, no
momento em que as crianças saíam em fila para lavar as mãos antes do almoço, a
professora cantou brevemente o trecho de uma música religiosa. O segundo
momento foi durante o projeto irmã Dulce, na única turma do grupo quatro que
participou do projeto. Em um dos dias da observação, eles cantaram a música “ A
paz no mundo” de Nando Cordel, no momento do acolhimento.
As músicas religiosas estavam presentes em todos os momentos. Assim
como as brincadeiras, as músicas atravessaram toda a pesquisa. As crianças
brincavam cantando, faziam atividades cantando, no momento da higiene elas
cantavam também, enfim, a todo momento as músicas apareciam. Além das
músicas do repertório infantil que as escolas utilizam, apareciam músicas populares
como pagode, arrocha, sertanejo, seresta dentre outras e muitas músicas da
religiosidade cristã. Essas músicas variavam muito nos seus conteúdos, algumas de
louvor a Deus, outras reproduzindo passagens bíblicas, enfim, temáticas variadas.
O que me chamou muito a atenção em relação a esta questão das músicas é
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que à diferença do que previa, a maioria das músicas religiosas que as crianças
cantavam não eram necessariamente destinadas ao público infantil. Muitas músicas
foram compostas para atingir o público adulto. Raramente, eles cantavam músicas
destinadas ao público infantil.

4.2.5 Para Convencer Os Colegas

Foi muito comum presenciar situações em que as crianças se utilizavam de
elementos e/ou argumentos religiosos para convencer os colegas de algo do seu
interesse.
Certa vez, em uma das turmas do grupo cinco, os meninos que brincavam,
um deles estava com um ferimento na cabeça, por isso usava chapéu. Eles
brincavam em uma das atividades livres na sala de aula. Neste dia, estávamos eu, a
professora e a ADI. Por algum motivo a criança 1 pediu a criança 2 o seu boné. Ao
perceber a negativa do colega a criança 1 disse: -Chapéu na escola não é de Jesus.
A criança 2 lhe respondeu: - Problema dele!!! A criança 1 imediatamente gritou:
Minha pró ele xingou Jesus. A professora que estava fazendo a atividade com outras
crianças, chamou-a e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ela não soube
explicar, apenas dizia que o colega não queria lhe dar o boné. Diante da inconclusão
do ocorrido, os dois foram liberados pela professora e foram novamente brincar. Só
que, agora, em outro grupo de crianças.

Em outro momento, na hora da alimentação, duas crianças tentavam
convencer uma terceira a comer e iniciam o seguinte diálogo. Criança 1: - Coma tá
gostoso. (oferecendo a comida com a colher). Criança 2: Você sabe que Jesus não
gosta de crianças muito magras, se você não comer vai ficar “magrona”. Criança 1: E se você não comer você não vai pro céu. Diante da insistência das duas crianças
a Criança 3 que não queria comer muda de mesa sem dizer nada aos colegas, mas
demonstrando não se preocupar muito com o que eles dizem, afirmando assim seu
desejo em não almoçar. Com a mudança da colega de mesa a criança 1 grita em
direção a professora: - Pró, criança 3 não quer comer não. A professora prontamente
senta ao seu lado e tenta convencer a mesma a alimentar-se. Na outra mesa as
duas crianças que participaram do dialogam continuam comendo sem mais se
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importar com a colega.

As crianças utilizaram todos os seus argumentos para convencer a colega.
Não sendo bem-sucedidas, elas passaram a usar a religião. A estratégia de
convencer o outro de algo utilizando-se da religião é interessante, por que mostra
que algumas crianças compreendem o peso social que a religião exerce na vida dos
sujeitos. Mesmo porque os próprios adultos utilizam dessas estratégias entre si e
principalmente com as crianças.

4.2.6 Imitação De Ações Dos Adultos

Nas histórias de faz de conta, que é elemento muito importante para a
aprendizagem das crianças era muito frequente a imitação do adulto, seja o adulto
pertencente a sua família, ou um adulto dos outros espaços sociais aos quais a
criança tem acesso.

Neste grupo existe uma espécie de casa dentro da sala, em que as
crianças podem utilizar para brincadeiras. Hoje uma das crianças, uma
menina, pegou uma história infantil e chamou mais dois colegas, dois
meninos para brincar nesta casa. O dialogo se deu da seguinte forma.
Criança 1:(segurando o livro aberto com uma mão só) – Vamos brincar
de igrejinha???
Criança 2: - Eu sou o pastor
Criança 1: Eu sou a pastora. Vc é só crente!!!
Criança 3: - Eu também quero ser o pastor.
Começa uma confusão entre eles para decidir quem seria o pastor.
Criança 1( falando em direção ao menino 1): - Mas você nem sabe
como faz o pastor. É assim ó ( Ela mostra para ele como segurar um
livro, provavelmente a biblia)
Criança 2: eu sei, eu sim, eu sei sim. (mostra um pouco de irritação)
Diante do conflito estabelecido a criança 3 responde: Ainda bem que
eu não sou crente!!! ( E sai, em direção a outro grupo de crianças que
brincavam com brinquedos de encaixe)

A imitação da mãe, da professora, do pai, da avó, do avô, do vizinho ou de
outros adultos é bem comum entre as crianças. Um adulto bem atento consegue
constatar isso com facilidade. O pastor, a obreira, a “pró da igreja”, entraram para
compor os personagens desta pesquisa, principalmente a “pró da igreja”. Muitas
crianças relatavam e imitavam comportamentos desta pessoa, que denominavam
sempre como “pró (ou tia) da igreja”, dando a entender que alguém nos seus
espaços religiosos desempenha um papel que elas relacionam e associam ao da
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professora do CMEI.

4.2.7 Projeto Irmã Dulce E Festa Do Deus Menino

No ano de 2014 duas atividades envolviam boa parte do CMEI e se encaixam
na discussão de religião proposta nesta pesquisa: o projeto Irmã Dulce4 e A Festa do
Deus Menino5. Esta última já é uma tradição na instituição. Acompanhei a
construção do projeto Irmã Dulce e tive a oportunidade de auxiliar as crianças do
grupo cinco, a pedido da professora, na criação das obras de arte. Na Festa do Deus
Menino, eu apenas assisti alguns ensaios e auxiliei na arrumação de uma das
turmas no dia da apresentação.
O projeto Irmã Dulce aconteceu em vários CMEIs da cidade de Salvador, que
foram convidados pelo memorial Irmã Dulce, em parceria com a SMED (Secretaria
Municipal de Educação). O projeto consistia em conhecer a história de vida da freira
e produzir obras de arte, a partir do entendimento das crianças, sobre sua vida e
obra. Obras estas que ficaram expostas na escola e, posteriormente, algumas foram
encaminhadas ao memorial Irmã Dulce para uma exposição em conjunto com outros
CMEIs que optaram em participar.
Participaram do projeto as cinco turmas do grupo três, uma turma do grupo
quatro e as três turmas do grupo cinco. A adesão era opcional e algumas
professoras acharam que não deveriam trabalhar do projeto por motivos variados,
então quatro turmas do grupo quatro ficaram de fora. Foi possível encontrar um
número relevante de obras feitas pelas crianças expostas pela escola.

4
5

Ver nos anexos detalhes sobre o projeto
Ver nos anexos detalhes sobre o projeto
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Foto: Irmã Dulce reproduzida pelas crianças do CMEI com a ajuda de adultos
Durante a observação, não presenciei nenhum tipo de reação contrária de
qualquer criança em relação a participar do projeto. Ao invés, algumas crianças se
mostravam bem animadas com o projeto e sempre que me encontravam queriam
mostrar a coreografia e cantar a música da paz, que foi trabalhada no projeto.
Mesmo as professoras das turmas que não participaram, não demonstraram
qualquer insatisfação com a realização do projeto. Elas apenas reafirmavam que
não quiseram participar, sem entrar em muitos detalhes.
Já a Festa do Deus Menino é uma ação que acontece todos os anos na
Instituição, como parte dos festejos de Natal e encerramento do ano. A festa consiste
basicamente em contar a história do nascimento de Jesus Cristo através de
manifestações populares tipicamente nordestinas.
É um musical, onde, a cada cena, uma nova manifestação se apresenta. Vai
desde o samba até o maracatu, passando por tantos outros ritmos. As roupas são
bem coloridas e há uma abundância de flores. A estética lembra bastante o Nordeste
brasileiro. É uma curiosa tentativa de contar uma história que popularmente tem
características

bem

distantes

da

nossa,

com

elementos

acentuadamente

nordestinos.
A instituição consegue reunir todas as crianças e adultos nesta atividade. É
realmente uma grande festa de integração entre todos que compõem a instituição
durante o ano.
Por mais que a intenção inicial do projeto não fosse fortalecer a ideia de uma
hegemonia do pensamento cristão na escola, ele o faz ainda que de forma velada.
Lembro que, em uma das entrevistas, uma das professoras questionou da seguinte
forma: “ - E se fosse candomblé ia ter?! Não ia.” Ela mesma respondeu. A educação
está aberta ao pensamento cristão de forma oposta a outras formas religiosas.
Mesmo tentando trazer uma abordagem diferenciada sobre a temática, de modo que
não soe doutrinador, a própria existência desses projetos já carrega uma série de
significados que privilegiam o grupo religioso cristão, mesmo sabendo-se de toda a
divergência existente entre as abordagens católicas e protestantes, o que acaba
gerando uma disputa de como Jesus deve ser tratado.
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4.3 ENCONTROS E DESENCONTROS
“ Eu também sou crente!”

Uma das principais indagações à qual fomos submetidos ao longo da
pesquisa, foi acerca da possibilidade de não conseguirmos responder a pergunta
principal aqui posta, por que muitas pessoas acreditavam que crianças na primeira
infância não poderiam trazer elementos religiosos para o espaço escolar. E
porventura aconteceria em outro momento da infância, mas não na faixa etária dos
sujeitos desta pesquisa.
Para a surpresa de muitos, mas não minha, as crianças não só trazem
elementos para o cotidiano escolar como também interagem e constroem
significados a partir deles. Sejam estes elementos trazidos por elas ou pelos seus
interlocutores, neste caso as outras crianças e até mesmo os adultos.
Ao longo da pesquisa pude observar que muitas crianças identificam, a partir
da fala e/ou do comportamento do outro, se este pertence ou não à mesma religião,
ou a uma religião próxima. Das 8 turmas observadas, em seis identifiquei diálogos
entre as crianças sobre a religião a que pertencem. E, nas oito turmas, foi possível
perceber que as crianças justificam determinados comportamentos do outro, por
este supostamente ser ou não cristão.
As frases mais escutadas durante as observações dos diálogos entre as
crianças foram: “ Eu também sou crente. ” “ Eu sou crente. ” “ Eu não sou crente”.
Com frequência elas diziam isto umas às outras em diversos contextos, mas
predominando nas atividades livres (brincadeiras). O reconhecimento do outro a
partir destas frases ficou evidente ao longo da pesquisa. Mesmo entendendo que os
elementos que caracterizam uma religião ou outra são bem subjetivos, percebemos
que as crianças conseguem fazer essa identificação a partir de comportamentos que
sugerem ou não a inserção nestes grupos religiosos.

Durante a observação de um dos grupos duas meninas brincam com
as bonecas disponíveis na sala. Eu estava posicionada próximo a
elas, mas não estava prestando atenção ao que elas faziam e sim à
conversa de outro grupo de crianças. Quando escutei: Criança 1: - “
Eu também sou crente.” Quando notei a fala da criança passei a
prestar atenção as duas crianças. A criança 2 estava cuidando da
boneca e juntando as mãos da mesma, como se estivesse rezando,
fazendo uma oração e eu podia escutar ela rezando o pai nosso. A
criança não demonstrou nenhuma reação a fala da outra, que
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repetiu: - Eu também sou crente. A criança 2 continuou brincando
com a colega sem demonstrar qualquer reação. Então a criança 1
apenas continua brincando com ela, imitando o mesmo gesto com a
boneca. (Diário de campo)

Não fica claro se a criança 2 pertence ou não a uma igreja protestante,
porque o ato de rezar juntando as duas mãos acompanha vários grupos religiosos,
mas foi a partir deste gesto que a Criança1 identificou que a sua interlocutora
pertenceria a este grupo que ela chama de “crente”.
Ser “crente” se caracterizou na fala das crianças como um conjunto de
comportamentos que tornam aquele sujeito pertencente aquele grupo religioso,
ainda que a criança não faça parte deste grupo. Nem sempre o “Eu sou crente”
vinha seguido do “Eu também”.
Durante uma atividade no parque, a criança 1 descia a
escorregadeira contando despretensiosamente “ e ás vezes parece
difícil entender... Que cristão é mesmo sem querer... e por isso
mesmo preciso orar...” Quando um outra criança 2 que brincava
próximo a uma árvore se reportou a ele e perguntou: Você vai pro
“Salão”? E ele respondeu firmemente: - Não, eu sou crente!!! A
criança 2 exclamou: Massa!!! E cada um continuou no seu canto,
com suas respectivas brincadeiras.

Desta vez, foi através da música que a criança pode perceber elementos que
identificavam que a outra criança poderia ser de uma igreja protestante.
Provavelmente, a criança 2 se referia ao Salão dos Testemunhas de Jeová. Ao
mesmo tempo, a criança 1 não consegue fazer qualquer correspondência entre sua
vida e o Salão e, pela resposta, pode ter entendido o Salão como um lugar onde os
crentes não devem estar. Ao passo, que no complemento da sua resposta, o
reencontro volta a acontecer com a sua afirmação de que é “crente”. Parece que a
palavra “crente” se torna uma palavrinha mágica nas relações entre as crianças:
Após a roda interativa, onde as crianças ouviram histórias e
conversaram a respeito, elas são orientadas a fazer uma atividade
livre junta. A ADI e a professora disponibiliza hidrocor e lápis de cor
para as crianças, a professora explica que é uma atividade livre e as
crianças iniciam. Duas delas conversam sobre seus desenhos.
Criança 1: Você gosta de pintar? Criança 2: Gosto de hidrocor.
Criança 1: Eu gosto de pintar na igreja, de comer cachorro-quente,
de brincar lá...(silêncio entre eles) Criança 1: Você vai pra igreja.
Criança 2: Eu não, eu vou p´ra casa da minha vó, lá tem um bocadão
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de comida, tem sky, tem meus primos p´ra brincar... ( a menina
começa a enumerar várias coisas de que desfruta na casa da avó)
Criança 1: Então, cê não gosta de Jesus!!! Criança 2, incomodada
com a insistência da criança 1, simplesmente muda de lugar, sem dar
qualquer resposta e encerra o diálogo. (Diário de campo)

Existem portanto, situações também opostas, em que a criança tenta entender
por que a sua interlocutora não afirma sua identidade “crente” e “busca investigar” os
motivos, como acontece na observação acima.
A identidade “crente” se destacou nas interações observadas na pesquisa e a
reação das crianças foi bem significativa para entendermos como os grupos
religiosos podem influenciar nas relações entre elas, ainda que numa esfera bem
reduzida.

4.4 O EMPODERAMENTO DA CRIANÇA NEGRA CRISTÃ EM PARALELO AO
SILENCIAMENTO DA CRIANÇA NEGRA NÃO-CRISTÃ

O silenciamento que acompanha a criança negra não cristã, contrasta de
forma evidente em relação às crianças negras oriundas de famílias cristãs. Se, por
um lado, ambas vivenciam por meio da sua origem étnico-racial, um processo
complexo de discriminação racial e de silenciamento, em contrapartida a exposição
de sua identidade religiosa diante do grupo(crianças) coloca as crianças cristãs em
uma situação de privilégio diante das outras não-cristãs.
O silêncio é algo que acompanha a trajetória escolar da população negra.
Seja o silêncio da omissão por parte da escola, em relação ao que estes sujeitos
sofrem nestes espaços, seja o silêncio proveniente da vergonha e do isolamento que
o racismo deixou de herança para esta população. Nesta pesquisa, o silêncio voltou
a ganhar destaque.
Este silenciamento vem sendo bastante discutido entre pesquisadores como a
professora Eliane Cavalleiro, a um certo tempo diga-se. Concomitante a isto, existe
uma série de debates em torno da intersecção entre racismo e religiões de matriz
africana no espaço escolar, como podemos encontrar no mais recente livro da
professora Stela Guedes, “Educação nos Terreiros e como a Escola se Relaciona
com Crianças de Candomblé”(2012).
Estes debates são bem significativos para nós, visto que o silenciamento das
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crianças de religião de matriz africana ficou evidente na nossa pesquisa, inclusive
sendo citado nas falas de algumas das professoras:

Eu acho que tem, eu acho que tem mas elas não é como assim...
elas não se expressam muito, eu tenho essa impressão. Eu imagino
que tenha, deve ter, mas elas não se expressam muito em relação às
outras origens, às outras religiões de origem evangélica . Elas ficam
mais retraídas mas isso acho que também tem a ver com a questão
da formação do entendimento da família da criança sobre essa
religião que ela pratica né que hoje eu vejo que as famílias que tem
realmente um entendimento da própria religião...porque nem todo
mundo que tá na religião entende o porquê está naquela religião,
quais são os fundamentos daquela religião. Então as famílias que
sabem, que conhecem, que realmente se identificam, eu acho que
elas vão passar pros filhos e eles não vão ter nenhuma vergonha de
se aceitar. (professora 1)

A estrutura da educação de Salvador privilegia as crianças de denominações
cristãs, sejam elas católicas, protestantes ou de qualquer outra igreja que tenha a
história e vida de Jesus Cristo como base.
O calendário escolar desta cidade, legitima a presença marcante das
comemorações cristãs no espaço escolar, ainda que este calendário seja posto em
cheque, muitas vezes, pelos pais de determinados grupos cristãos, por não atender
ao entendimento do seu grupo religioso de como Jesus Cristo deve ser “festejado”,
“celebrado”, “reverenciado” na escola. Deixando claro que não se trata de uma
negação da presença de Cristo na escola, e sim de uma disputa pela abordagem
que a escola dará. Embora este debate exista, no contexto do CMEI, não há registro
que qualquer grupo religioso tenha reivindicado a não realização de atividades
religiosas neste espaço.
Vejamos os dois modelos de calendário que a Secretaria de Educação de
Salvador disponibilizou para os professores em 2014 e 2015, denominando de datas
especiais e feriados, datas santificadas e datas comemorativas. Em especial o que
se chama de datas santificadas.

Quadro 8: Datas Especiais
Mês

Data

Comemoração

Março

8

Dia
Internacional
Mulher

Março

29

Aniversário da Cidade de

da
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Salvador
Abril

19

Dia do Índio

Junho

5

Dia Mundial
Ambiente

Agosto

22

Revolta dos Búzios

24 a 28

Semana
Infantil

Setembro

16 a 20

Semana da doação de
órgãos

Outubro

1

Dia Nacional do Idoso

29

Dia da Leitura da Familia
na escola

12

Dia do diretor escolar

14

Dia
Nacional
alfabetização

da

Dia
Nacional
Consciência Negra
Fonte: http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/calendario

da

Novembro

da

do

Meio

Educação

20

Quadro 9: Feriados, datas santificadas e datas comemorativas
Mês

Data

Comemoração

Fevereiro

17

Carnaval

Abril

2

Endoenças

3

Paixão de Cristo

21

Tiradentes

Maio

1

Dia do Trabalho

Junho

4

Corpus Christi

24

São João

Julho

2

Independencia da Bahia

Agosto

11

Dia do estudante

Setembro

7

Independencia da Bahia

Outubro

12

Nossa
Aparecida/Dia
Crianças

15

Dia do professor

28

Funcionário Público

2

Finados

15

Proclamação da República

Novembro

Senhora
das
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Dezembro

8

Nossa
Senhora
Conceição

da

25
Natal
Fonte: http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/calendario

É um calendário que certamente não contempla a diversidade religiosa
existente na cidade de Salvador. Ainda que traga a festa de Nossa Senhora da
Conceição, que, em geral, reúne adeptos do catolicismo e do candomblé, continua
sendo um calendário majoritariamente cristão, com uma abordagem católica ainda
forte. Quando tratamos com uma das profissionais da instituição sobre o calendário
e as datas comemorativas, a resposta foi interessante:
Eu sou suspeita pra falar porque né como eu venho de uma
formação católica, eu acho que... eu não vejo nada demais, eu gosto
né, acho que tem que ser visto de vários lados, não só o lado cristão
né, mas por exemplo agora a páscoa né a gente coloca o lado
cristão, é bíblico e tal mas eu não sei como vai...aqui, nisso aqui é
mais complicado porque aqui se pretende trabalhar mais o lado
cristão, quando também eu acho que tem que trabalhar o que se vê
aí fora. A criança aí fora, ela vê que o coelhinho bota ovo né, e traz o
ovo de chocolate, então porque não trabalhar o coelhinho e
colocando que ele não coloca ovo e trazendo né que o ovo de
chocolate é apenas um símbolo, uma simbologia e tal, e trabalhar
porque ele vai encontrar lá fora. Não trabalha papai noel, mas a
própria professora leva seu filho pra ver papai noel no shopping,
então a criança tá indo e dizendo “porque papai noel na minha escola
não entra e eu vejo no shopping, na minha casa e não sei o que”.
Então agente vai trabalhar, não dizendo que não existe porque aí é
um problema da família, mas trabalhando mesmo a questão da
bondade, dos valores, porque esse papai noel que colocam, na
realidade pra gente é jesus cristo, é jesus cristo e o seu nascimento,
seu aniversário e tal, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que
tem que ser trabalhado, porque eu acho que foi uma coisa que a
nova gerente falou ontem. (...) Ela falou uma coisa assim: “olha não
me interessa uma escola de referência, pra mim não tem valor”. E eu
achei muito importante isso “ eu quero que todas as escolas sejam,
quero que todas as escolas façam um bom trabalho”. Eu penso
também que eu não posso ficar fazendo meu trabalho particular aqui,
enquanto a criança vai estar em contato, inclusive quando sair aqui
da escola, ela vai pra uma outra escola em que ela vai ter contato.
‘não eu nunca tive contato”, “de onde veio esse menino?” Né? Então
que ele crie a concepção dele através do que foi apresentado porque
o papel do professor não é apresentar possibilidades pra as
crianças? O nosso papel enquanto adulto não é apresentar
possibilidades? Então eu apresento todas as possibilidades e ele vai
fazendo a leitura dele, com o tempo ele vai fazendo a leitura dele.
Então eu acho que tem que ser trabalhado sim. (Coordenadora
pedagógica)

Reflito a partir da fala da coordenadora que talvez as escolas precisem
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escutar as outras consideradas de referência para entender como estas montam seu
trabalho, e não o contrário. A busca por mais instituições de referência deveria partir
das histórias bem sucedidas e não do que a maioria trabalha, caso contraria
passamos a trabalhar com o pressuposto de que a maioria das escolas desenvolvem
trabalhos de excelência. Me parece que o caminho é o contrário: as escolas que
repetem práticas seculares, como essa penetração constante do pensamento
cristão, é que devem repensar suas práticas.
Outra questão aqui posta é que, de fato, no mundo exterior há uma
predominância do pensamento cristão. O calendário escolar é apenas a
materialização do que está posto no dia a dia da população. No entanto, o grande
problema não é o ovo, o papai noel, nem mesmo a páscoa em si, mas a
incapacidade da escola de abordar qualquer outra temática que não esteja
relacionada diretamente com o mundo cristão. Existe uma deficiência do ponto de
vista das abordagens em geral e uma ausência de outras perspectivas.
Ao passo que o calendário autoriza tais práticas, ele coloca em situação de
desprestigio as crianças que não fazem parte destes grupos. Entendemos ainda que
o sincretismo aproximou o cristianismo das religiões de matriz africana, mas esta
proximidade não as torna religiões cristãs e nem impede de carregarem o estigma
de religião do demônio, dentre outras caracterizações pejorativas destinadas a estes
grupos religiosos.

Além do calendário, a ausência de formação aumenta as dificuldades em lidar
com tal complexidade. Nenhuma das professoras do CMEI teve qualquer tipo de
formação sobre religião ao longo dos anos de trabalho. Quando não somos
orientados de que forma trabalhar, as possibilidades de abordagem são inumeras
dentro do mesmo espaço, desde o silenciamento por parte das professoras, até
abordagens equivocadas a partir das suas elaborações pessoais que, neste caso,
podem estar fortemente influenciadas pelas suas concepções religiosas, ou as ditas
concepções universais, que, muitas vezes, ferem o direto dos diferentes.
Grande parte do que se denomina “universal” na escola, em relação a
religião, vem de matriz cristã, seja a oração/reza, as datas comemorativas cristãs, os
feriados e afins, deixando de garantir o direito do outro ser diferente. Assim, mais
uma vez, tornando a homogeneização uma marca da educação e fazendo com que
este pensamento prevaleça diante da visível diversidade dos sujeitos. As Diretrizes
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Curriculares Nacionais ajudam a contribuir acerca do direito à diferença nos seus
princípios éticos:
“Valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e
do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes
culturas, identidades e singularidades. Cabe às instituições de
Educação Infantil assegurar às crianças a manifestação de seus
interesses, desejos e curiosidades ao participar das práticas
educativas, valorizar suas produções, individuais e coletivas, e
trabalhar pela conquista por elas da autonomia para a escolha de
brincadeiras e de atividades e para a realização de cuidados
pessoais diários. Tais instituições devem proporcionar às crianças
oportunidades para ampliarem as possibilidades de aprendizado e de
compreensão de mundo e de si próprio trazidas por diferentes
tradições culturais e a construir atitudes de respeito e solidariedade,
fortalecendo a auto-estima e os vínculos afetivos de todas as
crianças.” (Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica,
2013, p. 87)

O atual posicionamento dos órgãos responsáveis pela educação na primeira
infância na cidade de Salvador tem desrespeitado alguns desses princípios, além de
não ter facilitado em nada a garantia da tão proclamada igualdade entre os sujeitos,
entendendo-se esta igualdade enquanto igualdade de condições e dignidade, que
assegure ao outro o direito de ser diferente. Diante dos inúmeros equívocos da
educação soteropolitana aqui postos, cria-se um vazio que vem tragando o direito
das crianças à efetiva aprendizagem nas Educação Infantil.
Bento (2012) nos mostra que, desde muito cedo, as crianças identificam o
grau de aceitação que elas têm do adulto através do elogio, do acolhimento da fala,
dos afetos em geral. Ao associar as atuais condições de desigualdade à produção
midiática de uma infância ideal que seria: “branca”, “rica”, “cristã”, a escola reforça
uma identidade baseada nas desigualdades, colocando as crianças negras nãocristãs do lado oposto do que seria ideal.

muito cedo elementos da identidade racial emergem na vida
das crianças; diferentes autores, destacam que, entre 3 e 5 anos a,
criança já percebe a diferença racial e, ao percebê-la, interpreta e
hierarquiza;

crianças pequenas são particularmente atentas ao que é
socialmente valorizado ou desvalorizado, percebendo rapidamente o
fenótipo que mais agrada e aquele que não é bem aceito;

crianças pequenas negras se mostram desconfortáveis em sua
condição de negras, porém raramente reagem à colocação de que
preto é feio. Quando reagem e pedem ajuda ao professor, este não
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sabe o que fazer e/ou silencia. Crianças negras revelam o desejo de
mudar o tipo de cabelo e a cor da pele;(...)

(BENTO, 2012, p. 101)
A criança negra em geral vai ter bastante dificuldade na construção dos afetos
no espaço escolar em diferentes graus. Vários aspectos da identidade destes
sujeitos irão contribuir e diferenciar essas experiências. A experiência da criança
cristã em detrimento da criança de religiões de matriz africana é uma experiência
que carrega o viés do privilegio, ainda que este privilegio seja sutil e sem intenção.
Logicamente, isto não apaga as dificuldades de pertencer ao grupo étnico
negro, mas coloca as crianças cristãs negras em um tipo de visibilidade positiva em
relação às crianças não-cristãs. Ser criança negra em uma sociedade racista não é
nada fácil, mais difícil ainda é ser uma criança-negra não-cristã dentro deste mesmo
contexto.
Tentando construir os perfis das seis crianças, consegui dividi-las em três
grupos. Das seis crianças que participaram da última etapa da pesquisa, apenas
uma não tinha o fenótipo negro. Quatro dessas crianças podem ser consideradas de
destaque nos seus grupos, por causa da desenvoltura nas falas e posicionamentos.
Interagem com todos, tem boa relação com a maioria, tem fala eloquente diante do
público. Fora esses quatro um deles é mais retraído, embora não tenha um
comportamento de isolamento. A outra criança, que restou, tem boa relação com
todos, mas não chega a ser uma criança de fala constante diante do grupo,
principalmente nos momentos de fala coletiva.
As seis crianças estavam presentes em minha pré-lista, que foi construída a
partir das observações na escola. Previamente, solicitei às professoras que também
me indicassem crianças que pudessem colaborar com a última etapa da pesquisa, e
felizmente estas seis crianças estavam em ambas as listas.
Feitas as escolhas, iniciei a última etapa, que constitui nas entrevistasconversas com as seis crianças selecionadas. No dia marcado para a realização
desta etapa fui surpreendida pela notícia, trazida pela professora, de que uma das
crianças não poderia participar, porque a família teve que sair fugida do bairro por
ameaça de morte.

O Yohannes deixou de vir p´ra escola, daí sentimos sua ausência,
fomos então investigar. Saber por que ele não estava vindo... Não
conseguimos contato com a mãe... Ai um dia, uma senhora veio p´ra
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trazer ele dizendo que era uma vizinha e que a mãe tinha brigado
com a esposa de um traficante e estava foragida e abandonou as
crianças e ninguém da família queria porque tinha medo... de os
traficantes perseguir a família aí as crianças ficaram na mãe desta
vizinha. Ai ela trazia, mas não trazia sempre, trazia um dia sim,
faltava vários dias. É... Questionando por que ele estava faltando
muito ela disse que ou ela... o dinheiro que ela tinha ou ela usava pra
se alimentar ou ela usava pro transporte das crianças. Ou seja, eles
ficaram numa situação de passar necessidade mesmo, eu digo eles,
por que era ele e o Osiris. Aí alguns meses depois o pai que mora na
ilha veio buscar e aí pegou a transferência e levou. Ressaltando que
os dois são de pais diferentes, então o Yohannes o pai levou e o
outro foi pra outro lugar que não sabemos qual. O que foi mais triste
é que eles eram muito apegados, Yohannes só falava em Osiris,
Osiris, Osiris, então as crianças tiveram que se separar por este
motivo. Chato... (Professora 2)

A presença de Yohannes se deu muito mais pelos relatos da professora que
começou a acompanha-lo aos três anos e, a respeito de algumas de suas falas ao
longo dos anos de acompanhamento. A criança, algumas vezes, fazia relatos dando
a entender que fazia parte de alguma religião de matriz africana, ou pelo menos,
participava esporadicamente de atividades nestas comunidades. Logo, ele se tornou
interessante para a pesquisa, podendo ser o contraponto aos outros relatos das
crianças e enriquecendo ainda mais a pesquisa, mas, infelizmente, a violência que
acomete a população negra e pobre deste país retirou Yohannes6 da nossa
pesquisa. Violência esta que acompanha a população negra desde que foram
trazidos de África para a diáspora brasileira. São muitas Claúdias7, Eduardos8,
Yohannes, na história dos negros no Brasil, que têm suas histórias de vida
interrompidas e retalhadas todos os dias.

4.5 RELIGIÃO A PARTIR DO OLHAR DAS CRIANÇAS9.
6

O nome fictício escolhido para um dos nossos sujeitos
Claudia Silva Ferreira, de 38 anos, mulher arrastada, baleada durante uma troca de tiros entre
policiais do 9º BPM e traficantes do Morro da Congonha, em Madureira, enquanto ia comprar pão. Em
depoimento à Polícia Civil, os PMs disseram que a mulher foi socorrida por eles ainda com vida, e
levada para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu. Já a secretaria
Estadual de Saúde informou que a paciente já chegou à unidade morta. Ela levou um tiro no pescoço
e outro nas costas.
8
Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, morreu após ser baleado pela policia, em frente de casa no
Complexo do Alemão.
9
Nesta sessão do texto trabalharemos com nomes fictícios. Os nossos sujeitos se chamam Maria,
Amélie, Chico, Misaki, Ainã.
7
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As observações do cotidiano se mostram ricas de elementos que nos auxiliam
a perceber o que as crianças levam para o espaço do CMEI relacionado diretamente
com a religião. Ainda que as observações tenham nos ajudado muito a responder as
questões postas nesta pesquisa, alguns elementos ainda precisavam de mais
entendimento por parte das crianças. Então assim como foi feito com a professora
nas entrevistas, utilizamos a entrevista-conversa para tentar problematizar mais
algumas questões com as crianças.
A entrevista-conversa se estendeu bastante, então traremos aqui apenas os
trechos que avaliamos ser mais relevantes para esta dissertação, embora as
crianças tenham trazido muitos outros elementos. Selecionamos para esta etapa
cinco crianças, todas entre quatro e cinco anos. A entrevista-conversa se deu no
auditório da instituição. As crianças, juntamente com a pesquisadora, sentaram-se
em rodas, como acontece nas rodas interativas da educação infantil.
Começamos buscando entender se as crianças sabem o que é religião.
Pesquisadora -Deixa eu ver por onde vou começar, quem
aqui...Algum de vocês sabe o que é religião?
Chico: -Reunião
Maria: -Eu sei, reunião
Pesquisadora:-Religião, alguém já ouviu essa palavra?
Varias crianças:-Eu já ouvi
Pesquisadora: -Aonde
Chico: Na matéria da unidade, onde dizem coisas de verdade
Pesquisadora: Onde fica a matéria da unidade.
Chico: Na igreja
Pesquisadora: mais alguém sabe o que é???
(silêncio...)
Pesquisadora: -Hum, e igreja alguém já ouviu falar em igreja?
Todos afirmam positivamente
Maria:-A igreja começa com “I”
Pesquisadora:-Sim, igreja começa com “I”, Natali estava falando,
vamos deixar Natali terminar de falar...
Maria:-Eu vou todo dia pra igreja
Pesquisadora: Como é a sua igreja?
Maria: -Escola... Periperi
Pesquisadora: -Ah, sua igreja é em Periperi Quem mais aqui?
Maria: -Eu vou estudar em uma igreja
Pesquisadora: -você vai estudar em uma igreja, não vai mais estudar
aqui, não é? Vai sair daqui?
Ainã: -É ela vai estudar em outra escola por que a mãe dela (…)
demais, oh a minha igreja é em Paripe
Pesquisadora: -Sua igreja é em Paripe? Como é a sua igreja?
Janaina: -Minha igreja é boa, eu vou todo dia pra ela...
Pesquisadora: -É? E Janaina?
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Janaina: -Vou pra outra igreja com minha tia
Pesquisadora: -Com sua tia? E Jonathan?
Ainã: -Eu vou pra igreja universal
Pesquisadora: -Com quem?
Ainã: -Com minha avó
Pesquisadora: Raldinei? ( As crianças dispersam)

Assim como havia constatado nas observações, as crianças não se referem a
religião em nenhum momento. A simbolização para as crianças da religião é a igreja.
Elas sabem e descrevem com muita firmeza o que é uma igreja, mas ainda não tem
um nível de abstração que possa entender o significado da religião, adotando assim
o símbolo igreja como representante deste fenômeno nas suas vidas. A
pesquisadora Flavia Pires vai afirmar que isso muda ao logo dos anos, quando as
crianças passam a ter uma compreensão mais ampla do que é religião. Interessada
em saber o que eles fazem na igreja questiono.
Pesquisadora: -Quando vocês vão pra igreja, vocês fazem o que lá?
Misaki: -A gente fica orando
Ainã: -E escuto a palavra
Pesquisadora: -Que palavra?
Ainã: -De Deus
Pesquisadora: -É, quem fala?
Ainã: -A tia
Maria: Eu escuto pregando
Pesquisadora: -Fazem mais o que lá? Diga Maria
Maria: -Eu vou todo dia pra igreja, e também sabe o que eu faço
também? Eu pego a bíblia
Pesquisadora: -E você sabe ler?
Maria: -Eu sei ler
Pesquisadora: -Sabe? Hum, parabéns Natali é muito esperta!
Chico: - Eu também sei ler, mas (…) me ensinar a ler a segundo
palavra de Deus
Pesquisadora: então ensinam vocês a ler na igreja??
Todos respondem positivamente
(Menino cantando)
Pesquisadora: -E você Jonathan?
Ainã cantando: “gloria, gloria Aleluia, glória, glória aleluia”
Pesquisadora: -Alguém mais canta na igreja?
Maria: -Eu!
Pesquisadora: -Você canta o que na Igreja?
Maria: -Grande tão grande
Pesquisadora: -Como é grande tão grande?
Maria cantando: “Jesus deixou toda a sua glória/ veio ao mundo
como homem/ pra nos salvar veio aqui e conheceu nossas dores/
mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar/ pra nos mostrar o
criador/ o único Deus (…) restaurar/ o perdão vai além dos céus/
nenhum monte é tão alto /nenhum vale tão profundo/ como o amor
de nosso Deus.
Pesquisadora: -Isso, palmas para Natali. E você, canta lá?
Chico: -Eu inventei uma música de Deus assim
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Pesquisadora: -Você quem inventou?
Chico: -Foi, é uma música de Deus
“eu não posso brincar, brincar de ser juiz/ não posso julgar, melhor
ser aprendiz/ o meu dever ajudar aquele que caiu/ é fechar os olhos
e orar por quem não viu/ um ferido, no fundo do “abismo”/ se a
benção chegou na vida de alguém/ devo festejar como se fosse
minha também”
Pesquisadora: -Aê, palmas pra ele, linda a música que ele inventou
né? E Janaina canta alguma?
Chico: ( cantando...)
Pesquisadora: -Você falou que inventou essa musica
Chico: -Eu sei cantar a música do barquinho
Pesquisadora: -Qual?
Chico: -”Meu barquinho está/ meu barquinho está/ na luz de nazaré”
Alguém fala ao fundo: -Não é assim que começa não
Chico: -Ah, não sei não (fica inibido com a fala do colega)
Pesquisadora: -Está lindo, tá lindo. Parabéns Raldinei!!!
Pesquisadora: -Quem é que leva vocês pra igreja?
Misaki: -Quem leva pra igreja, papai vai de noite e mamãe vai de
tarde
Pesquisadora: -É, né? E você, quem leva você pra igreja?
Ainã: - Minha mãe que leva eu de noite pra igreja
menino: -Mas a minha mãe leva eu pra Assembleia de amanhã
Ainã: -Minha mãe leva noite e dia
Pesquisadora: -É? E você Jana, quem é que leva?
Janaina: -Minha tia

As crianças voltam a citar a existência de espaços que lembram a escola,
lugares onde elas vão aprender a “ler”. Relembrando as observações, as crianças
maiores- entre 5 e 6 anos -, em alguns momentos, falavam da vontade de aprender
a ler para ler a Bíblia. Associando as falas acima com as observações, podemos
dizer que existem nas igrejas lugares destinados ao estudo das crianças. Ainda que
elas dividam alguns espaços com os adultos, existe uma preocupação em construir
práticas específicas para os menores. Mais uma vez, a música transversalizou todo
o diálogo.

Pesquisadora: -De todas as coisas que tem na igreja o que é que
você mais gosta de fazer?
Chico: -Eu gosto de comer lá
Pesquisadora: -Você gosta de comer lá?
Misaki: -Eu gosto de comer salgadinho, bulacha, pão...
Pesquisadora: -E Jonathan?
Ainã: Eu gosto de desenhar
Pesquisadora: -É? E Bele gosta de fazer o quê?
Janaina: -Eu gosto de comer cachorro quente com guaraná.
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Quando perguntadas do que gostam de fazer na igreja, nenhuma das
crianças cita qualquer coisa que possa ser relacionada a atividade religiosa e sim
atividades comuns da vida infantil, levando a crer que talvez o que as leve a estes
espaços não seja necessariamente a fé e sim outros atrativos, ou mesmo o puro
desejo do adulto de que lá eles estejam.

Pesquisadora: -Perguntei se vocês sabiam o que era religião, vocês
falaram que não... Ninguém sabe o que é religião? Mas todo mundo
vai pra igreja
Chico: -Mas eu disse que sei o que é religião, igreja é onde minha
mãe e meu pai trabalha
Pesquisadora: -Hum... os pais de Chico trabalham na igreja. Vocês
conhecem outra igreja que não seja a de vocês? Outra!!!
Chico: -Eu conheço
Pesquisadora: -Qual o nome da outra igreja que vocês conhecem?
Chico: -É uma igreja nova, é, é...
Pesquisadora: -Qual o nome da sua igreja?
Chico : -Igreja... eu esqueci o nome dela
Pesquisadora: -A sua é universal, não é Ainã?
Ainã: -A igreja que já fui há muitos anos, era universal
Pesquisadora: -Era Universal, e a sua Chico?
Misaki: -É, dos santos que nem o meu nome, dos santos
Pesquisadora: -Igreja dos santos, você é católico?
Misaki: -Há muito tempo, quando eu era bem pequenininho, minha
igreja era, barril santos
Pesquisadora: -E agora é como?
Misaki: -É... Piripiri
Pesquisadora: -Ah... Mas você é adventista né? Ah... você é
adventista!!! A barril santos também é Adventista?
Misaki: -O que é barril santos?
Pesquisadora: -Você que falou, barril santos ( risos), e a sua Chico?
Chico: -Eu já falei
Pesquisadora: -Não, não ouvi não. Desculpe!
Chico: -É...É (…) a minha é...
Pesquisadora: -Igreja Universal do Reino de Deus???
Chico: -Igreja estrela
Pesquisadora: -Ah entendi.

Com exceção da criança que é adventista, nenhuma outra consegue
denominar qual é a sua igreja. Algumas delas já frequentaram e/ ou frequentam mais
de uma igreja, dificultando a assimilação do nome. É interessante como as crianças
criam e recriam suas falas ao longo da entrevista-conversa, para garantir que tudo
será devidamente respondido. O exemplo claro disso é a igreja “Barril Santos”.
Algumas perguntas surgem das crianças, aproveitamos e introduzimos no
roteiro.
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Misaki: -Já passou a pascoa já não foi pró?
Pesquisadora: -Já sim... Quem sabe o que é a páscoa?
Duas crianças afirmam positivamente : -Eu!
Chico: - Também, um coelhinho e um ovo da páscoa
Pesquisadora: Além disso tem o que mais na pascoa?
Misaki: -Eu!!! também tem um coelhinho que é da páscoa, o ovo da
páscoa e alguns “ovo” da páscoa tem brinquedo.
Chico: -O ovo da páscoa
Pesquisadora: -Mas, a páscoa só é o ovo da páscoa?
Chico: -Não! Tem coelhinho, tem tudo. Tem coelho, tem coelhinho da
páscoa.
Pesquisadora: -Mas a páscoa não é ressurreição de ninguém não?
Janaina: -É
Pesquisadora: -De quem?
Chico: -Eu não sei.
Misaki: -Eu não sei.
Janaina: -De um coelhinho, sobre o coelhinho da páscoa.
Maria: -Minha pró,(...) um coelhinho bem pequenininho que anda na
sala, ele (…) de um coelhinho da páscoa.
Misaki: -Ô minha pró, minha pró, Maria disse que você “tá” bonita
hoje.
Pesquisadora: -Obrigada querida, (risos). E aí, me contem, a páscoa
tem o que mais?
Janaina: -Tem tudo na pascoa, o coelhindo da páscoa e da “minie”
Pesquisadora: -E jesus?
Maria: -Jesus fica lá no céu.
Pesquisadora: -Ele não em nada haver com a páscoa não?
Várias respondem ao mesmo tempo;-Tem!
Janaina: Nada. A páscoa é do coelhinho.

Mesmo as professoras evitando trabalhar a páscoa numa perspectiva mais
comercial, relacionada com coelhos e chocolates, outras aprendizagens se
relacionam com a escolar. Não se aprende apenas na escola, as outras interações
sociais às quais as crianças são submetidas também constroem aprendizagens.
Percebemos, ao longo das falas das crianças, que elas não fazem qualquer relação
entre a páscoa e a ressureição de Jesus Cristo.
Durante a entrevista-conversa, muitas outras conversas paralelas se
estabeleceram. Uma delas diz respeito à “palavra” que não estava no nosso roteiro,
mas entrou por força da fala das crianças:
Chico: -Eu fui sair aí minha avó, eu acordei de noite e minha avó. Ai
minha avó deixou a minha tia só, dormindo e minha avó ainda tem
uma cachorra que o nome dela (interrompida)
Pesquisadora: -E o que que tem a palavra?
Chico: -A palavra? E ia viver muito bom na vida dos anjos e nas
crianças, porque eles escolhe as crianças e faz muito bem pras
crianças. Aí minha avó saiu e eu fiquei com medo de ficar na noite
porque eu tenho medo de ficar na noite. Ai eu dormi, dormi, dormi, aí
eu tinha que ficar com medo, aí minha avó disse vamos atravessar e
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quando eu disse corra é pra correr, ai eu corri e agente foi
atravessando, minha tia ficou em casa dormindo, isso sim é na casa.
Ela tem uma casa com um quintal cheio de plantas, aí a gente mora
lá, aí eu e minha avó mora na Estrada Velha, mas minha avó, ela
tava indo pra rua, ela saiu de noite. Eu não gosto de ficar muito
tempo na rua. Eu ajoelho por que minha avó diz assim: -se ajoelha.
Eu “se” ajoelho. Ela traz a merenda, ela leva biscoito, leva livro, leva
caderno, leva lápis de cor, aí eu fico lá desenhando.
Pesquisadora: -Desenha o quê?
Chico: -Eu fico desenhando a minha família, eu e minha avó se
ajoelha aí minha oração a gente diz amém, quando diz amém e
quando diz, deus seja louvado aa gente diz amém, aí minha avó
também diz amém, aí toda a irmã de minha avó diz amém, porque é
grande a igreja, a Boca da Mata é grande, a (…) é grande. Aí ela até
gosta de sair de noite, de dia.

Para nos explicar o que seria “a palavra”, ele traz toda uma narrativa de seu
trajeto até a igreja, descrevendo os espaços, como a avó orienta que se comporte na
igreja e algumas passagens que, provavelmente, acontecem lá. Não é nítido o que
seria a palavra para esta criança, mas certamente está ligada a sua relação com a
igreja. A “palavra” é muito utilizada por alguns protestantes para definir o que seria a
palavra de Deus escrita na bíblia. A criança demonstra ainda, estar se apropriando
de signos muito específicos da sua religião, embora não as utilize no sentido pleno,
mas já vai introduzindo no seu dia a dia.
Questionados sobre os amigos que não vão para a igreja:
Pesquisadora : Você tem amigos na igreja?
Maria: Eu tenho, eu tenho... Eu tenho três... Eu tenho Lara... Eu
tenho Lara minha amiga e Patricia minha amiga (todos ao mesmo
tempo)
Chico: Eu tenho um bocado de amigos
Pesquisadora: Agora, fora da igreja, vocês tem amigos fora da
igreja?
Janaina: Eu tenho um amigo que o nome é Mikinho e ele não vai pra
igreja.
Chico: Eu tenho uma amiga que não vai. Ela desobedece a mamãe
ai não vai pra igreja
Ainã: Eu tenho naquela igreja... A igreja de Antônio! (pausa). Santo
Antonio!!!
Pesquisadora: sim... você tinha dito que conhece a igreja católica,
verdade!
Misaki: Eu tenho três... O nome dele é Gabriel, ele não vai pra igreja
Pesquisadora: Vocês brincam com os amigos que não vão da sua
igreja? (uma gritaria)
Pesquisadora: Me ajudem!!! Vocês brincam com quem não vai pra
igreja?
Maria: Eu brinco. Eles são doentes. Eu tenho que dá brinquedos para
ele, porque eu sou de Jesus e eles não conhece Jesus, por isso eu
tenho que ajudar eles. .Ai eu quero ajudar eles. Eles são pobres os

127

que eu brinco. Mas também tem um novo que é Lara e Cainã... Nem
preciso dá brinquedos porque eles tem muito brinquedo, menos eu,
eu tenho três brinquedos...
Pesquisadora: Eles são da sua igreja?
Maria: Vão, eles vão.
Misaki: Eu tenho amigos que eu brinco assim, antes... É da minha
casa há muito tempo.
Pesquisadora: Se o seu amigo não quiser ir pra igreja tem algum
problema? Ou vocês brincam com ele assim mesmo???
Eu brinco, eu brinco...
Ainã: Eu não... não pode não.
Pesquisadora:Por que Ainã, por que?
Ainã: Porque quem não vai pra igreja ele tem que ficar no médico.
Porque.... Porque....
Misaki: porque ele não está bem!
Pesquisadora: sim, sim...
Janaina: Mas, mesmo assim doente eu vou
Maria volta a insistir na história dos amigos que não vão pra igreja.
Maria: Eu chamo p´ra ver se ele quer ir p´ra igreja, mas ele não quer,
ele não quer... Eu dou brinquedo, mas ele não quer.
Misaki: Um dia minha mãe convidou o menino que eu falei naquela
hora, pra ir pra igreja, aí ele falou: - não, não vou não. Jesus já está
comigo!!!

Com exceção de Maria, que constrói toda uma narrativa para justificar o
porquê de brincar com os amigos que não vão pra igreja, os outros pareciam bem
tranquilos e não viam motivos para não brincar, embora depois de ouvir a fala dela,
eles tenham “embarcado” também no mesmo tipo de narrativa para justificar o
porquê das pessoas que não vão para a igreja estarem “doentes”
Das cinco crianças presentes, duas participaram do projeto irmã Dulce. Então,
perguntamos:
Pesquisadora: Vocês gostaram do projeto Irmã Dulce???
Eu gostei muito! Sabe por que??? Porque irmã Dulce também é de
Jesus e todas as pessoas são de Jesus. Só tem pouca coisa que não
é de Jesus.
Pesquisadora: O que não é de Jesus, Maria?
Maria: as outras pessoas que não é de Cristo
Pesquisadora:: Mas como é que você sabe que a pessoa não é de
Jesus?
Maria: Por que todo dia quando eu acordo eu vejo... (silêncio) um
desenho de Jesus.
Janaina: Ele morreu na cruz... (fala e sai da roda)
Pesquisadora: Como seria uma pessoa que não é de Jesus???
Maria: Quem é de Jesus fica com o cabelo igual ao de Jesus.
Pesquisadora: Mas você não tem o cabelo igual ao de Jesus, então
você não é de Jesus?
Maria: (pausa). Não... Quem não é de Jesus é careca.
Pesquisadora: E Ainã, você gostou do projeto irmã Dulce
Ainã: Gostei, eu gostei muito!!! Adorei!!!
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Pesquisadora: O que tinha no projeto que vocês mais gostaram?
Chico: Adorar é só Jeová, adorar é só Jeová.
Pesquisadora: Ainã não pode adorar o projeto? Adorar só a Jeová? é
isso Chico??
Chico: Adorar é só Jeová.
Pesquisadora: Ah, entendi!!!
Maria: Amanhã vamos brincar de roda de cadeira. Vamos!!! ( Já
agoniada por estar sentada no chão)
Pesquisadora: Vamos sim Natalie.
Maria: No projeto de irmã Dulce eu aprendi várias coisas legais, e
agente também lanchou.
Pesquisadora: Quais foram as coisas legais?
Maria: eu não sei assim... mas eu sei de muitas coisas de bom que
tem em irmã Dulce.
Ainã: Ela foi pro céu. Eu aprendi a música.
Maria: eu desenhei... eu desenhei na cadeira de rodas
Ainã: e aprendi a música também. Da paz!!!

As crianças que participaram do projeto irmã Dulce se apropriaram bem da
abordagem que foi escolhida pelas professoras, ressaltando a bondade e caridade
de irmã Dulce. Inclusive, uma delas cita os quadros construídos, em geral, com
imagens de pessoas necessitadas, sendo ajudadas pela freira. Embora não tenha
participado do projeto, Raldinei fez um corte na resposta de Jonata, bem
interessante, quando Jonata diz que “adorou’ o projeto. Embora ambos sejam de
religiões protestantes, percebemos como, ao menos no campo da linguagem, as
disputas ficam evidentes, quando ele repreende Jonata dizendo que só pode adorar
a Jeová. Assim como de costume fazem os adultos, sem maiores explicações.
Apenas não se pode adorar mais nada além de Jeová.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Antes de adentrar as considerações finais em si, devemos afirmar o caráter
não definitivo desta obra. Diante das possibilidades de olhares sobre o mesmo
fenômeno e da pouca bibliografia que entrelace as áreas de concentração
examinadas nesta pesquisa, busquei associar a pesquisadora, professora e
coordenadora pedagógica de educação infantil na missão de responder às questões
aqui postas no início da pesquisa, entendendo que, ao adentrar no campo – CMEI –,
outras indagações surgiriam, mas não me coloquei na pretensão de responder a
todas elas, ao menos não nesta pesquisa.
A importância de mais pesquisas que tratem da diversidade religiosa nos
espaços em que encontramos crianças na primeira infância, se mostra relevante e
tem potencial para agregar a discussão que está posta na educação básica, sobre o
lugar que a religião/religiosidade deve ocupar no espaço escolar. Enquanto nas
séries iniciais do ensino fundamental, já existe uma normatização sobre este lugar,
com a disciplina de Ensino Religioso, na Educação Infantil não há nada que
normatize ou proíba, mas as atuais discussões nos espaços de EI nos levam a
refletir que, independentemente disto, a religião perpassa todo o tempo que as
crianças permanecem no CMEI e/ou nas escolas de Educação infantil, fazendo-se
necessário uma discussão para além dos muros da escola. Deste modo, novas
pesquisas poderão apontar caminhos para compreender este fenômeno e como ele
se relaciona com os sujeitos na primeira infância.
A abordagem historiográfica que utilizamos no início da pesquisa, com o
objetivo de entender melhor como se formou este campo tão complexo que são os
CMEIs, nos permitiu perceber que, embora exista uma distância temporal entre a
creche do século XIX e os CMEIs do século XXI, muitas concepções que
encontramos atualmente nestes espaços são frutos da primeira, ou seja, o CMEI que
temos é fruto de várias construções educacionais, mas principalmente daquela
creche que foi pensada e criada no século XIX.
Da mesma forma que as creches do século XIX, os CMEIs do século XXI são
espaços de acolhimento da população negra e pobre da instituição.

No CMEI

pesquisado, pouco mais de 85% das famílias se autodeclaram na matricula como
parda ou preta, além de ser visível que a maior parte das crianças se enquadra
neste grupo étnico. Outro ponto semelhante é a presença de profissionais
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majoritariamente mulheres e negras, assim como acontecia no século XIX.
Entendemos que algumas escolhas políticas ajudaram a construir a identidade
que os CMEIs possuem hoje. Uma delas foi a expansão da educação infantil. Neste
sentido, Rosemberg (1999) nos ajudou a entender que a expansão sem garantia de
qualidade fortaleceu a ideia de que a educação infantil é um espaço para mulheres,
porque associa dois grupos socialmente desprestigiados: de um lado, as crianças
negras e, do outro, as mulheres, em sua maioria, também negras.
A luta pela expansão dos espaços em tempo integral, para o cuidado das
crianças, no caso de Salvador os CEIs, posteriormente os CMEIs, está ligada à
necessidade das mulheres brancas ocuparem espaços no mercado de trabalho.
Com a garantia deste direito para as mulheres brancas, emerge novamente a
necessidade de outros sujeitos cuidarem das suas crianças – neste caso, as
mulheres negras – e de espaços outros, que não as creches públicas.
A associação entre baixo investimento e educação de pouca qualidade, que
vem acompanhando a trajetória da educação infantil em regiões onde o contingente
de população negra é maior, faz emergir o componente da discriminação racial para
entender melhor como este processo é pensado e executado pelos órgãos
responsáveis pela educação pública nestas regiões.

É difícil desassociar o

tratamento que os CMEIs recebem do projeto de nação brasileira. Um projeto de
nação que não consegue garantir aos negros e pobres deste pais condições
mínimas de sobrevivência e que vem reafirmando, a partir de políticas como esta de
expansão, que estes espaços são e serão preteridos, quando se trata de
investimentos financeiro e humano.
No Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, se estabelece como meta,
mais uma vez, a necessidade de ampliação da educação infantil e a resposta que o
município de Salvador tem dado à população é preocupante, a partir do momento
em que novamente se fala em expandir estes espaços, mas não se deixa claro como
se dará esta expansão, deixando a todos em alerta. O processo de matrícula, como
se deu em 2015, associado ao programa Primeiro Passo, não consegue garantir a
expansão e reforça o viés assistencialista dos antigos CEIs. Mesmo com a mudança
de CEI para CMEI, e com a inserção da dimensão do educar, deixando de ser
apenas um espaço de assistência às famílias, o aspecto assistencialista continua
muito forte nestes espaços, não necessariamente pelos profissionais que trabalham
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diretamente lá, mas pelos órgãos da administração.
Compreendo a complexidade dos componentes (educação/cuidar, infância,
diversidade, religiosidade) que me propus articular nesta pesquisa, mas entendo
ainda que pensar a religiosidade em um CMEI na periferia de Salvador traz
naturalmente este componentes para o diálogo, não cabendo à pesquisadora a
escolha ou não dos mesmos.
O CMEI que nos serviu de campo de pesquisa, tem tentado se localizar, na
discussão sobre religião, como uma instituição laica. A todo momento esta fala é
retomada por diversos profissionais da instituição. Como na maioria das instituições
de educação infantil, os profissionais que trabalham neste espaço são mulheres e o
nível de escolaridade é considerado alto, tendo no corpo gestor e docente
especialistas e mestres, em diversas áreas relacionadas à educação. Sabia desde o
primeiro momento que era um grupo diferenciado, que tentava burlar a imagem de
desprestigio da educação infantil e garantir uma educação de melhor qualidade para
as crianças daquela comunidade.
Mesmo com um nível de formação acadêmica elevado, as professoras em
geral passam por poucas formações específicas para a educação infantil
proporcionadas pela rede municipal de educação. As formações as quais elas têm
feito são a partir de investimento pessoal. Sobre as temáticas mais especificas da
pesquisa, nenhuma delas teve qualquer tipo de formação, nem mesmo na época da
graduação. Mesmo com as atuais leis 10.639/03 e 11.645/08, que têm posto diante
da escola uma discussão rica e, ao mesmo tempo, complexa, sobre a inserção de
diversos grupos nestes espaços, com todo o seu repertório étnico-cultural, ou ainda
a discussão da inclusão de pessoas com necessidades especiais, que abarca
também a discussão sobre a diversidade, estas profissionais têm buscado de forma
solitária modos de lidar no dia a dia do CMEI com estas temáticas.
A falta de formação específica dificulta o trabalho realizado no CMEI
pesquisado, fazendo-se necessário que as professoras acionem seus repertórios
pessoais para resolver as questões que se apresentam diariamente nas instituições
de educação infantil. E nem sempre estes repertórios convergem com o discurso
inicial de escola laica e com a proposta apresentada no projeto político pedagógico
da instituição.
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O fato da instituição ter sido idealizada para ser um CMEI de referência no
município de Salvador, facilitou que temas como infância e criança fossem discutidos
com mais frequência, mas a educação infantil não tem acompanhado algumas
discussões que abrangem os outros níveis da educação básica, deixando-se de
debater questões como a diversidade e, mais ainda, a diversidade religiosa.
Os profissionais da instituição têm consciência e percebem a diversidade
religiosa do seu grupo de crianças, ao mesmo tempo nos colocam diante da não
formação educacional para lidar com essa diversidade, precisando assim apelar nos
momentos de necessidade para elementos vindos de outros aspectos da vida. É
certo que a formação também é responsabilidade do profissional, mas depois de
sete anos de municipalização dos CMEIs, é difícil admitir que os órgãos
responsáveis pela sua administração não tenham proporcionado a estes
profissionais algum tipo de formação acerca dos temas propostos nesta dissertação.
Mesmo com a inexistência desta formação, não presenciamos durante a
pesquisa nenhum momento em que as professoras lidem de forma precária com a
diversidade religiosa das crianças. A todo momento, elas tentam garantir o direto da
fala das crianças, ainda que a fala que se mostre mais recorrente é a fala da criança
cristã. Inclusive, esta tentativa de garantir a todos o direito de expressar qualquer
elemento que componha sua identidade, incluindo a religião, ajudou a pesquisadora
a mapear o campo, de modo que, foi a partir da observação destas profissionais
que, mesmo antes de iniciar as observações com as crianças, já tínhamos a
impressão de que o lugar de não-fala da criança negra não cristã apareceria, como
de fato apareceu ao longo da pesquisa.
Embora tente romper com a visão unilateral da religiosidade na escola, o CMEI
não o consegue plenamente. Percebemos isto a partir das entrevistas com as
professoras. Quando chegamos nos questionamentos ligados a diversidade
religiosa, as mesmas não conseguem garantir aquele discurso inicial de escola laica,
além de não conseguirem garantir também a convergência entre as falas. Muitas
vezes, mostrando as contradições provenientes de práticas que partem de um lugar
que não é comum a todas. Como a maioria delas se diz religiosa praticante, é fácil
identificar na fala das mesmas a influência das suas escolhas a partir das suas
concepções pedagógicas. A instituição, mesmo reconhecendo a diversidade
religiosa das crianças, só traz em sua matriz pedagógica elementos provenientes
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dos grupos religiosos cristãos. É certo que isto nem sempre é de escolha da
instituição, pois muitos desses momentos são indicados e legitimados pelo órgão
central responsável por pensar a proposta pedagógica de todas as instituições, mas,
a partir do momento que existe o PPP, cabe à escola também inserir nas suas
práticas elementos culturais de vários grupos religiosos, até mesmo porque o
documento reconhece a existência desta diversidade religiosa e o aponta como
sendo um traço positivo da comunidade. A possibilidade de construir uma proposta
individualizada de cada instituição é um ganho para elas, mas este documento
precisa estar vivo na rotina do CMEI. Não adianta um documento que reconheça a
diversidade religiosa, se as práticas diárias não reconhecem a mesma na sua
plenitude.
Como disse anteriormente, a escola esboça uma tentativa, mas ainda está
amarrada a uma proposta de educação que não permite que essa diversidade se
mostre sem restrições, com toda a sua complexidade e carregando consigo a
possibilidade de uma série de conflitos, com os quais todos irão aprender.
A instituição possui um projeto permanente muito interessante, que transforma
uma festa carregada de aspectos religiosos cristãos em um “baile da diversidade”,
que é o Presépio do Deus Menino ou Baile do Deus Menino. É um musical natalino
com características bem nordestinas, trazendo diversos elementos que remetem ao
popular, com muitas cores, uma diversidade musical interessante e que envolve toda
a instituição. Considero que o mesmo poderia ser realizado com outras festas que
movimentam a rotina da cidade e que são de matriz religiosa não cristã, porque não
podemos tirar o religioso da identidade das crianças, mas cabe à escola recriá-lo
enquanto aspecto cultural da população.
Um dos pontos centrais da pesquisa é perceber o que as crianças trazem de
elementos religiosos para o espaço do CMEI. Logo nas primeiras observações, foi
possível notar que elas trazem elementos diversos e a todo momento. Não foi
possível identificar a religião de pertencimento da família das crianças. É bem
verdade que, desde o início, não era intenção da pesquisadora enquadrá-las nesta
ou naquela religião, por entender também que as crianças vivenciam diversas
experiências religiosas ao longo do tempo e que este dado não traria nenhum ganho
significativo à pesquisa. Nos pareceu mais interessante enquadrar os dados em
grupos religiosos e não os sujeitos. Logicamente que os dados dariam pistas desta
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ou daquela pertença religiosa, como de fato aconteceu, da mesma forma que, ao
longo da pesquisa, uma mesma criança trazia elementos que caracterizavam
religiões diferentes. Como o caso da criança que se dizia da Igreja Universal do
Reino de Deus, mas que, vez ou outra, trazia elementos específicos da religião
Adventista do Sétimo Dia, religião esta de pertença de uma outra criança muito
próxima a ela.
As crianças, da mesma forma que o tempo inteiro reproduziam falas dos
adultos sobre a religião, elas agiam sobre essas falas e as recriavam, num processo
intenso de reprodução, mas também de produção, mostrando serem ativas também
naquele espaço. Por mais que a presença adulta tente inibir o protagonismo infantil,
as crianças buscam formas de recriar-se.
Os espaços em que foi possível encontrar mais dados para a pesquisa, foram
justamente nos que as crianças ficavam mais distantes do olhar do adulto, como nas
brincadeiras livres e no parque. Eliane Cavalleiro (2000), em sua pesquisa sobre
discriminação racial na educação infantil, já apontava o parque como um espaço de
empoderamento para as crianças. Nele é possível agir mais livremente, sem precisar
da aprovação do adulto sobre suas ações. Desse modo, estabelece um espaço de
maior “liberdade”.
Algo que gritou na pesquisa foi o silenciamento das crianças negras nãocristãs. Embora não seja nenhuma surpresa, diante da trajetória de silenciamento
que acompanha boa parte da vida escolar de algumas crianças, mas chama a
atenção, por se tratar de um espaço em que se pretende garantir principalmente o
direito de fala das mesmas, ainda assim o silenciamento é um fato. Talvez a escola,
mesmo se mostrando aberta ao diferente, não esteja utilizando as estratégias que
garantam a fala de todos, apenas da maioria. E a garantia da maioria não faz justiça
a todos.
O silenciamento destes sujeitos está intimamente ligado à forma como se
constituiu o processo civilizatório brasileiro. Uma das heranças da escravização do
povo africano no Brasil, tem sido a estigmatização de símbolos culturais ligados a
esta população. O CMEI, ao não positivar esses símbolos, fortalece e reafirma esta
estigmatização. O fato das crianças não trazerem explicitamente em suas falas a
afirmação de um pertencimento étnico ligado às matrizes africanas não isenta o
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CMEI de tratá-lo, não é preciso que haja um “problema” na instituição para que esta
temática venha a emergir neste espaço. Da mesma forma que aspectos culturais de
certas matrizes são trazidos e positivados nestes espaços, o mesmo pode ser feito
com outras matrizes. Estamos aqui salientando as religiões de matriz africana, pois
consta no PPP da instituição o grande número de praticantes desta religião na
comunidade, mas a mesma reflexão, com suas particularidades, pode se estender a
outras religiões que não têm representatividade nestes espaços.
O silenciamento da instituição também configura uma escolha por parte dos
adultos. É bem verdade que uma formação ampla pode ajudar o CMEI a romper
com este encalço, já que os profissionais em sua maioria trazem nas suas falas o
reconhecimento da importância da diversidade religiosa neste espaço.
O presente trabalho possibilitou a ampliação do meu olhar acerca do CMEI
enquanto instituição que acolhe crianças negras e pobres, além de perceber quais
aspectos da vida religiosa, extra escolar, as crianças trazem para o espaço do CMEI
e como elas os apresentam neste espaço educacional. Além de tentar entender
como um CMEI considerado de referência para toda uma rede educacional, através
dos seus profissionais, lida com estes aspectos.

136

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRAMOWICZ, Anete; OLIVEIRA, Fabiana. “ Educação e Diferença: na direção da
multidão. In: ABRAMOWICZ, Anete; VANDENBROECK, Michel (orgs.). Educação
infantil e diferença – Campinas, SP: Papirus, 2013.

ANDRADE, Inaldete Pinheiro de. Construindo a Auto-Estima da Criança Negra. In:
MUNANGA, Kabengele (org.). Superando o Racismo na escola. 2. ed. Brasília:
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/ Ministério da
Educação, [1999] 2005.

AQUINO, Ligia. Infância e diversidade nas orientações nacionais paraa educação
infantil. In: Educação infantil e diferença/Anete ABRAMOWICZ; Michel
VANDENBROECK (orgs.). – Campinas, SP: Papirus, 2013.
BENTO, Maria Aparecida. “Identidade Racial em Crianças Pequenas. ” In. BENTO,
Maria Aparecida Silva(Org). Educação infantil, igualdade racial e diversidade:
aspectos políticos, jurídicos, conceituais.São Paulo : Centro de Estudos das
Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT, 2012.

BORRIONE, Roberta ; Antonio Marcos, CHAVES. Análise documental e contexto de
desenvolvimento: estudos de uma instituição de proteção á infância de Salvador,
Bahia. Revistas Estudos de Psicologia, Puc-Campinas, v.21, n.2, p. 17-27,2004.

BRASIL. Constituição da Republica federativa do Brasil. Brasília, 1991.

BRASIL. Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História
e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, 2003.

BRASIL. LEIS, etc. Estatuto da criança e do adolescente: lei nº 8.069, de 13-07-1990
constituição e legislação relacionada. São Paulo, 1988.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (Lei nº 9394/96), de 20 de
dezembro de 1996.
BRASIL. Plano Nacional de Educação. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá
outras providências, 2014.

137

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ministério da
Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, MEC/SEF,
1998.

CAPUTO, Stela Guedes. Educação nos terreiros: e como a escola se relaciona com
crianças de candomblé. Rio de Janeiro: Pallas, 2012.

CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e
discriminação na educação infantil. São Paulo: Contexto, 2000.
CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. (org.) Racismo e Anti –racismo na educação:
repensando nossa escola. São Paulo. Selo Negro. 2001

CIVILETTI, Maria Vitória Pardal. "O cuidado às crianças pequenas no Brasil
Escravista". In Cadernos de Pesquisa. São Paulo, nº 76, pp. 31-40, fev./91.

COSTA, Jean; CUNHA, A municipalização do ensino na Bahia: relações
intergovernamentais e atendimento educacional. 2010. Disponivel em:
http://www.interativadesignba.com.br/III_SPSC/arquivos/sessao7/160.pdf.

COSTA, Livia. Família, Escola e Religião. Que conflitos e negociações? IN:. Revista
da FAEEBA: educação e contemporaneidade / Universidade do Estado da Bahia,
Departamento de Educação I – v. 1, n. 1 (jan./jun., 1991) - Salvador: UNEB, 1991.

DAYRELL, Juarez. (org). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte:
Editora EFMG, 1996.

DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

DIAS, Adelaide; MACÊDO, Lenilda. A educação da primeira infância no Brasil entre
os séculos XIX E XX. In: IX seminário nacional de estudos e pesquisas “história,
sociedade e educação no Brasil”, 2012.

FARIA, Ana; FINCO, Daniela. Creches e Pré-escolas em busca de pedagogias
descolonizadoras que afirmem as diferenças. In: ABRAMOWICZ, Anete;
VANDENBROECK, Michel (orgs.). Educação infantil e diferença – Campinas, SP:
Papirus, 2013.

138

GOMES, Nilma Lino. “Educação cidadã, etnia e raça: o trato pedagógico da
diversidade”. In. CAVALLEIRO, Eliane (Org). Racismo e anti-racismo na educação:
repensando nossa escola . Belo Horizonte: Mazza Edições, 1995 (p. 83-96).
GOMES, Nilma Lino. “ Educação e Relações Raciais: Refletindo sobre algumas
estratégias de atuação. In. MUNANGA, Kabengele (Org). Superando o Racismo na
escola. Brasilia: Secad, 2005 (p. 125-142).

KRAMER, Sônia. Autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças.
In: Cadernos de Pesquisa. São Paulo, nº 116, p. 41-59, jul. 2002.

KUHLMANN JR., M. O jardim de infância e a educação das crianças pobres: final do
século XIX início do século XX. In MONARCHA. C. Educação da infância brasileira
1875 – 1983. São Paulo: Autores Associados, 2001.

KUHLMANN JR., M. Infância e educação infantil : uma abordagem histórica. Porto
Alegre : Mediação, 1998.

MEC, Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais. Brasilia:
SECAD, 2006

MEC, Educação infantil e práticas promotoras deigualdade racial - São Paulo :
Centro de Estudosdas Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT :Instituto
Avisa lá - Formação Continuada deEducadores, 2012.
MONTENEGRO, Thereza. Educação infantil: a dimensão moral da função de cuidar.
In. Psicologia da Educação, pp. 77-101, São Paulo, 2005.

MOTT, Maria Lucia de Barros. A criança Escrava na Literatura de Viagem. Cadernos
de pesquisa: Fundação Carlos Chagas, 1979.

OLIVEIRA. Adauto Leite. Diversidade Religiosa, um desafio educacional: A escola
Municipal Abrigo Filhos do Povo. Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade
de Educação, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2012.

OLIVEIRA, Fabiana de; ABRAMOWICZ, Anete. Educação e diferença: na direção
da multidão. In: Educação infantil e diferença/Anete ABRAMOWICZ; Michel
VANDENBROECK (orgs.). – Campinas, SP: Papirus, 2013.

139

PIRES, Flávia. Pesquisando crianças e infância: abordagens teóricas para o estudo
das (e com as) crianças. Cadernos de campo, n.17, p. 1-348, São Paulo, 2008.

PIRES, Flávia. Tornando-se adulto: uma abordagem antropológica sobre crianças e
religião. Relig. soc. [online]. 2010, vol.30, n.1, pp. 143-164. ISSN 0100-8587.

RABELO, Miriam C. M.. Entre a casa e a roça: trajetórias de socialização no
candomblé de habitantes de bairros populares de Salvador. Relig. soc. [online].
2008, vol.28, n.1, pp. 176-205. ISSN 0100-8587.

ROSEMBERG, Fúlvia. Expansão da Educação Infantil e processos de exclusão.
Cadernos de Pesquisa. São Paulo, n.l07, p.7-40, 1999.
SANTOS. Deyse Luciano de Jesus. “Tá repreendido em nome de jesus!”: Religião,
identidade e conflito com a implantação da lei 10.639/03. Curitiba: Editora Appris,
2012.

SANTOS. Deyse Luciano de Jesus. A palavra e a escola: negociação e conflito no
trabalho com a lei 10.639/03. Dissertação (Mestrado em Educação e
Contemporaneidade). Faculdade de Educação, Universidade do Estado da Bahia,
Salvador, 2012.

SANTOS. Marta Alencar dos. Educação da primeira infância negra em Salvador: um
olhar sobre as políticas educacionais. Dissertação (Mestrado em Educação).
Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.
SARAMAGO, Silvia. “Metodologias de pesquisa empírica com crianças”. In:
Sociologia – Problemas e Práticas, nº 35, Lisboa, CIES, 2001.

SILVA, Ana Célia da. A discriminação do negro no livro didático. Salvador: CEAO;
CED, 1995.
SILVA, Tomaz T. “A Produção Social da Identidade e da Diferença.” IN: SILVA, Tomaz
T. (org.) Identidade e Diferença. Petrópolis: Vozes, 2000.

SEYFERTH, Giralda. O beneplácito da Desigualdade: breve digressão sobre o
racismo. In: Racismo no Brasil . São Paulo: Petrópolis; Abong, 2002.

140

TELLES, Edward. Racismo à Brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de
Janeiro: Relume Dumará, 2003.

VANDENBROECK, Michel. Aspectos Econômicos, Educacionais e Sociais do
Respeito a Diversidade na Educação Infantil. In: ABRAMOWICZ, Anete;
VANDENBROECK, Michel (orgs.). Educação infantil e diferença – Campinas, SP:
Papirus, 2013.

141

APÊNDICES

142

Apêndice 01. Fala das professoras sobre a oração/reza

Eu acho que nem sempre é necessário. Tem vezes que a gente sente que é
necessário, uma crença mesmo em um Deus mas eu mesma questiono será que
isso é realmente necessário? Eu não faço essa prática da oração todos os dias mas
eu faço como um...uma ação pra que ele vê, pra que a criança sinta que é algo que
possa fazer bem, mais uma coisa que possa fazer bem em sua vida mas não como
algo de rotina, de todo dia aquele horário, fazer aquela oração. (Professora 4)

Mas eu não acho que eu deve trazer pra minha sala de aula o que a minha
religião professa entendeu, gosto muito do Pai-Nosso que é uma questão universal e
da oração como um momento de você tá se acalmando tentando pedir uma
orientação de deus mas eu acho que eu não tenho que trazer coisas específicas da
minha religião pra sala de aula até porque a própria Constituição diz que a Escola é
o Estado laico e se é laico você não vai trazer... (Professora 1)

Olhe eu, eu particularmente não gosto. Eu, por exemplo, eu acolho as
crianças mas eu gosto de acolher com música, música onde entre movimento, onde
eles possam se abraçar e nesse momento acho que cria uma energia legal, eu
particularmente, eu não sei se porque eu ainda trago, apesar de ser espírita, o
espírita ele dá, ele contribui pra que a gente amplie um pouquinho os nossos pontos
de vista, a nossa visão de mundo sobre determinadas coisas, mas eu venho de uma
religião católica e eu ainda me pego né, com alguns resquícios de algumas coisas
mas eu não sei a religião (pausa) eu ainda sinto a religião distante da Escola nesse
sentido, acho que é por isso que eu ainda rejeito a questão da oração com crianças
no acolhimento mas se a criança traz, tudo bem “ Pró vamos orar ?” “Vamos !” e isso
já aconteceu , hoje mesmo uma aluna tava parada e eu fiz assim: “Almoce, vá, coma
!” ela fez “Eu vou orar, isso assim...” “Então ore”. Eu não tenho o hábito de orar, eu
não tenho o hábito de orar, eu tenho né outra forma, eu agradeço mentalmente, dou
uma parada respiro às vezes , dou sim uma paradinha, eu prefiro né , mas assim
orar, essa oração, porque pra mim né é uma coisa muito mecânica, mecânica no
sentido do mecânico mesmo, apesar de que eu acho um momento muito importante,
muito bonito, quando se ora, quando se ora, né. Eu acho que a energia que se cria é
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muito boa, mas também eu acho que depende de como se ora e para que se ora.
Então essa coisa de orar no acolhimento me parece muito rotineiro, muito mecânico
me parece, eu não sei e aí não tem sentido, é porque eu também ainda não sei fazer
isso com meus meninos pequenos, de aproximá-los da questão da religiosidade, eu
to no caminho de tá buscando isso em mim e consequentemente ta buscando neles
a questão de mais de um aquietamento , de um equilíbrio, de uma harmonia, porque
os meninos estão muito, sabe como é, de você entrar na sal e perceber que tem
algo diferente , tem uma psicosfera diferente na sala , que é exatamente as relações
que são construídas a partir do respeito pelo outro, da aceitação do outro entendeu
? Então com a Educação Infantil é mais essa questão do respeito ao outro, de você
ouvir, de você querer bem, da questão da amizade né, que perpassa por aí e tem
esse momento que eles trazem a questão da oração, tudo bem vamos orar. Às
vezes eu coloco música instrumental, eu tenho né, eu tenho trazido música
instrumental no sentido de eles estarem tendo contato com outro tipo de música né,
é o momento tipo assim do recolhimento para ouvir uma outra coisa, que não é ouvir
esse barulho que eles ouvem né e perceberem que existe outro tipo de música que
nos conduz a outro tipo de estado de espírito, vamos dizer assim né. É no ano
passado mesmo nós trabalhamos com o Projeto Irmã Dulce que foi muito
interessante, que trouxe a música de Nando Cordel, “Paz pela Paz” , e foi muito
interessante, e aí os meninos fechavam os olhos “Ah vou fechar os olhos” entendeu
? e aí eles imitavam o movimento , eles pegavam, é isso que eu acho legal, pra mim
religiosidade é isso e não apenas você recitar palavras sem muito sentido, né. Eu
ainda não consigo lidar bem com essa questão da religiosidade e aí por isso, talvez
seja , por isso que eu rejeite a oração como acolhimento, eu não uso, mas se eles
trazem como proposta, se os meninos trazem como proposta, aí eu aceito entendeu,
mas eu não sugiro não. (Professora 3)

Então... esse é um assunto bastante polêmico porque tem pessoas que
acham que realmente não deve ter, que tá desrespeitando e tal só que eu acho que
todas as religiões, elas tem um ser superior que pra mim eu chamo deus né mas
todas as religiões tem esse ser superior. É claro que a gente acaba levando sempre
pra o lado do cristianismo, que normalmente nas escolas se faz o que, uma oração
do pai nosso, ou então como os evangélicos fazem geralmente aquela conversa com
deus, eu acho que isso não faz mal a ninguém e à medida que uma criança não
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quer participar ela não seja obrigada participar. Ela já traz isso. Aqui mesmo é tem
alguns momentos de oração que esse ano eu não participei de nenhum mas mas
tinha esse momento de oração quando né eu chegava mais cedo, então eu
participava e eu lembro de uma criança que não participava ela era testemunha de
jeová e ela não participava, ela ficava sentadinha lá esperando que todo mundo
terminasse e assim, na realidade aqui era entre os professores e as crianças que
iam chegando mais cedo elas mesmas iam dando as mãos e participando e essa
criança não, um dia eu perguntei pra ele e ele falou que não, que a mãe disse que
não. Eu fui perguntar ás professoras e as professoras já sabiam, “não porque ele é
testemunha de jeová e a mãe não...” Então assim eu não vejo problema nenhum, eu
acho bom né, lá as professoras faziam na sala, não faziam no acolhimento geral
mas faziam na sala esse momento de conversar com deus e aí era um momento em
que a criança ia pedir pela família né, pelo papai e pela mamãe, pelos coleguinhas,
pra que o dia fosse bom, eu não vejo nenhum problema em ter não. (coordenadora
pedagógica)

Eu acho que acalma, não no sentido assim de que as crianças depois da
oração simplesmente...eu acho que a oração é uma forma de tranqüilizar, de
acalmar, trazendo pra eles que existe um Deus realmente, independente da religião
de cada um, a gente sempre faz uma oração conversando com Deus ou a oração do
Pai-Nosso sem incentivar nenhuma religião. É apenas a...eu faço na sala quando eu
chego, quando eu chego na “rodinha” e antes de deitar. Eu sempre trago pra eles
que a gente vai conversar com “Papai do céu” pra agradecer é...é uma forma
também de ta mostrando a gratidão até pelo...agradecer pelo ar que a gente respira,
pelo nosso amigo. Então é uma forma de ta trazendo pra eles solidariedade, valores
importantes. (Professora 2)
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Apêndice 02. Fala das professoras sobre a presença das festas cristãs no calendário
escolar oficial

“eu lembro que agora vai chegar a época da Páscoa a gente tem várias
religiões aqui dentro mas o que a gente traz pra elas é a questão do sacrifício de
Jesus e a gente traz a Santa Ceia como algo simbólico, né ? E assim, trago o pão,
um suco de uva, quando tem uva e esse é um momento específico que a gente fica
pensando como vai trazer pra as crianças, pra não tá trazendo uma única filosofia
dentro da...e você acaba trazendo porque eu acho que as religiões de origem
afrodescendente elas não, não sei se elas comungam dessa idéia né... É então eu
acho que não comungam dessa idéia...até mesmo os evangélicos essa questão da
Páscoa como por exemplo , os testemunhas de Jeová eles não participam , aí a
gente fica pensando como trazer essas datas específicas. São João também é um
processo É São João é um processo porque os evangélicos acreditam que os
católicos comemoram São João comemorando a morte de João Batista (risos), não
entra na minha cabeça um negócio desses , você ta tentando fazer uma festa em
homenagem a alguém que morreu decapitado , então a gente tenta trazer essas
coisas assim de forma que não fique privilegiando uma religião só. (Professora 1)
“Eu não suporto data comemorativa. É uma coisa que eu faço assim mas muitas
vezes eu não apoio isso. Tem muitas datas que pra criança pequena vai ser só mais
uma data, entendeu ? Ele ainda não construiu determinados aspectos pra que ela
possa ver o que é realmente aquilo, entende ? É muito subjetivo, então é fazer por
fazer, eu não concordo com isso. é...não só a questão religiosa mas também a
questão histórica, então tudo depende de como aquela ação é planejada, se você
que é uma coisa que realmente vai utilizar a linguagem da criança, que ela vai ter
um entendimento daquilo. Agora aquela “coisinha” pronta “Descobrimento do Brasil,
Cabral descobriu o Brasil e tal” sim, e ? É realmente mas a base de todas as
religiões é Jesus Cristo, né ? E a gente tenta, pelo menos eu tento colocar assim, no
Natal por exemplo a vida de Jesus, quem foi Jesus, o verdadeiro significado do
Natal, não aquela coisa do Papai Noel que vem de outra cultura e assim, tem já
alguns anos que a gente faz um presépio brasileiro, que é baseado no pensamento
de Livia Ortega que trouxe esse presépio, que ele nasceu em Serrinha e tem muitos
aspectos culturais. Então são esses aspectos assim que a gente tenta passar pra
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nossas crianças, que é a questão do significado maior de Jesus, não no sentido
religioso mas como homem que viveu na Terra, que trouxe coisas boas, que deu sua
contribuição pra o mundo e a partir dali a gente liga pra um Natal brasileiro como foi,
a gente viu com Livio né, as manifestações de samba então é um presépio muito
rico, uma forma brasileira de reverenciar o “menino Jesus”, então a gente tenta
sempre “puxar” pra esses aspectos culturais.(Professora 4)

Olha, essas datas elas são... são feriados mas elas não são tratadas como religiosas
nessa Escola. Nessa Escola a gente não trata elas como religiosas , por exemplo a
Páscoa a gente vai fazer a ceia mas a ceia da confraternização, da divisão do pão.
Hoje mesmo eu trabalhei com eles brincadeiras que a gente pode ta compartilhando
então, é ensinar a compartilhar com os colegas, com os amigos. Então assim a
gente não traz pra eles as datas religiosas. A gente traz pra eles que são momentos
pra gente ta refletindo né, sobre as nossas questões. (Professora 2)

Eu sou suspeita pra falar porque né como eu venho de uma formação católica, eu
acho que, eu não vejo nada demais, eu gosto né, acho que tem que ser visto de
vários lados, não só o lado cristão né, mas por exemplo agora a páscoa né a gente
coloca o lado cristão, é bíblico e tal mas eu não sei como vai...aqui , nisso aqui é
mais complicado porque aqui se pretende trabalhar mais o lado cristão, quando
também eu acho que tem que trabalhar o que se vê aí fora. A criança aí fora, ela vê
que o coelhinho bota ovo né e traz o ovo de chocolate, então porque não trabalhar o
coelhinho e colocando que ele não coloca ovo e trazendo né que o ovo de chocolate
é apenas um símbolo, uma simbologia e tal, e trabalhar porque ele vai encontrar lá
fora. Não trabalha papai noel, mas a própria professora leva seu filho pra ver papai
noel no shopping, então a criança tá indo e dizendo “porque papai noel na minha
escola não entra e eu vejo no shopping, na minha casa e não sei o que”. Então a
gente vai trabalhar, não dizendo que não existe porque aí é um problema da família
mas trabalhando mesmo a questão da bondade, dos valores, porque esse papai
noel né que colocam, na realidade pra gente é jesus cristo né, é jesus cristo que né
é o seu nascimento, seu aniversário e tal, eu não vejo problema nenhum. Eu acho
que tem que ser trabalhado, porque eu acho que foi uma coisa que jô ontem falou
que me chamou bastante atenção porque é o que eu penso, jô bahia que tá dando o
curso pra gente, aliás que é nossa gerente, que é nossa coordenadora agora, que
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eu ainda não me acostumei com as nomenclaturas porque simões filho é outra então
eu acabo me confundindo às vezes ainda. Ela falou uma coisa assim: “olha não me
interessa uma escola de referência, pra mim não tem valor”. E eu achei muito
importante isso “ eu quero que todas as escolas sejam, quero que todas as escolas
façam um bom trabalho”. Eu penso também que eu não posso ficar fazendo meu
trabalho particular aqui, enquanto a criança vai estar em contato, inclusive quando
sair aqui da escola, ela vai pra uma outra escola em que ela vai ter contato. ‘não eu
nunca tive contato”, “de onde veio esse menino?” Né ? Então que ele crie

a

concepção dele através do que foi apresentado porque o papel do professor não é
apresentar possibilidades pra as crianças ? O nosso papel enquanto adulto não é
apresentar possibilidades ? Então eu apresento todas as possibilidades e ele vai
fazendo a leitura dele, com o tempo ele vai fazendo a leitura dele. Então eu acho
que tem que ser trabalhado sim. (coordenadora pedagógica)

Hum... (pausa) esse é outro que também não consegue lidar bem tipo Páscoa né
(pausa) a gente não consegue lidar bem pó exemplo, o Natal eu gosto, eu acho que
o Natal é outra coisa não é. É tem também essa coisa de se aproximar, de nos
aproximarmos do Cristo né, apesar de que não deveria acontecer isto mas como
tem as datas Natal, São João, Páscoa, essas coisas mas Natal, Natal eu acho bem
especial, acho que é o momento que todos nós , é um convite para que todos nós
paremos e entremos em contato com a Divindade entendeu ? Então aí eu gosto,
mas por exemplo Páscoa não, porque Páscoa eu ...traz um...traz um modelo e toda
crença do catolicismo e traz muito a história do Cristo como um né, crucificado e os
meninos trazem isso muito forte, hoje mesmo, hoje mesmo assistimos à um vídeo,
eu não conhecia o vídeo mas o vídeo foi proposto, foi de encontro assim, de
encontro às coisas que eu acredito , né ? Eu acredito Páscoa como vida, como
ressurreição, como amizade, como compartilhar, dividir, essa coisa assim mas mas
a imagem que traz né e a crença que se traz né é desse Cristo que morreu na cruz
crucificado até hoje ainda existe por aí. Ele já saiu da cruz há séculos já né, tá ao
lado da gente né no dia a dia em todos os momentos e a gente não percebe né
ainda ta preso nele né como, como Cristo morto. A gente não consegue ainda,
enquanto Escola lidar legal com isso não entendeu ? (professora 3)
Tinha uma no ano passado que na hora da “rodinha” ela não queria cantar porque
isso não “era de Deus” , ela não cantava as músicas que não eram de Deus e aí eu
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perguntei “Quais são as músicas de Deus ?” e ela “Ah, as músicas da igreja” né, e
alguns falam que iam pra igreja, pra o salão das testemunhas de Jeová mas assim,
criança é sempre criança, você vê que o que ela traz são os referenciais de casa,
algumas trazem até como uma certa pressão, como essa que dizia que tudo “não
era de Deus, não era de Deus” porque a mãe falava isso pra ela “não era de Deus,
não era de Deus” , então tinha coisas que eu sentia ela travada, ela não queria
brincar, que algumas brincadeiras “não era de Deus” então as outras elas traziam
referencial de casa com relação à religião mas elas brincavam e tudo e essa outra
ficava com medo. Tinha uma aluna maiorizinha mesmo que era “pressão muito pura”
que quando a mãe chegava e aí “E aí como foi o dia ? O que você fez ? Não brigou
não né ? Não fez isso não né ? Olhe o que a bíblia fala, olhe olhe” então pra uma
criança de 5 anos né vim com essas regras todas é muita pressão ainda que ela
mais tarde descubra o que é certo ou errado dentro da religião mas acho que pra
criança é muito pesado. Eu já tive alunos que eram evangélicos e as mães deixavam
participar de todas a festas e quando fala em festa, principalmente no período do
São João, é uma evasão muito grande né, Carnaval também quando acontece né, a
gente já ta em sala no Carnaval e alguma festa que tenha assim algum cunho
relacionado à igreja católica que a maioria né, aí há aquele esvaziamento , então
têm crianças que não vêm no São João, até mesmo no Natal né, que a gente faz o
presépio aqui e algumas crianças não vêm porque os pais não querem que venham
porque não “é de Deus” (risos)
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Apêndice 03. Questionário aplicado com os profissionais do CMEI

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduc
Linha 1 – PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS: EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E
PLURALIDADE CULTURAL
Questionário CMEI

Aluno pesquisador: Luana Borges

Orientador: Prof. Luciano Santos

Identificação:
CMEI Cid Passos

Data ______/_______________/_________

Nome (opcional):__________________________________ Sexo: M [ ] F [ ]
Formação acadêmica: [ ] Nível médio [ ] Superior [ ] Pós-Graduação
Tempo de atuação na profissão: ______________ Idade: ____________
Tempo de atuação na unidade escolar: _________________________

1.Qual a função que você exerce na escola?
2. Quantos anos você tem?
3. Quanto tempo você trabalha com Educação Infantil?
2. Você se definiria como:
Negro/branco/pardo/amarelo
3. Qual a sua religião ?
4. Você já frequentou ou frequenta outras religiões? Quais?
6. Como você chegou nesta religião?
7. Qual o tratamento que a escola deve dá as questões da religiosidade?
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Apêndice 04. Entrevista feita com professoras, coordenação pedagógica e gestão
escolar

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduc
Linha 1 – PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS: EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E
PLURALIDADE CULTURAL
Entrevista Professores, Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar

Aluno pesquisador: Luana Borges

Orientador: Prof. Luciano Santos

1. FORMAÇÃO PESSOAL


Qual a sua religião?



Você já pertenceu a outra religião anteriormente?



Quais religiões além da sua você simpatiza?



Existe alguma religião que você não me imagina fazendo parte?



Como foi sua relação com a religião na infância?



Que religião sua família professava quando você era criança?



Você tem algum relato de um “encontro” com outras religiões durante sua
infância?

2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL


Como você chegou na educação infantil?



A rede municipal e/ou o CMEI propiciam momentos de formação para os
profissionais? Fale um pouco sobre isso



Qual a sua maior dificuldade em sala de aula?

3. DIVERSIDADE


Você já teve alguma formação sobre a diversidade? Fale um pouco sobre
isso.



Como você compreende a diversidade nas escolas de Educação Infantil?



Você acredita que os alunos percebem as diferenças uns dos outros?



Essas diferenças influenciam nas relações das crianças entre si?



Como deveria ser um trabalho na educação infantil que vise contemplar a
diversidade em sala de aula?



Qual caracteristica humana mais é destacada(diferenciada) pelas crianças?

4. RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE


Você já teve alguma formação sobre religiosidade na rede municipal? Fale um
pouco sobre isso.
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Na Universidade em algum momento você discutiu sobre a participação da
religião no processo educacional?



Você acha que a religião influencia na aprendizagem da crianças?



A religião interfere nos processos pedagógicos do CMEI



Como você lida com a diversidade religiosa dos seus alunos?




A religião interfere nas relações interpessoais dentro do CMEI?

5. INFANCIA/ EDUCAÇÃO INFANTIL


Como você se tornou professora de educação infantil



Você já teve alguma formação sobre a infância? Fale um pouco sobre isso.



Podemos dizer que há infâncias ou o processo infantil é único? Fale um
pouco sobre isso



Como você percebe seu público do ponto de vista etnico-racial?



Qual o trabalho que vocês desenvolvem para valorizar a infância

6. PRÁTICA PEDAGÓGICA


O que você acha da oração no acolhimento das crianças?



Como você entende a presença das festas cristãs no calendário escolar
oficial?

7. RELATOS


Relatar momentos do dia a dia das crianças onde a religião e principalmente a
diversidade religiosa se apresenta no momento da rotina pedagógica
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Apêndice 05. Roteiro utilizado na entrevista-conversa

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduc
Linha 1 – PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS: EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E
PLURALIDADE CULTURAL
Roteiro Entrevista-conversa10
Aluno pesquisador: Luana Borges

Orientador: Prof. Luciano Santos

1. Iniciar a roda com músicas do gosto de cada criança, em seguida fazer uma
breve apresentação utilizando a música do bom dia
2. Saber das crianças se eles sabem o que é uma religião
3. Vocês frequentam igreja?
4. Qual o nome da sua igreja?
5. Quem leva vocês para a igreja?
6. O que vocês fazem na igreja?
7. Como é sua igreja?
8. O que você mais gosta de fazer na igreja?
9. Você tem amigos na igreja?
10. Você tem amigos que não vão para a igreja
11. Quem aqui participou do projeto Irmã Dulce?
12. O que surgir...

10

Cada pergunta na entrevista-conversa se constitui como uma estimulação inicial. Espera-se que a partir delas
outras tantas questões acabem surgindo.
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ANEXOS
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Anexo 01. Roteiro do musical: Presépio ou O baile do Deus menino: Um natal
brasileiro.
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Anexo 02. Material disponibilizado pelo Memorial Irmã Dulce para subsidiar o
trabalho das professoras no projeto Irmã Dulce: um diálogo com a educação
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Anexo 03. Músicas mais cantadas durante a pesquisa pelas crianças
FARAÓ OU DEUS
SHYRLEY CARVALHAES
EIS O MAR
ATRÁS VEM FARAÓ
POR QUE NOS TROUXE AQUI MOISÉS
A ESTE LUGAR?
ISRAEL ASSIM LAMENTOU ENTÃO
MOISÉS A DEUS CLAMOU
E DEUS LHE FALOU

POR QUE CLAMAS A MIM?
TOCA NESTAS ÁGUAS
O MAR SE ABRIU
E ISRAEL PASSOU

LÁ VEM FARAÓ
NA FRENTE ISRAEL
QUEM CHEGARÁ PRIMEIRO
FARAÓ OU DEUS?

LÁ VEM FARAÓ
NA FRENTE ISRAEL
QUEM CHEGARÁ PRIMEIRO
FARAÓ OU DEUS?

UMA COLUNA DE FOGO
DURANTE A NOITE
GUIA ISRAEL
OS CARROS DE FARAÓ
NO MEIO DO CAMINHO
QUEBRADOS PARAVAM

ISRAEL PREVALECIA
NA FRENTE SEGUIA
E A NOITE PRA ELES
TORNOU-SE EM DIA

ISRAEL PREVALECIA
NA FRENTE SEGUIA
E A NOITE PRA ELES
TORNOU-SE EM DIA
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LÁ VEM FARAÓ
FARAÓ MORREU
ISRAEL CHEGOU PRIMEIRO
O SENHOR É DEUS

LÁ VEM FARAÓ
FARAÓ MORREU
ISRAEL CHEGOU PRIMEIRO
O SENHOR É DEUS

CANTA MIRIAM
SÓ O SENHOR É DEUS
CANTA MOCIDADE
SÓ O SENHOR É DEUS
OS VELHOS TAMBÉM CANTAM
SÓ O SENHOR É DEUS
CANTAM AS CRIANÇAS
SÓ O SENHOR É DEUS
CANTA ISRAEL
SÓ O SENHOR É DEUS
EU SOU UM CORDEIRINHO
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
EU SOU UM CORDEIRINHO - JESUS É O MEU PASTOR;
DESFRUTO SEU CARINHO - E SEU SUBLIME AMOR;
NASCI NO SEU REBANHO-POR GRAÇA DIVINAL,
NÃO SIGO A VOZ DO ESTRANHO - MAS SÓ A PATERNAL

EU SOU UM CORDEIRINHO - JESUS É O MEU PASTOR,
SOU UM FELIZ MENINO - NOS BRAÇOS DO SENHOR;
A SUA VOZ CONHEÇO - TAMBÉM O SEU QUERER;
A ELE OBEDEÇO - DISPOSTO E COM PRAZER.

SOZINHO NO DESERTO - JAMAIS EU POSSO ANDAR;
JESUS ESTÁ BEM PERTO - A FIM DE ME GUARDAR;
É GRANDE O CUIDADO - QUE ELE TEM POR MIM,
O MEU PASTOR AMADO - ME GUIA ATÉ O FIM.

AGUA VIVA
LUIZ DE CARVALHO

ÁGUA VIVA SAI DO MANANCIAL
QUE É CRISTO REDENTOR
ELE TRAZ DO CÉU VIDA ETERNAL
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E CONVERTE O PECADOR
DESTA ÁGUA QUEM QUISER BEBER
SÓ A CRISTO DEVE RECORRER
OUTRA ÁGUA NOS FAZ PERECER
MAS A DE JESUS NOS FAZ VIVER
ÁGUA VIDA DÁ FONTE DE AMOR
SÓ JESUS NOS PODE DAR
DELE VEM PERDÃO PARA O PECADOR
QUE DESEJA SE SALVAR
ÁGUA VIVA DO TRONO CELESTIAL
REFRIGÉRIO A TODOS TRAZ
OUTRAS ÁGUAS HÁ, MAS NENHUMA É IGUAL
A DO PRÍNCIPE DA PAZ

JESUS É O NOSSO REI
LUCIANA ANTUNES

REI, REI, REI
JESUS É O NOSSO
REI, REI, REI
JESUS É O NOSSO
REI, REI, REI
JESUS É O NOSSO REI!
VENCEU O MAL E A MORTE
DO PECADO NOS LIBERTOU
E POR AMOR A NÓS NOS RESGATOU
NÃO HÁ MAIS NADA CONTRA NÓS
POIS ELE JÁ NOS ARRANCOU DO PECADO
E HOJE LIVRE SOMOS
ELE É VENCE...DOR!

DAVIZINHO
ALINE BARROS
UM MENININHO BEM PEQUENININHO
TOMAVA CONTA DE SUAS OVELHINHAS
ELE MATOU UM URSO E UM LEÃO
COM SUA HARPA ACALMAVA O CORAÇÃO
UM BELO DIA ELE DESAFIOU
UM HOMEM GRANDE,
UM HOMEM BEM GRANDÃO
COM UMA PEDRA ELE O DERRUBOU
E O GIGANTE CAIU
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COM A CARA NO CHÃO
POW, POW, POW, POW
O NOME DELE ERA DAVI
IGUALZINHO A DAVI
EU POSSO SER
BASTA SOMENTE
A VOZ DE DEUS
OBEDECER
O NOME DELE ERA DAVI
IGUALZINHO A DAVI
EU POSSO SER
BASTA SOMENTE
A VOZ DE DEUS
OBEDECER
O NOME DELE ERA DAVI
IGUALZINHO A DAVI
EU POSSO SER
BASTA SOMENTE
A VOZ DE DEUS
OBEDECER

