
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

DENISE MAK 

 

 

 

 

 

 

 A PRESENÇA DA RELIGIÃO EM AÇÕES DOCENTES DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: HISTÓRIA, POLÍTICA, SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014



 

 

 

DENISE MAK 

 

 

 

 

 

 

 

A PRESENÇA DA RELIGIÃO EM AÇÕES DOCENTES DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: HISTÓRIA, POLÍTICA, SOCIEDADE 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção de título de Mestre em Educação, sob 

orientação da Professora Doutora Alda Junqueira Marin.  

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA  

 

                                                                             

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 



 

 

 

MAK, Denise. A presença da religião em ações docentes de uma escola pública de 

educação infantil. Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de estudos Pós-graduados 

em Educação: História, Política, Sociedade. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

São Paulo, 2014. 

 

RESUMO  

O presente estudo investiga como a religião tem sido abordada dentro do âmbito escolar 

público por agentes educacionais, especificamente de educação infantil, no município de 

São Paulo, tendo como base teórica as contribuições de Bourdieu (2004; 2011; 2012), 

Fernández (1995), Wallon (1975; 1995; 2008) e Vygotski (2007). Durante quatro meses, 

utilizou-se do método de observação para a coleta das informações, que se deu em quatro 

turmas de uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), localizada na zona leste da 

cidade. As práticas observadas foram analisadas à luz da hipótese que considerou a 

presença da religião dentro da escola como um bem simbólico e também como uma forma 

de violência simbólica. A contribuição de conceitos da psicologia do desenvolvimento 

também foi basilar para a reflexão sobre algumas atividades concretizadas pelas docentes. 

A partir das observações das práticas e dos espaços da instituição, verificou-se que três das 

quatro professoras participantes da pesquisa refletem suas crenças particulares em sala de 

aula, chegando a doutrinar seus alunos, confundindo assim sua própria religião com o seu 

cotidiano profissional. Além disso, a escola também expôs sua falta de isenção quanto à 

religião ao envolver os pais em atividade sobre a Páscoa e ao conter em seus espaços 

diversas mensagens religiosas. Conclui-se, portanto, que a religião, principalmente a cristã, 

ainda faz parte do cotidiano escolar dessa instituição dita laica.  
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ABSTRACT 

The present study investigates how religion has been approached by kindergarten 

educational agents within a public school in São Paulo. To do so, concepts by Bourdieu 

(2004; 2011; 2012), Fernández (1995), Wallon (1975; 1995; 2008) and Vygotski (2007) 

are applied. During four months, four groups of a Municipal School of Children Education 

in the east side of São Paulo city were observed. The data collected were analyzed under 

the hypothesis that religion presence at schools appears as symbolic capital as well as a 

form of symbolic violence. Concepts of developmental psychology were also base for 

analysis of activities implemented by teachers. The results indicate that three of the four 

teachers participating in the research reflect their beliefs in the classroom, even 

indoctrinating their students, thus mixing their own religion with their professional life. 

The school as a whole also showed itself as unable to be impartial about religion, once it 

proposes parental interaction on Easter and presents several kinds of religious messages in 

its dependencies. Therefore, it concludes that religion, mainly represented by Christian 

beliefs, is still present in the routine of secular public school.   

 

Keywords: Kindergarten. Secular school. Religion. Pedagogical practices. Teachers.   
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Introdução 

  

Esta pesquisa analisa a presença da religião na escola pública laica no mundo 

contemporâneo, fazendo uma análise do dia a dia de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI) do município de São Paulo para verificar manifestações religiosas no 

ambiente escolar. Para se ter como tema de estudo a religiosidade dentro desta etapa de 

ensino, algumas pontos devem ser assinalados, como o percurso feito para se chegar a esse 

problema de pesquisa, leituras realizadas e justificativa.    

A questão de que a religião influencia ações docentes dentro da escola pública de 

educação infantil, sem respeitar a diversidade cultural, parte de observações esparsas colhidas 

como observadora da prática de colegas de trabalho, já que sou professora desta etapa de 

ensino. Datas religiosas que não deveriam constar no calendário da escola pública laica estão 

presentes nos planejamentos escolares. Discursos morais como: “papai do céu castiga” são 

constantes no cotidiano da educação infantil. Isso tem sido constatado ao longo desses sete 

anos de docência, nos quais já atuei em cinco escolas, entre os municípios de Suzano e São 

Paulo, além de ter notícias disso com colegas de profissão que atuam em outras instituições.  

O tema abrangente (educação/religião) foi concretizado dentro das minhas 

expectativas de pesquisa quando um professor do curso de graduação relatou que deveríamos 

escolher a problemática a ser debatida no Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), que 

seria uma monografia para obter o título de pedagoga, a partir de algo que nos incomodasse 

dentro da educação. Logo percebi que a questão da religião sempre foi motivo de angústia e 

curiosidade para mim.  

Em meu trabalho de conclusão de curso, busquei verificar como a disciplina ensino 

religioso (ER) foi instituída dentro das escolas públicas do estado de São Paulo. Este trabalho 

foi realizado em um prazo de seis meses, no qual realizei entrevistas com quatro professoras 

que lecionavam o ER dentro de determinada escola pública estadual. Essa disciplina é 

oferecida no ensino fundamental II, cuja faixa etária atendida está entre 11 e 14 anos. 

Entretanto, a curiosidade que me impulsionava sempre foi a de discutir tal temática – religião 

e educação – dentro da escola pública de educação infantil, escola supostamente laica e livre 

de qualquer doutrinação. A monografia foi realizada no fundamental II devido ao pouco 

tempo para entrega do trabalho. Assim, no curso de mestrado em Educação: História, Política, 

Sociedade a proposta de discutir educação infantil e religião norteou novamente meus 

interesses de pesquisa.  
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As questões que envolveram ambos os trabalhos foram temas que abarcaram a questão 

da religião, escola e laicização do ensino. Desde a infância, as perguntas sobre o motivo de 

determinadas pessoas serem religiosas, ou acreditarem em Deus, sempre rodearam meus 

pensamentos, pois somos levados a crer que Deus existe e questionar sua existência para 

amigos e familiares parecia ser algo imperdoável, como é até hoje. Além disso, cresci em uma 

família Kardecista, apesar de não mais professar essa fé ou filosofia de vida como algumas 

pessoas preferem dizer; sempre fui alvo de preconceito por me declarar como tal, 

principalmente na escola. Assim, indiretamente o tema de pesquisa esteve presente em minha 

vida desde criança, mesmo não tendo um pensamento mais sofisticado, mais acadêmico como 

o que proponho nesta dissertação. Ao ingressar no curso Normal, antigo Magistério, em 1997, 

essa questão se desencadeou em uma problemática para mim, pois sempre discuti com 

colegas e professores o porquê de se fazer uma pasta de datas comemorativas ou de se 

trabalhar a religião dentro de tal instituição, algo completamente desnecessário a meu ver. Em 

suma, a questão religião/educação sempre esteve presente em minha história de vida, como 

estudante ou como pesquisadora.  

Assim, nesta pesquisa busca-se verificar se e como a religião entra na escola, de forma 

sutil, por meio dos agentes que atuam em uma instituição pública de Educação Infantil. Se há 

uma lei que efetiva o ensino religioso dentro do ensino fundamental, como ficaria a educação 

infantil já que não existe nenhuma legislação que discute a religião nesta etapa da educação? 

As professoras polivalentes colocariam em seus planejamentos a questão da religião? Como 

seria trabalhado? Apesar de saber o quanto a religiosidade poderia influenciar as práticas 

docentes de determinado profissional houve a necessidade de se discutir tal tema. Além disso, 

a esperança de encontrar uma escola de fato laica sempre esteve presente nos momentos da 

pesquisa, pois acreditava que me depararia com profissionais que soubessem diferenciar 

profissão e vida pessoal. 

Para tal estudo foi feito um levantamento bibliográfico sobre o assunto, no qual se 

constatou que a maioria das pesquisas abordam a questão da disciplina ER e o artigo 33 da 

LDB, ou seja, a educação infantil não é alvo de curiosidade da maioria dos pesquisadores; 

assim apontaram os estudos feitos por Figueiredo (1999), Stigar (2009), Braga (2001), 

Frisanco (2000), Costa Neto (2010), Oliveira (2008), Dickie e Lui (2007), Lima (2008), Pires 

(2009), Silva (2011) e Faria (2006). Entretanto, as pesquisas de Staffen (2007) e Marcon 

(2006) abordam a temática infância/religião/educação e foram contribuições valiosas para o 

tema proposto.  
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As Orientações Curriculares para Educação Infantil, documento elaborado pelo 

município de São Paulo para subsidiar as práticas pedagógicas, também é pontuado ao longo 

deste texto. A necessidade de trazê-lo para está dissertação decorre do fato de ser um 

documento muito consultado para a elaboração e justificativas de planejamento de atividades 

por parte dos professores.  

Autores de referência na área pesquisada também trouxeram aportes importantes para 

este trabalho. Foi o caso dos artigos de Pauly (2004), Fischimann (2009), Cury (2004) e 

Cunha (2006). Além deles, grupos de pesquisas sobre o tema educação/religião também 

mereceram destaque, pois alguns desses autores presidem ou participam desses grupos.  

A definição do tema levou à escolha dos referenciais da área da Sociologia e 

Psicologia, que tratam das questões educacionais e pedagógicas. As análises dos dados foram 

feitas com base nas contribuições teóricas de Bourdieu (2004; 2011; 2012) e Fernández 

(1995) no que tange ao aspecto reprodutor da cultura simbólica na escola, no que diz respeito 

à religião. Os referenciais teóricos ajudam a compreender o quanto a escola pode reproduzir a 

religião sem um senso crítico, como algo naturalizado no âmbito social. Além desses 

referenciais, também Wallon (1975; 1995; 2008) e Vigotski (2007), por considerarem a 

criança um ser em desenvolvimento, nos auxiliam a entender a faixa etária observada e suas 

peculiaridades. Nascimento (2004) trouxe contribuições importantes quanto à leitura feita em 

relação à perspectiva walloniana, assim como Mello (2004) na perspectiva vigostkiana.   

 Bourdieu (2004; 2011; 2012) com os conceitos de habitus, poder simbólico, violência 

simbólica e campo religioso traz aportes que subsidiaram as análises feitas a partir do que foi 

observado dentro da escola pesquisada. A atuação dos agentes reproduz opiniões e valores 

presentes em suas disposições e a religião pode ser um meio para que a moralidade que 

impregna a sociedade domine mentes e constitua tais disposições religiosas para as crianças 

dentro dessa faixa etária.  

 Fernández (1995) não se distancia de Bourdieu por enfatizar a questão da socialização 

do indivíduo e de como as normas culturalmente instituídas podem ser impostas aos agentes, 

além do que o Estado impõe uma homogeneidade social, sendo que a religião esta dentre 

esses interesses do Estado. Ambas as teorias se complementam e enriquecem as análises.  

Wallon (1975; 1995; 2008) afirma que o ser humano é organicamente social, precisa 

do “outro” para o desenvolvimento do “eu”. Para ele, os primeiros anos de vida são essenciais 

para a constituição de uma identidade, ou seja, a religião pode influenciar na formação desse 

“eu”, pois o adulto, espelho da criança, torna-se responsável por mediar a cultura acumulada, 

sendo que influencia diretamente nessa formação religiosa. Vigotski (2007) também traz 
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contribuições importantes ao enfatizar que o adulto é o responsável pela mediação entre 

cultura e criança.  

O estudo verificou modos pelos quais os docentes de determinada escola pública 

veiculam conceitos e valores religiosos dentro do cotidiano de uma EMEI no município de 

São Paulo. Sabe-se que há uma diversidade religiosa inerente à escola, a criança desta faixa 

etária, entre 4 e 5 anos, ainda não tem constituído valores religiosos fortemente arraigados na 

sociedade. Assim, houve a preocupação de verificar se há ou não uma influência por parte das 

professoras polivalentes na formação e constituição desses preceitos, analisando o que ocorre 

dentro de uma sala de aula de educação infantil. 

A educação infantil faz parte da educação básica, assim como o ensino fundamental e 

médio. A lei nº12.796 (BRASIL, 2013) a torna obrigatória a partir dos 4 anos de idade, sendo 

que todos os municípios devem se adequar para demanda de atendimento até 2016. Segundo a 

LDB, em seu artigo 29,  

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. (BRASIL, 1996) 
 

Entende-se que o professor de educação infantil deve respeitar a especificidade desta 

faixa etária, dando voz à criança, à sua inerente curiosidade, proporcionando um 

desenvolvimento integral da criança. O lúdico se torna uma questão essencial para essa faixa 

etária. Para isso o professor deve ter um ponto de vista voltado para o mundo infantil e 

abdicar de uma ótica adultocêntrica, ou seja, o papel da mediação através do desenvolvimento 

de brincadeiras e da ludicidade se torna essencial nesta etapa de ensino e é este o papel 

mediador do professor: promover interações entre as crianças da maneira pela qual elas 

saibam se expressar, além de criar situações que promovam essa interatividade, explorando 

diferentes saberes que constituem a nossa cultura de modo que faça com que as crianças se 

tornem reflexivas e questionadoras.  

As crianças de escolas públicas, muitas vezes, estão dentro uma faixa populacional 

que abarca uma vulnerabilidade social. Compreende-se que a educação infantil, para esta 

população, tem um caráter fortemente assistencialista, principalmente quando a faixa etária 

atendida está entre 0 e 3 anos. Apesar de, ao longo do processo de redemocratização, a 

educação da primeira infância ter sofrido reformulações, verifica-se que não há por parte da 

sociedade um entendimento de quais são os objetivos dessa etapa da educação, muitas vezes 
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entendida como uma pré-escolarização, como um curso preparatório para o ensino 

fundamental I.  

A escola de educação infantil assume o papel de formar e informar sua comunidade, 

de propagar o como seus educadores trabalham para que a sociedade mude essa visão 

historicamente arraigada. O educador deve entender seu papel ao operar com essa demanda 

que está dentro da escola pública e explorar ao máximo o desenvolvimento que pode 

promover para essa criança e compreendê-la dentro do seu contexto familiar e sociocultural. 

 

Justificativa e objetivos  

 

Este estudo está inserido dentro da linha de pesquisa: Escola e Cultura Perspectivas 

das Ciências Sociais do Programa de Estudos Pós Graduados em Educação: História, Política, 

Sociedade e vinculado especificamente ao projeto Organização escolar e práticas 

pedagógicas, pois tem como pretensão discutir práticas docentes incluindo as que abordem a 

questão da religião. A pretensão desta pesquisa é a de debater o que acontece no interior de 

uma determinada escola de educação infantil, enfatizando uma faceta cultural sem 

desconsiderar o contexto em que as pessoas estão inseridas.  

 Assim, há a pretensão de focalizar algumas práticas naturalizadas dentro da escola, 

como foi pontuado ao longo desta introdução, como também auxiliar em futuras pesquisas 

sobre a temática aqui debatida com o objetivo de que outros estudiosos se aprofundem mais 

no tema, principalmente na área de formação de professores e de como a religião pode 

interferir no desenvolvimento infantil, sempre com o objetivo de que as crianças tenham a 

melhor formação possível.  

Deste contexto abordado e do aprofundamento teórico, surgiu a problematização 

acerca da educação infantil e a religião dentro dessa etapa de ensino, a questão norteadora se 

explicita: as ações pedagógicas realizadas por profissionais da escola pública de educação 

infantil, nos diferentes lugares que compõem tal etapa de ensino, veiculam aspectos religiosos 

portados pelas disposições dos agentes que nelas atuam? Esta questão ampla pode ser 

desdobrada em outras que subsidiaram a pesquisa: Em que ambientes da escola são 

veiculados tais aspectos? De que modo tais aspectos são veiculados? Quais são os agentes 

educacionais mais frequentes nessa veiculação? Há diferenças entre a atuação das professoras 

e dos demais agentes? Em quê? Quais são as mensagens presentes em tais intervenções? 

O principal objetivo da pesquisa consistiu em detectar e analisar a eventual reprodução 

social da religião e de aspectos religiosos como parte da cultura veiculada dentro da escola. 
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Como objetivos específicos foram especificados: verificar se a religião faz parte da cultura 

presente na escola, principalmente por parte dos professores e suas ações nos diversos lugares 

que compõem o ambiente da Educação Infantil; identificar e analisar as ações do dia a dia que 

expressem conduta que veicule aspectos religiosos dentro da escola; verificar manifestações 

dos demais agentes educacionais no que tange à veiculação de valores religiosos dentro do 

espaço escolar. 

A partir das leituras e do que foi exposto nesta parte inicial foi constituída a seguinte 

hipótese: a moralidade religiosa, como parte da cultura tende a fornecer subsídios simbólicos 

para as ações dos profissionais da educação, posto que está presente nas disposições dos 

professores que as manifestam em suas condutas. 

   

 Procedimentos para coleta e para análises de dados 

Algumas escolas se negam a receber pesquisadores, pois muitos docentes – inclusive 

diretores e coordenadores – não entendem a finalidade de uma pesquisa. Ao consultar duas 

EMEIs (uma na região do bairro da Penha que tinha desenhos religiosos no muro) houve 

respostas negativas por parte das direções. Entretanto o bairro de Itaim Paulista foi pauta de 

algumas discussões nas orientações realizadas, além de algumas leituras feitas quanto à sua 

vulnerabilidade social. É um bairro rico culturalmente, isto implica uma diversidade escolar 

inerente a esse ambiente; além disso, por uma indicação de uma amiga, soube da 

receptividade por parte da direção e coordenação da escola e isso de fato aconteceu. Após 

alguns contatos com a EMEI houve a aceitação da proposta de que a pesquisa fosse realizada 

em tal local.   

 Como procedimento de análise, optamos pela observação contínua em sala de aula e, 

quando necessário, alguns questionamentos seriam feitos às educadoras ou profissionais 

presentes em determinadas situações, sem prévia pauta de entrevista, e sim em funções dos 

sinais observados nas situações. Além disso, para obtenção de parte da coleta de dados, 

também foi verificada a documentação da escola no que tange ao Projeto Político e 

Pedagógico e ao projeto executado pela coordenadora para formação continuada dos 

professores, além da ficha de matrícula para 2014 disponibilizada também por ela.     

Danna e Matos (1984) abordam a observação como um instrumento que pode ser 

utilizado para a coleta de dados de comportamento e de situações ambientais, ou seja, esta 

técnica pode ser usada no âmbito escolar para verificar questões como as curriculares e as das 

práticas docentes. Alguns educadores defendem a religião como uma questão curricular, 
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incluindo-a em seus planejamentos. Assim sendo, definiu-se que o método denominado 

observação seria o melhor instrumento a ser utilizado para investigar tal objeto de estudo. As 

autoras justificam que a observação é “um instrumento de coleta de dados que permite a 

socialização e consequentemente a avaliação do trabalho do cientista.” (p.28).  

A observação permite que o pesquisador verifique comportamentos exibidos pelo 

agente, além do que é falado por ele. Os ambientes físico e social também podem ser levados 

em consideração e articulados com o comportamento exibido pelo sujeito pesquisado. Para 

essas pesquisadoras,  o observador deve definir onde, quando, quem, o que e como observar, 

pois:   

 
Se a observação tem por objetivo identificar as variáveis que interferem com 

um dado comportamento, o observador registrará toda vez que um dado 
comportamento ocorrer, bem como as circunstâncias ambientais que 

antecederam e seguiram a esse comportamento. (p.30).  

 

A observação deve ter objetividade e ter uma sistemática de registro, neste caso deve 

contrapor aos questionamentos previamente feitos no projeto de estudo, ou seja, neste estudo 

necessitou corresponder ao se como ou não a religião entra na escola. Assim “o observador 

deve descrever as situações observadas” (p.37), além de “especificar os comportamentos 

apresentados pelo sujeito” (p.39).  

Com base em tudo o que foi estudado sobre o tema religião e escola, além dos 

objetivos traçados, concluiu-se que o melhor método – entende-se tal termo como um 

conjunto de princípios e condutas a serem estipulados para investigar um objeto de estudo – a 

ser adotado para coleta de dados seria a observação direta, verificando, especificamente, 

questões que envolvam diálogos entre: professoras/crianças, professoras/professoras, 

crianças/crianças, outros profissionais da escola/crianças, além de observações do ambiente 

escolar para detectar sinais concretos de como a religião entra ou não na escola, como 

cartazes, panfletos e pichações.   

A sistemática de registro foi contínua, ou seja, foi anotado em caderno de campo tudo 

o que foi observado, como a rotina da sala e as atividades desenvolvidas. Entretanto, para não 

ficar um texto longo e cansativo para exposição e análise, foram escolhidas apenas situações 

que abarcassem a questão aqui discutida. Estas denominam-se como cenas e serão expostas 

no terceiro capítulo. Além disso, quando necessário, questionava-se a educadora da sala com 

algumas perguntas relacionadas ao tema e isso pode ser verificado, também, ao longo das 

análises. Os autores escolhidos para compor as análises foram essenciais, pois ao observar o 

que acontecia em sala e não somente a religiosidade das professoras, houve a verificação de 
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como a escola pode se tornar reprodutora de uma determinada ideologia, tomando-se como 

exemplo o fazer atividades sem uma finalidade definida.  

 Enfim, esta dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro será 

apresentado o Cenário político e acadêmico trazendo documentos oficiais que abrangem a 

perspectiva nacional, estadual e municipal (no caso do estado e município que a escola está 

inserida), seguido do levantamento bibliográfico e dos apoios teóricos. No segundo 

encontram-se informações sobre o Cenário da pesquisa como o aspecto físico e documental 

da escola e de como é o bairro Itaim Paulista em alguns aspectos fundamentais para 

aprofundamento desta discussão. O terceiro, intitulado A pesquisa: religião na escola, tem as 

informações sobre as observações e análises realizadas dentro do âmbito desta instituição. Por 

último estão algumas considerações sobre o percurso realizado.    
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1. O cenário político e acadêmico   

 

Neste capítulo serão apresentados pontos acerca do cenário político e acadêmico sobre 

o tema discutido nesta dissertação, pontos estes que contribuíram para a construção do objeto 

de estudo e base para as análises que serão desenvolvidas posteriormente.  

Primeiramente, a legislação vigente será tratada com a proposta de situar o ensino 

religioso neste âmbito, além disso, as Orientações Curriculares para educação infantil – 

documento feito pela prefeitura de São Paulo em 2007 – entram com o objetivo de saber se 

há, ou não, algo significativo para o tema aqui tratado, pois este é um texto muito lido pelos 

professores de educação infantil na rede municipal e serve de subsídio para as práticas em sala 

de aula. Quanto à revisão bibliográfica, teve como objetivo mapear a produção científica 

sobre religião/educação. Em seguida, alguns grupos que estudam a temática serão pontuados, 

pois o assunto deste texto é constantemente abordado nas discussões por eles propostas. 

Como fechamento para este capítulo, os apoios teóricos serão apresentados e debatidos para a 

futura análise das situações observadas em uma determinada escola de educação infantil.  

 

1.1 O cenário político: legislação vigente  

 

Para discutir a legislação vigente foi utilizado um estudo por mim realizado 

anteriormente. Este se pautou como já relatado brevemente, por investigação com entrevistas 

junto a professoras que ministram a disciplina Ensino Religioso em uma escola pública 

estadual.  

Esse estudo realizado durante a graduação em Pedagogia (MAK, 2008) teve como 

objetivo identificar e discutir como o Ensino Religioso era entendido pelos professores 

responsáveis por ele, e como eles interpretavam os documentos oficiais que colocaram essa 

disciplina, de presença facultativa, no currículo escolar por meio da LDBEN (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (BRASIL, 1996) e da Deliberação Estadual de São 

Paulo CEE n.16/2001 (SÃO PAULO, 2001). É importante ressaltar que o estudo foi feito em 

uma escola Estadual de São Paulo que abarca a etapa de ensino denominada Fundamental II, 

que atende alunos na faixa etária de 11 a 14 anos. Para tal pesquisa, fez-se uma discussão 

sobre a História da Educação, de forma resumida, com a preocupação de trazer à tona como a 

religião agiu dentro da escola desde o começo da colonização do Brasil, além de mostrar 

como educação e religião estiveram, por muito tempo, intimamente ligadas, o que nos faz 
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refletir sobre as razões do Ensino Religioso estar presente como uma disciplina escolar 

atualmente. A lei 9.475 (BRASIL, 1997), que embasou tal trabalho, traz em seu conteúdo: 

 

O ensino religioso, de matrícula facultativa, é integrante da formação básica 

do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas 

de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa 

do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo (BRASIL, 1997).   

 

Além dela, há também a Constituição de 1988, cujo artigo 210 dispõe: “§ 1º - O 

ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental” (BRASIL, 1988). 

A lei 9.475 (BRASIL, 1997) é o resultado da modificação do artigo 33 da LDB que 

após várias discussões, proporcionadas por grupos religiosos, principalmente pressões feitas 

por grupos católicos, recebeu tal redação, sendo que o teor do seu conteúdo inicial era que: 

 

O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem 

ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas 

pelos alunos ou por seus responsáveis em caráter: 

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu 

responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos 

preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; 

ou 

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades 

religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 

(BRASIL, 1996)  

  

Verifica-se que a LDB deixa uma lacuna de como o Ensino Religioso pode ser tratado 

nas escolas, deixando a cargo de cada estado o como a temática deve ser abordada. Cunha 

(2006) ressalta que houve a eliminação de custos públicos para manutenção do Ensino 

Religioso e a supressão de termos como “interconfessional”, ou seja,  

 

Deve ser um ensino confessional, um estudo de histórias das religiões ou 
deve abordar temáticas de conceitos morais e valores contidos nas diversas 

religiões? De qualquer forma, há diferentes interpretações dentro das 

instituições escolares, além de não se ter de fato um parâmetro curricular 
nacional para a elaboração de tal ensino (apud MAK, 2008, p.24).  
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 Além disso, outro ponto questionável na lei 9.475 (BRASIL, 1997) é que a religião é 

tida como formação básica do cidadão, ou seja, é preciso ter uma religião para ser cidadão? 

Ateus e agnósticos não são cidadãos? Vários questionamentos podem ser feitos devido à 

redação imprecisa que a LDB ressalta em seu artigo 33 e na lei 9.475, ambas em vigor.  

Neste trabalho de conclusão, a religião foi abordada como um bem cultural produzido 

pela sociedade, definição dada pela Sociologia e que está presente nos Cadernos produzidos 

pelo Estado para a regularização do Ensino Religioso dentro da escola pública, pois, segundo 

a Deliberação Estadual de São Paulo CEE n.16/2001:  

 

O ensino religioso nas escolas deve, antes de tudo, fundamentar-se nos 

princípios da cidadania e do entendimento do outro. O conhecimento 

religioso não deve ser um aglomerado de conteúdos que visam evangelizar 

ou procurar seguidores de doutrinas, nem associado à imposição de dogmas, 

rituais ou orações, mas um caminho a mais para o saber sobre as sociedades 

humanas e sobre si mesmo. As religiões são corpos doutrinais de construção 

histórica, têm contextos vinculados à etnologia, história social, geografia, 

arte, política, economia etc... Conhecê-las e desvendá-las significa ampliar a 

rede de conhecimentos dos estudantes sobre o patrimônio cultural humano e, 

ao mesmo tempo, propiciar-lhes suporte emocional e social do ponto de vista 

do binômio: autoconhecimento/alteridade (aprender a ser/aprender a 

conviver) (SÃO PAULO, 2001). 

 

A investigação, neste trabalho de conclusão, fez uso de uma pesquisa de campo que 

objetivou revelar como o Ensino Religioso era interpretado pelos professores de uma 

determinada escola estadual de São Paulo, localizada no município de Suzano, com 

metodologia que utilizou entrevistas semiestruturadas. Essas professoras de Ensino Religioso 

lecionam tal disciplina nas oitavas séries desta escola, pois é a única série em que a disciplina 

é ofertada, no caso da instituição investigada. Além das entrevistas também foi distribuído um 

questionário aos alunos, para saber qual a religião deles, sendo que:  

 

A partir do questionário, verificou-se que: 90 alunos se declararam católicos, 
111 alunos se declararam evangélicos, 62 não têm religião, 4 são espíritas, 1 

é espírita e católico, 1 é budista, 1 é “macubeiro” [sic], 1 é testemunha de 

Jeová e 3 não disseram qual é a religião a que pertencem. (MAK, 2008, 
p.35) 

 

Outro ponto interessante a ser abordado é que a deliberação de São Paulo deixa em 

aberto em qual série a disciplina deve ser ministrada, pois 
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 A escola deve, conforme o documento, definir em seu projeto pedagógico o 

ER, prevendo, no item III Professores Habilitados, “[...] a inclusão do ensino 

religioso de 5ª à 8ª em, pelo menos, em uma das séries com carga horária 
mínima de uma aula semanal, acrescida ao que atualmente vem sendo 

ministrado.” (SÃO PAULO, 2001). Logo, a lei traz como parâmetro que o 

ER deve ser colocado dentro da grade escolar em horário normal de aula, 

além de ser algo que se liga diretamente a matéria História, por tratar 
justamente da história das religiões. (MAK, 2008, p.29) 

 

 Em todas as escolas estaduais da região de Suzano, a disciplina de Ensino Religioso é 

ministrada na oitava série. Tal informação foi obtida junto à Diretoria de Ensino dessa região, 

que indicou a escola que possuía mais oitavas séries para que a pesquisa fosse realizada. 

Outro ponto interessante, verificado junto à escola, é o fato de que todos os alunos frequentam 

a disciplina, esta facultativa na sua normatização, sendo que  

 

Segundo a diretora da escola, quando os alunos chegam ao final da sétima 
série é pedido aos pais que assinem um termo autorizando os filhos a 

participarem das aulas de ER. A escola expõe que as aulas têm como tema a 

história das religiões e que não há nenhum proselitismo. Os alunos não 

sabem que a presença é facultativa para o ER, pois isso foi dito pelos 
próprios professores e pela diretora da escola. (MAK, 2008, p.36) 

 

 Nessa pesquisa desenvolvida na graduação, o trabalho de campo verificou que a LDB 

normatiza o Ensino Religioso, mas não prevê a formação de professores e não dá suporte para 

o seu funcionamento. O Estado de São Paulo, com a Deliberação CEE n.16/2001, efetiva o 

que é trazido na LDB, apontando a formação que esse professor de Ensino Religioso deve ter: 

História, Filosofia ou Ciências Sociais. Contudo, o governo paulista demonstrou um grande 

desrespeito com seu alunado, ao fazer da formação profissional do professor, que leciona essa 

disciplina, algo ligado ao aspecto mercadológico, pois propôs um curso de Filosofia com 

duração total de um ano para enfrentar a demanda de ofertas de aulas de Filosofia e Ensino 

Religioso. Fica, então, infelizmente, nas mãos do professor, como indivíduo, o peso da 

responsabilidade de sanar as lacunas de sua formação para ministrar aulas de algo para o qual 

não foi preparado.  

Nesse trabalho de conclusão verificou-se que há uma incógnita quanto ao que pode ser 

trabalhado em tal disciplina, pois há um direcionamento, por parte dos professores, para se 

estudar religiões de matrizes cristãs, ou seja, não se proporciona uma visão ampla de outras 

religiões, de ateus e agnósticos, além de reproduzir ideias hegemônicas, pois eles 

desconheciam os cadernos produzidos pelo governo paulista e adotaram apostilas de uma 

escola cristã para planejar as aulas. Os alunos demonstravam curiosidade em relação a outras 
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religiões, entretanto o conteúdo estava limitado e não proporcionava uma educação reflexiva à 

toda aquela formação cultural preconizada.   

Chega-se aos dias atuais com uma lei educacional que ainda visa o Ensino Religioso 

nas instituições escolares, mas, para a maior parte da população (na qual se incluem 

professores da educação básica), ensinar religião pode estar ligado a ensinar aspectos do 

cristianismo, o que pôde ser constatado durante a pesquisa realizada.  

Resumidamente, a lei é imposta em âmbito nacional e deixa livre para que cada estado 

estabeleça quais parâmetros devem ser adotados para tal disciplina; vale ressaltar o polêmico 

caso do Rio Janeiro em que o ensino é confessional e que os professores são contratados 

conforme a sua religião, mas esse não é o assunto que esta pesquisa pretende discutir. Em 

linhas gerais, nesta primeira parte, a ambição foi pontuar como está a legislação em âmbito 

nacional e estadual, no caso de São Paulo. Conclui-se que há uma normatização para o ensino 

fundamental. Para a educação infantil, cerne deste trabalho, entretanto, não há no âmbito legal 

algo que estipule como a religião deve ser trabalhada nesta etapa de formação das crianças.  

 

1.2 As Orientações Curriculares para educação infantil 

 

As Orientações Curriculares (SÃO PAULO, 2007) têm como objetivo, conforme a 

própria introdução deste documento ressalta, subsidiar o trabalho dos educadores, no âmbito 

municipal paulistano. Foi formulada a partir de documentos oficiais, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) de 1999 (BRASIL, 1999) e o 

Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI) de 1998 (BRASIL, 1998). Para isso, 

em sua introdução, faz um apanhado histórico da educação infantil, que resumidamente 

aponta para fatos fundamentais que nos faz compreender esta etapa de ensino no mundo 

contemporâneo. Em seguida, aborda princípios básicos para a educação infantil. Por último, 

pontua o que é denominado “campos de experiências”. Neste subitem pretende-se discutir, 

resumidamente, este documento oficial que orienta a educação infantil paulistana, pois ele é 

constantemente discutido em reuniões pedagógicas e consultado pelos professores que 

trabalham com a faixa etária entre 0 e 6 anos.  

As Orientações Curriculares, em sua introdução, faz um apanhado histórico sobre a 

educação da primeira infância no país. Aponta que tais instituições nascem com um cunho 

fortemente assistencialista, para atender famílias de baixa renda que não tinham onde deixar 

seus filhos. Em 1980, com o processo de redemocratização do país, começam a surgir 
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pesquisas “(...) para compreender os fatores que impediam a efetivação de uma educação 

infantil de qualidade como direito de toda criança” (SÃO PAULO, 2007, p.12). Essas 

pesquisas apontaram para uma educação de má qualidade para a faixa etária de 0 a 6 anos, 

pois modelos de pioneiros da educação infantil, como Froebel e Montessori, foram mal 

interpretados e distorcidos durante a década de 1970. A pré-escola era vista como uma 

instituição preparatória para o ensino fundamental.  

A renovação sobre essa visão de ensino começa a surgir com a “(...) Constituição de 

1988 que inclui a creche no sistema de ensino colocando-a com a pré-escola, no nível 

denominado educação infantil”. (SÃO PAULO, 2007, p.13). A principal influência para essa 

mudança foi feita devido aos estudos “(...) da psicologia do desenvolvimento, da 

psicolinguística, da sociologia da infância, das neurociências e outras áreas” (p.13). Todo esse 

movimento fez com que novas perspectivas fossem traçadas para superar os modelos 

vigentes, que estavam mais vinculados ao cuidar.  

As DCNEI e o RCNEI surgiram da década de 1990, ambos resultando desse 

movimento que se iniciou em 1980. As DCNEI, conforme ressalta as Orientações,  

 

(...) reforçam princípios, fundamentos e procedimentos que devem orientar a 

organização, a articulação, desenvolvimento e avaliação das propostas 

pedagógicas das instituições de educação infantil, de acordo com princípios 
éticos (da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum), políticos (dos direitos e deveres de cidadania, do exercício do 

pensamento crítico e do respeito à ordem democrática) e estéticos (da 
sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais) (SÃO PAULO, 2007, p.14). 

 

Esse documento reforça os princípios da educação infantil e guiam as práticas 

pedagógicas quando estipulam como indissociável o cuidar e o educar, de maneira a 

desenvolver integralmente a criança de 0 a 6 anos em seus “(...) aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais (...)” (p.14). Quanto ao RCNEI, este não pode ser 

visto como uma normatização, mas sim como metas para um desenvolvimento integral da 

criança, “(...) reconhecendo que seu direito à infância é parte de seus direitos de cidadania.” 

(p.14). 

Os princípios básicos são: 

a. O desenvolvimento da criança é um processo conjunto e recíproco. 

b. Educar e cuidar são dimensões indissociáveis de toda a ação 

educacional.  
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c. Todos são iguais, apesar de diferentes: a inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais. 

d. O adulto educador é mediador das crianças em sua aprendizagem.  
e. A parceria com as família das crianças é fundamental. (SÃO PAULO, 

2007, p.16) 

 

Em orientações didáticas estipula documentos que devem ser elaborados pela equipe 

docente para subsidiar a prática em sala de aula, quais sejam: o projeto pedagógico e o 

currículo. A partir de ambos, a programação didática deve ser construída. A avaliação 

também deve ser feita e tida como um processo contínuo que evidencie o desenvolvimento da 

criança.  

Outro item descrito na introdução é interações e relações, em que algo importante para 

esse trabalho é pontuado: 

 

A forma como o professor desempenha seu papel é particularmente 

importante na experiência de aprendizagem das crianças que com frequência 

o imitam na interação com companheiros, fazendo-lhes perguntas, dando-
lhes explicações ou orientações, elogiando-os ou advertindo-os, por 

exemplo. (SÃO PAULO, 2007, p. 30).  
 

O imitar pode ser vinculado à religiosidade tão pontuada nesta dissertação. Neste item 

é debatida a questão do adulto no processo educacional com o professor como uma figura 

central, considerando-se que a criança criará vínculos com ele. O processo de adaptação ao 

Centro de Educação Infantil (CEI) ou Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) é algo 

delicado e esse processo requer cuidados e  um contato constante com a família.  

Outro ponto abordado é o espaço e tempo na educação infantil. O primeiro deve ser 

pensado em sua estruturação, sendo que são sugeridas áreas como a brinquedoteca, pois o 

espaço deve ter um objetivo e se necessário deve ser reestruturado. O tempo deve ser previsto 

com atividades coletivas, dirigidas pelo professor e livres, considerando a idade da criança.  

Em sua segunda parte, o documento traz o que denomina de campos de experiências, 

são eles: conhecimento de si do outro e do ambiente, brincar e imaginar, linguagem corporal, 

linguagem verbal, conhecimento matemático, linguagens artísticas, natureza e cultura.  

O campo do conhecimento de si do outro e do ambiente tem como expectativas de 

aprendizagem o cuidar de si, que é a apropriação de hábitos de higiene; aprender a relacionar-

se, envolvendo a criança na boa interação com colegas e professores; o saber de si abrange o 

envolvimento da criança para aprender a expressar suas sensações e pensamentos; por último, 

o cuidar do ambiente é a experiência que abrange o aprender a cuidar do ambiente em que 

vive, esperando que isso possa repercutir em ações mais conscientes ao meio ambiente. 
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Quanto ao brincar e imaginar, é o campo de experiência que envolve o faz de conta, a 

criatividade, a brincadeira, a imaginação, todos fundamentais para o desenvolvimento pleno 

da criança. O brincar é tido como algo cultural, universal,  o que possibilita a formação de 

grupo de pares. Além disso, o educador pode promover a recontagem de histórias e criar 

desafios para o desenvolvimento infantil e a imaginação que este abarca.  

Na linguagem corporal a mediação do educador se dá no aprimoramento da qualidade 

do movimento pela criança, o conhecimento corporal se torna algo basilar para desenvolver 

este campo de experiências. Assim, as brincadeiras dirigidas, músicas que envolvam gestos e 

que nomeiem partes do corpo e a dança são essenciais para a exploração desta linguagem.  

Na linguagem verbal há a relação entre o oral e o escrito, ou seja, envolve o início do 

processo de letramento. Nesta parte Vygotsky é muito citado como forma de entender a 

escrita como uma construção cultural, sendo que a leitura e a escrita devem ter um significado 

e não ser uma mera cópia mecanizada. O educador infantil pode trazer para sala de aula, como 

meio para desenvolver a linguagem verbal “(...) cantigas, brincadeiras de roda, jogos cantados 

e outros textos do repertório tradicional brasileiro (...)” (p.76). Diferentes formas de textos, 

como poesias, também podem ser exploradas, para que a criança possa se comunicar cada vez 

melhor e desenvolver repertório de palavras. As rodas de conversa também são um ponto 

fundamental, pois são nelas que as crianças conseguem se expressar e ordenar o que pensam. 

A escrita do nome pode ser trabalhada com listas feitas conjuntamente com os educadores.  

Quanto ao conhecimento matemático, devem ser propostos desafios para que as 

crianças consigam solucioná-los. A contagem diária, exploração do espaço, a construção de 

gráficos, brincar com um telefone, tudo isso possibilita o desenvolvimento deste campo.  

Nas linguagens artísticas há o envolvimento da música, do teatro e da linguagem 

visual. A linguagem musical possibilita o desenvolvimento do gosto pela música; a função do 

professor é repertoriar a criança, tanto com músicas infantis quanto ao reconhecimento de 

diferentes ritmos e sons musicais. A construção de instrumentos musicais também possibilita 

uma aprendizagem ampla desse campo.  

A linguagem teatral envolve a dramatização, tendo o faz-de-conta ou histórias 

contadas pelo professor, nas quais se pode utilizar recursos expressivos como a entonação de 

voz ou a expressão corporal. A criança tende a imitar o educador e depois consegue brincar 

livremente com este campo.  

Com a linguagem visual, talvez a mais explorada na educação infantil, o professor 

deve promover situações que se utilizem de diferentes materiais (giz, tinta, canetinhas), ou até 

mesmo construir um ateliê em que as crianças possam explorar diferentes tamanhos de papéis 
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e materiais. Este é um campo muito vasto, no qual também podem ser feitas releituras de 

obras de artes ou o próprio desenho livre. O espaço pode também ser um meio de repertoriar 

as crianças com a valorização do que é construído por elas neste campo.  

Quanto ao campo de natureza e cultura, este traz de forma concisa pontos importantes 

para esta pesquisa, pois alega em seu texto questões como a apropriação do conhecimento 

científico. Assim, este campo explora assuntos que tratam de fenômenos naturais e fatos 

sociais. Segundo as Orientações  

 

(...) as crianças podem elaborar idéias acerca do mundo, transformando em 

conhecimento suas curiosidades sobre os animais, as plantas, a tecnologia, o 

comportamento humano e outros aspectos da cultura, se forem criadas 
condições para tal. (SÃO PAULO, 2007, p.96).  

 

A função do educador está em mediar esse conhecimento entre o mundo e a criança, 

pois ela possui uma curiosidade inerente. A observação de fenômenos naturais e da cultura 

humana, quando bem trabalhadas na educação infantil, ajudam a aguçar essa curiosidade 

infantil que é essencial para o desenvolvimento de um pensamento mais sofisticado. Além 

disso,   

(...) o professor deve criar condições para que ela se aproprie de noções 

históricas e cientificamente elaboradas não como verdades absolutas e 

inquestionáveis, mas como construções dinâmicas e provisórias, marcadas 
pelos valores e práticas de cada época.(SÃO PAULO, 2007, p.97) 

A criticidade deve estar envolvida neste campo de experiência, pois  

(...) as crianças têm oportunidade de interagir com o professor, com outras 

crianças e com o meio natural, social e cultural, elas podem, de um modo 
ativo, crítico e lúdico, apropriar-se de conceitos, idéias e mensagens que 

consolidam certas formas de pensar. Assim, possibilitar-lhes o acesso a 

fontes variadas de informações e de lazer, e a uma programação de 
características plurais, são fatores fundamentais para a construção de noções 

que as ajudem a entender o mundo como múltiplo, rico em culturas, em 

diferenças e em características naturais e socioculturais.” (SÃO PAULO, 

2007, p.98) 

Assim, as crianças 

(...) podem aprender que há múltiplas culturas feitas pelos homens, cada uma 

delas rica em elementos simbólicos, em produtos artesanais, artísticos e 
técnicos. Podem aprender que, na história, muitos povos foram dominados 

por outros e suas culturas foram praticamente destruídas ou desvalorizadas. 

Um triste exemplo disso é a cultura africana trazida para o Brasil pelos 
escravos e outros migrantes (...). O mesmo pode ser dito sobre o 
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conhecimento de outras culturas como a chinesa, coreana, judaica, boliviana, 

portuguesa e tantas outras etnias. (SÃO PAULO, 2007, p.100; 101).  

  

 Enfim, essas são as ideias trazidas pelas Orientações. A discussão realizada aqui foi 

feita de forma resumida de modo a chegar ao ponto principal, o campo de experiência 

“natureza e cultura”, que irá ajudar na futura análise da observação realizada na EMEI da 

cidade de São Paulo que constitui o campo empírico desta pesquisa.  

  

 

1.3 O que dizem os estudos  

 

Para a pesquisa desenvolvida no curso de mestrado, foi essencial um levantamento 

bibliográfico na área, para saber como a temática tem sido pesquisada dentro do âmbito 

educacional. Os estudos realizados tentam compreender como a religião, em relação à 

educação está sendo tratada na esfera científica de forma geral. O principal propósito foi 

mapear a produção na área e detectar possíveis lacunas para delimitar melhor o tema de 

pesquisa.  

No levantamento de pesquisas por meio dos resumos do Banco Teses e Dissertações 

no sítio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foram 

selecionadas as pesquisas que discutem religião relacionada à educação. Com este intuito, 

foram definidos alguns descritores: ensino religioso, escola laica e religião na escola. Foram 

separados para leitura 38 trabalhos de 241 identificados, pois os resumos traziam informações 

relevantes para pesquisa.  

Quanto ao sítio do SciELO, foram encontradas seis pesquisas com os mesmos 

descritores, todas utilizadas neste trabalho.  

No sítio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação 

(ANPED), encontram-se algumas pesquisas que tratam do assunto, sendo que apenas uma 

focaliza a questão da interculturalidade na educação infantil, ou seja, explicita também a 

questão da religiosidade.  

Serão abordados a seguir alguns desses trabalhos que se tornaram relevantes para a 

pesquisa. 

  A legalização do Ensino Religioso na LDB, em seu artigo 33, a questão de como tal 

normatização pode corresponder a uma diversidade cultural intrínseca ao contexto brasileiro, 
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além de como religião e laicização são fatores que apresentam suas polêmicas e polarizações 

foram aspectos abordados em pesquisas como as de Figueiredo (1999), Stigar (2009), Braga 

(2001), Frisanco (2000), Costa Neto (2010), Oliveira (2008), Dickie e Lui (2007) e Faria 

(2006). Tais trabalhos se tornam basilares ao terem como premissa o artigo 33 da LDB que 

debate a legalização do Ensino Religioso, entretanto seguem caminhos diferenciados, como a 

questão da interferência de órgãos como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e a 

Fórum Nacional para o Ensino Religioso na reformulação do Ensino Religioso, ambos 

pertencentes a organizações cristãs - consequentemente recaindo na questão da interferência 

da Igreja na legislação, outro tema debatido nessas pesquisas. Assim, tais trabalhos, apesar de 

pontuarem fatores diferentes em suas pesquisas, possuem como eixo condutor a inserção da 

religião dentro da escola, a partir da legalização de tal disciplina, tendo como conclusão que 

este é um tema polêmico e difícil de ser trabalhado pelos educadores.  

Faria (2006) fez um estudo muito semelhante ao abordado em meu trabalho de final de 

curso, pois essa autora pesquisou o Ensino Religioso e sua implementação no âmbito da 

escola estadual paulista. O diferencial é que em sua pesquisa há uma comparação entre duas 

escolas (uma na periferia da cidade de São Paulo e outra na região central), sendo que meu 

estudo foi realizado na periferia do Município de Suzano, somente em uma escola. Alguns 

apontamentos feitos pela autora nos fazem refletir melhor sobre a religião dentro da escola, 

principalmente ao questionar alguns aspectos singulares. Após interrogar alunos de ambas as 

escolas pesquisadas, sobre qual é a sua religião: “Até que ponto a idéia de ‘faço parte da 

religião da família’ acaba sendo entendida por eles como algo herdado, em que não lhe foi 

dado o direito de escolha?” (p.68).  Quanto às indagações sobre a presença da religião dentro 

da escola, chama atenção a seguinte parte: 

 

E se pensarmos em termos de escola, quem é este professor, que escola é 

esta, quem são os agentes dentro desta escola pública e de que forma 

conseguiram implementar um Ensino Religioso que não esteja impregnado 
de dogmatismo? Que tenha condições de contemplar a diversidade de 

expressões religiosas em seu contexto? E mais ainda, que permita que 

muitos não se sintam intimidados em expressar sua tendência religiosa? 
(p.43) 
 

A autora expressa, nesses questionamentos, alguns que faço também ao me deparar 

com a questão religiosa dentro da escola.  

Ainda nesta questão da legalização do Ensino Religioso, Pauly (2004) constata, de 

forma crítica, que: 
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A justificativa de que o ensino religioso é um componente curricular porque 

integra a formação para a cidadania é falsa. A suposição de que uma pessoa 

religiosa seja melhor, igual ou pior cidadã em razão de sua crença, 
caracteriza clara discriminação (PAULY, 2004, p. 174).  
 

Esse autor traz, especificamente, contradições existentes no ensino religioso, pois, 

segundo ele, não há formulação de parâmetros para essa área, o que acarretou uma 

necessidade de pesquisa para o conhecimento de como é concebida a relação entre educação e 

religião na escola – se o conteúdo trabalhado privilegia alguma religião ou se há mesmo a 

formulação de uma matéria embasada nas diferentes concepções de vida e opções religiosas. 

Também pode ser constatada uma ambiguidade descrita na LDB, pois as palavras 

“facultativo” e “obrigatório” já desencadeiam uma grande discussão dentro desse cenário.   

Lima (2008) relata, em seu trabalho, uma comparação feita em duas escolas (uma 

pública e outra particular). Sua pretensão, com essa pesquisa, foi saber como a religião é tida 

como um meio para solucionar problemas de ordem moral, por parte dos autores que nela 

atuam. A autora também utiliza uma pesquisa de campo e entrevistas feitas com professores. 

Questiona o motivo da escola pública laica ainda aceitar a religião como único meio de se 

educar e inserir valores morais nos adolescentes “problemáticos”, foco também de Pires 

(2009) ao discutit a questão da formação ética do educador, pois defende que há uma forte 

influência religiosa em sua prática diária em sala de aula. 

 Silva (2011) discute como a identidade cultural pode influenciar na prática docente. 

Assim, algumas decisões tomadas dentro da escola, podem desvelar um conjunto de sentidos 

incorporados pelo ator social; para isso ele usa o conceito de habitus em seu artigo. Entre os 

pontos pesquisados está a questão da moral e de como a religião tem como proposta formular 

um conjunto de normas morais orientador de condutas. O autor pontua o forte papel social 

exercido pela religião, como ela visa impregnar valores morais e simbólicos e como o 

contexto cultural limita a prática docente. O interessante desse trabalho é a utilização de 

alguns conceitos de Bourdieu, referencial teórico que a pesquisa aqui apresentada também irá 

utilizar.  

Quanto às pesquisas de como o professor polivalente, dentre outros agentes da escola, 

tratam tal assunto dentro da Educação Infantil ou Ensino Fundamental no cotidiano escolar, 

não é questionamento feito na maior parte dos trabalhos encontrados nesse mapeamento. 

Apenas Staffen (2007) e Marcon (2006) contemplam esse ponto especificamente na Educação 

Infantil, o primeiro trabalho cotejando com propostas oficiais e o segundo focalizando 

questões de diversidade cultural.  
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Staffen (2007) fez uma pesquisa muito interessante, pois 

 

Partindo do pressuposto de que a religião faz parte do ser humano, decidiu-

se investigar mais a fundo a questão da diversidade religiosa dentro da 
escola. Não a escola que possui o Ensino Religioso em sua grade curricular 

já estabelecido, mas na escola de Educação Infantil pública, onde o trabalho 

é organizado de forma diversa às outras fases escolares (p.10). 
 
 

Essa autora, em sua pesquisa, analisa como os professores de duas escolas em Itajaí 

(SC) e 1 em São José dos Campos (SP) interpretam a diversidade religiosa dentro da 

educação infantil, a partir dos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil. 

Como metodologia de pesquisa utilizou um questionário-guia e relata a dificuldade dos 

educadores pesquisados em lidar com as diferenças.  

Quanto a Marcon (2006), o trabalho apresenta uma análise da questão da 

interculturalidade e infância. O autor faz uma discussão interessante entre as relações 

étnicas/raciais, com a perspectiva da diversidade cultural. Afirma que “(...) muitas escolas de 

educação infantil não incorporam em seus projetos político-pedagógicos e nas suas práticas 

cotidianas as contribuições do multiculturalismo e da educação intercultural” (p.1). Além 

disso, traz outra questão interessante: “A escola não se constitui num fenômeno isolado do 

contexto sociocultural, econômico, político e religioso.” (p. 3).  

A religiosidade faz parte da cultura brasileira e não há como impedi-la de adentrar a 

escola com docentes e discentes. Fischimann (2009) discute a laicidade em tal ambiente. 

Segundo a autora, o Estado deve “(...) ser democrático, de Direito, e tratar todos os cidadãos e 

cidadãs como livres e iguais em dignidade e direitos.” (p. 569). Ou seja, o Estado é laico, os 

autores sociais presentes no cotidiano da escola, em sua maioria, possuem uma religião, então 

como propor tal debate dentro do âmbito escolar? Aqui se pode identificar outro ponto crucial 

em tal temática.  

Podemos citar que a religião está envolvida de fato na vida dos agentes constituintes 

da escola, contudo como algo que tende à unicidade (contemplando apenas a fé cristã) e não à 

multiplicidade religiosa que a escola abarca; este é um apontamento feito nas pesquisas lidas 

sobre tal temática.   

Nas ações escolares diárias percebemos, também, algumas incorporações tidas como 

próprias da escola, como a comemoração da Páscoa ou das Festas Juninas. Tais 

comemorações são de cunho religioso, porém afirmadas e reafirmadas por uma cultura escolar 

herdada, embora não saibamos desde que época vem tal tradição na escola. Mas essas ações 
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estão tão fortemente ligadas à educação brasileira, que fica apenas no inconsciente 

populacional. Segundo Fischimann (2009): 

 

Mas o tema do ensino religioso em escolas públicas, por se referir a crianças 
e adolescentes, e pela história acumulada no campo da educação (Cunha, 

2009), tem sido a pedra de toque que suscita indignação coletiva quanto aos 

limites da ingerência das religiões sobre a formação de consciências tenras, 

por sobre, até, da vontade e determinação das próprias famílias, contra o 
caráter laico da proteção que o Estado brasileiro prevê oferecer à cidadania e 

ferindo o caráter facultativo previsto pela Constituição (p. 570) 
   

 Se o ensino religioso for tratado, como afirma tal autora, teremos em nosso país uma 

eterna forma de reproduzir conceitos sem que haja o mínimo de reflexão. Além disso,  

 

É evidente que o desprezo pela cidadania já se fez como sintoma de 

tendência de uma orientação política que não apenas se abre à aceitação de 
acolher estruturas religiosas no Estado, como vê de bom grado a 

possibilidade de nelas se apoiar; por isso, pede adesão e não análise, não se 

preocupando com a argumentação plural, própria da democracia, assim 
como descura da própria ordem jurídica vigente. (Fischimann, 2009, p.572) 

 

 Essa nova proposta de pesquisa tem o diferencial de analisar como a religião entra na 

escola e, quando se trata de agentes educacionais, quais são as situações em que ocorre. Cury 

(2004), ao debater a legalização do ensino religioso no Brasil, traz em seu artigo um ponto de 

tensão na área, pois: 

 

O ensino religioso é problemático, visto que envolve o necessário 
distanciamento do Estado laico ante o particularismo próprio dos credos 

religiosos. Cada vez que este problema compareceu à cena dos projetos 

educacionais, sempre veio carregado de uma discussão intensa em torno de 
sua presença e factibilidade em um país laico e multicultural (p.184). 

 

 Em suma, o levantamento bibliográfico aponta para uma maior discussão no âmbito 

legal, principalmente sobre o artigo 33. A pesquisa aqui desenvolvida pretende analisar o 

contexto da educação infantil e este não possui uma legislação e nem professor específico que 

balize o assunto religião.  
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1.4 Grupos de pesquisas sobre educação e religião 

 

 Como parte do cenário acadêmico é essencial mencionar alguns grupos de pesquisas 

que se empenham para discutir o tema educação/religião – sendo este viés uma das sugestões 

dadas no exame de qualificação.  

  No site da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP),  é possível 

encontrar dois grupos que discutem a temática educação e religião. Um se intitula 

Discriminação, preconceito, estigma: minorias étnicas e religiosas, cultura e educação e tem 

como ano de formação 1990, sendo liderado pela Professora Doutora Roseli Fishmann. Seu 

principal foco é a questão das minorias étnicas e religiosas. Outro grupo encontrado nesse 

sítio é o Grupo de Estudos História da Educação e Religião, que, como o próprio nome 

confirma, discute a questão da religião ao longo da história da educação, tendo como líderes a 

Professora Doutora Maria Lucia Spedo Hilsdorf e o Professor Doutor Thiago Borges de 

Aguiar.  

 Outra fonte de pesquisa muito proveitosa é o Observatório da Laicidade na Educação 

(OLE), vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que tem como 

coordenador o Professor Doutor Luiz Antônio Cunha. O OLE, como é conhecido, possui um 

banco de dados fundamental para quem pesquisa religião e educação, pois anualmente 

publicam pesquisas sobre o tema no sítio, o que facilita quando se faz um mapeamento sobre 

educação e religião, além de terem um levantamento legislativo sobre ER. O sítio é de fácil 

visualização e auxilia muito quem pesquisa a temática. Um ponto muito interessante trazido 

pelo OLE é que “Não nos contentamos em registrar o que vemos, mas nos empenhamos em 

analisar criticamente o observado e intervir no debate político, tanto sobre a educação 

pública quanto em questões correlatas, que digam respeito à laicidade do Estado”. É um 

sítio relevante para quem pesquisa a temática, com qualquer recorte (histórico, social, 

político, legislativo, entre outros).  

 O Grupo de Pesquisa Educação e Religião (GPER), que tem como coordenador o 

Professor Doutor Sérgio Rogério Azevedo Junqueira, segundo o sítio, é um grupo em 

construção que pretende criar uma rede de pesquisadores pelo Brasil que debatam o tema. A 

sede do grupo é a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e tem como formação 

o ano de 2000. No sítio também é possível encontrar bibliografia e publicações sobre 

educação e religião.  

Quanto ao que tange a educação infantil, somente no sítio do OLE foi encontrado uma 

pesquisa, Staffen (2007), esta já relatada no outro subtítulo. 
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 Enfim, esses são alguns grupos de fácil localização na internet e que permitem um 

mapeamento do cenário acadêmico sobre o tema.  

  

1.5 Apoios teóricos 

 

Fernández (1995) e Bourdieu (2004) nos ajudam a compreender como uma faceta de 

determinada cultura pode ser detectada nas instituições, como os sujeitos naturalizam formas 

de pensar e agir dentro da sociedade e, assim, tais formas são reproduzidas dentro da escola.  

A reprodução realizada pelas pessoas que atuam na escola tem como intuito agir de 

acordo com certos traços da formação recebida para que se perpetue a sua existência, a sua 

organização social, tal qual elas a conhecem. A escola, para os autores, possui uma 

legalização para a manutenção de seus alunos e dela emanam ordem e normas. Segundo 

Fernández (1995) “(…) se trata de la reproducción de una sociedad contradictoria, por una 

instituición contradictoria y en una relación contradictoria” (p.25).   

Conceitos discutidos por Bourdieu, tais como campo religioso, poder simbólico, 

habitus e violência simbólica se tornam basilares nesta pesquisa.  

Fundamentado em três importantes autores da sociologia (Marx, Weber e Durkheim), 

Bourdieu (2004) propõe uma discussão sobre o campo religioso, pois para ele a religião 

conforta o indivíduo, os leigos, e serve para a manutenção da ordem social, uma justificativa 

para a existência. A religião não passa de “uma manobra de dominantes sobre dominados”, já 

que segundo o próprio autor: 

  

(...) o interesse religioso tem por princípio a necessidade de legitimação das 
propriedades vinculadas a um tipo determinado de condições de existência e 

de posição na estrutura social, as funções sociais desempenhadas pela 

religião em favor de um grupo ou de uma classe, diferenciam-se 
necessariamente de acordo com a posição que este grupo ou classe ocupa 

(...) (BOURDEIU, 2004, p.50).  
 

 

  

Os diferentes campos sociais são dotados de regras próprias, visto que eles 

representam “(...) una serie de propiedades generales que, adoptando ciertas especificidades, 

son válidas para campos tan diferentes como el económico, el político, el científico, el 

literário, el educativo, el intelectual, el del deporte, el de la religión, etc” (GUTIÉRREZ, 

2013, p.11). Segundo a autora, cada campo defende seus próprios interesses, pois este é o 

propósito para a manutenção de seu funcionamento. 
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Desse modo, os leigos sofrem um processo de inculcação do habitus religioso, e 

podemos dizer que muitos desses agentes circulam de suas instituições religiosas para a 

escola, uma vez que “(...) a religião está predisposta a assumir uma função ideológica, função 

prática e política de absolutização do relativo e de legitimação de um arbitrário (...)” 

(BOURDIEU, 2004, p.46). Na escola, a atuação dos agentes constitui violência simbólica no 

que se refere, também, à presença da religião nas ações principalmente na educação infantil, 

embora nem sempre seja por escolha consciente, mas por disposição de seus habitus. A 

religião ajuda a dominar as atitudes, a formar um habitus, ela fornece as “justificativas sociais 

de existir enquanto ocupantes de uma determinada posição na estrutura social” (p.96). Ao 

explanar sobre a noção de habitus, Bourdieu; Chartier (2011) apontam que ela 

 

(...) tem várias propriedades. Ela é importante para lembrar que os agentes 

têm uma história, que são produto de uma história individual, de uma 
educação associada a determinado meio, além de serem o produto de uma 

história coletiva, e que em particular as categorias pensamento, as categorias 

do juízo, os esquemas de percepção, os sistemas de valores, etc, são o 

produto da incorporação de estruturas sociais. (p.58) 
  

 Além disso, é também enfatizado por ele que “(...) o habitus não é um destino; em vez 

de um fatum – de acordo com a afirmação que me é atribuída – trata-se de um sistema aberto 

de disposições que estará submetido constantemente a experiências e, desse modo, 

transformado por essas experiências” (BOURDIEU; CHARTIER 2011, p.62). Pode-se 

concluir que tal conceito implica uma relação complexa de entendimento, pois 

 

(...) de acordo com meu habitus, verei, ou não, certas coisas na mesma 
situação. E vendo, ou não, essa coisa, serei incentivado por meu habitus a 

fazer, ou não, certas coisas. É uma relação extremamente complexa, mas 

que, creio eu, a totalidade das noções correntes, sujeito, consciência etc – é 
incapaz de pensá-la. (BOURDIEU; CHARTIER, 2011, p.63) 

 

 

Wacquant (1998) também explora tal conceito, fazendo um resgate histórico de como 

ele foi trabalhado por diversos autores, já sendo possível verificar a noção de habitus no 

pensamento de Aristóteles. Entretanto o autor afirma que é na obra de Bourdieu que  

 

(...) o modo como a sociedade torna-se depositada nas pessoas sob a forma 

de disposições duráveis ou capacidades treinadas e propensões estruturadas 

para pensar, sentir e agir de modos determinados, que então as guiam em 
suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações de seu meio 

social existente (p.66).  
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Além disso, é importante citar que, Wacquant (1998), ainda explorando tal conceito, 

reafirma a noção de que habitus “(...) é durável mas não estático ou eterno: as disposições são 

socialmente montadas e podem ser corroídas, contrariadas ou mesmo desmanteladas pela 

exposição a novas forças externas (...)” (p.67).   

Assim como Bourdieu (2004), Fernández (1995) discute que a sociedade é composta 

por variadas instituições, sendo que elas devem cumprir o papel de socializar o indivíduo, ou 

seja, “Por eso, el resultado de la socialización debe ser un proceso de interiorización de las 

normas sociales, el proceso por el que el individuo convierte la cultura que le rodea, a sus 

aspectos fundamentales, en algo proprio” (p.20). 

A escola é constituída por diversas normatizações e, neste caso específico, é 

denominada laica, mas nossa sociedade apresenta, tal como afirma Fernández (1995), um 

dualismo, e isto se manifesta dentro da escola: 

 

(...) conformar una conciencia nacional, tanto si pensamos en los Estados-

nación como si nos referimos a las nacionalidades que carecen de un Estado 

propio pero han logrado recursos e influencia en materia de educación. O, en 
fin, para el adoctrinamiento religioso pues es difícil saber qué habría sido de 

las distintas iglesias si no hubieran contado con ese formidable recurso que 

es la escuela (p.29).  

 

Para o autor, o Estado deve impor uma ordem; em uma sociedade antagônica, a igreja 

pode, sim, ser um dos meios para impor um caráter homogêneo à escola. 

  

En definitiva, la escuela procede directamente a la inculcación de los 

conocimientos, valores y actitudes que favorecen la perpetuación de la 

estructura política de la sociedad de la que forma parte. (p.32) 
 

 

 Bourdieu (2012) discute outro conceito essencial para este trabalho. Trata-se do poder 

simbólico: 

 

No entanto, num estado do campo em que se vê o poder por toda a parte, 

como em outros tempos não se queria reconhecê-lo nas situações em que ele 
entrava pelos olhos dentro, não é inútil lembrar que – sem nunca fazer dele, 

numa outra maneira de o dissolver, uma espécie de círculo cujo centro está 

em toda parte e em parte alguma – é necessário saber descobri-lo onde ele se 
deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado, portanto, 

reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só 

pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 

lhe estão sujeitos ou mesmo exercem.” (p.7, 8) 
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 Para muitos agentes que atuam nas escolas, o campo religioso pode ser confundido 

com sua atuação profissional e o poder simbólico que ele pode exercer sobre o alunado 

provavelmente passa despercebido, pois para muitos educadores isso é imperceptível, o seu 

habitus já traz essa disposição, o que torna a religião algo naturalizado dentro dessa 

instituição. Bourdieu (2012) também enfatiza que 

 

Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 
estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade que 

tende a esclarecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, 

em particular, do mundo social) (...) (p.9) 

 

 A religião não deixa de ser algo que auxilia na construção da realidade, que conforta e 

dá sentido à vida das pessoas, ela pode responder a várias questões e se tornar essencial para 

explicar os “porquês” do cotidiano de uma sociedade contraditória, na qual riqueza e pobreza 

vivem lado a lado; a religião traz o conforto necessário para uma camada populacional 

desprivilegiada. 

 Assumindo esta perspectiva adotada por Bourdieu e Fernández, as análises propostas 

aqui seguirão esta linha.  

 
 

1.5.1 A questão da infância: uma breve apresentação sobre o 

desenvolvimento infantil 

  

 Quando criança toda a cultura acumulada nos é passada por um adulto, pais, 

familiares, professores. A educação se torna uma forma de transmissão dessa cultura de 

maneira inquestionável, a infância passa a ser vista pela ótica desse adulto que muitas vezes 

interfere na curiosidade infantil e não sabe como a explorar. Assim, se torna importante trazer 

algumas considerações sobre as teorias do desenvolvimento infantil com aporte em dois 

teóricos conceituados: Wallon (1975) e Vigotski (2007), pois ambos questionam esse modelo 

adultocêntrico educacional e enfatizam a importância da mediação do conhecimento, além do 

desenvolvimento global infantil.   

Para Wallon (1975) o principal instrumento mediador entre criança e outros é a 

afetividade, para Vigotski (2007) a linguagem se torna um fator primordial para a interação 

com o meio. Ambos possuem princípios marxistas como base para suas teorias, sendo que a 

dialética influenciou diretamente esses autores.  
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Wallon (1975) defende que o ser humano está condicionado ao meio social, este 

indispensável para condições de existência. Assim, a criança não pode ser julgada por sua 

condição biológica ao nascer, não que essa seja dispensável, mas o social é fator primordial 

para o desenvolvimento infantil.  

Algumas etapas do desenvolvimento infantil podem ser destacadas, entretanto, 

segundo Nascimento (2004) ele  

 

(...) não propôs um sistema linear e organizado de etapas de evolução 

psíquica, mas desenvolveu sua teoria buscando compreender os objetivos da 
criança e os meios que ela utiliza para realizá-los, estudando cada uma das 

suas manifestações no conjunto de suas possibilidades. (p.47)  

 

Para Wallon (1995) a emoção torna-se um fator preponderante no desenvolvimento do 

primeiro ano de vida, pois o recém-nascido manifesta sensações de desconforto com o choro, 

que é uma forma arcaica de se manifestar, mas que criará sua relação com o outro. Para a 

criança interessa, neste primeiro momento, responder às manifestações orgânicas de 

desconforto, sendo que para isso o choro, a emoção, que comove os adultos é uma forma de 

ter uma resposta imediata para suas necessidades.  Esta etapa é nomeada como impulsivo-

emocional. Para o autor “As influências afectivas que rodeiam a criança desde o berço não 

podem deixar de exercer uma acção determinante na sua evolução mental.” (p.141).  

Apesar de estar mais fortemente presente neste primeiro ano de vida, a criança ou até 

mesmo o adulto, manifestará momentos de emoção em outras etapas de desenvolvimento. 

Quando uma situação a desagrada, quando agredido por um colega ou irmão é pelo choro que 

a criança se manifestará. Assim, a afirmação trazida por Nascimento (2004) sobre as etapas 

do desenvolvimento, pode ser confirmada como não lineares e sim como manifestações que a 

criança expõe conforme a sua necessidade.  

É no período denominado sensório-motor que a criança começa a despontar seu 

interesse pelo mundo externo, pelo outro, pois sua motricidade é fator preponderante. Nesta 

fase, ela consegue se diferenciar dos objetos. Segundo Nascimento (2004) “À autonomia 

senso-motora adquirida com o andar segue-se de maneira quase imediata a entrada no mundo 

dos signos, que emancipa a criança da realidade” (p.51).  

Quanto ao estágio denominado personalismo, a criança voltará sua atenção “(...) para 

o mundo humano, no qual se colocará, sucessivamente, em situação de oposição, sedução e 

imitação, iniciando outra vez uma fase centrípeta do desenvolvimento.” (Nascimento, 2004, 
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p51). É interessante ressaltar a questão da imitação, pois é quando a criança tende a imitar o 

adulto ou até outras crianças de seu convívio.   

Nesta etapa, que seria a mais importante para este trabalho, o papel do professor se 

torna fundamental na formação da personalidade da criança, pois a função de fazer com que a 

criança se diferencie do outro e se torne cada vez mais autônoma podem proporcionar a sua 

emancipação perante o adulto.  

A imitação também pode ser destacada nesta faixa etária, pois Wallon (2008) a define 

como uma “(...) necessidade de executar seus próprios ritmos e, por meio deles, harmonizar-

se com o ambiente e estender sua sensibilidade subjetiva aos objetos que a cercam” (p.127). A 

emoção muitas vezes está presente no ato de imitação, como quando uma cena de filme 

provoca o choro em telespectadores. Na faixa etária em que a pesquisa foi realizada é 

importante ressaltar que  

 

(...) é preciso esperar até os 3 ou 4 anos para ocorrer uma outra forma de 
imitação, aquela que Detaille chama de “imitação fantasia” (imitação 

dramática dos americanos). Nesta idade ela coincide com a “crise da 

personalidade”. Na medida em que sente necessidade de afirmar-se a si 
mesma, a criança se interessa pelas outras pessoas como tais; ela manifesta 

isso imitando-as, o que é ao mesmo tempo procurar conhecê-las melhor e 

tentar roubar-lhe suas vantagens. (WALLON, 2008, pp. 144,145).  

 

 

O autor também enfatiza a questão dos grupos, a família seria o primeiro deles, em 

que a criança é inserida naturalmente. Por volta dos seis e sete anos a criança sai da 

convivência familiar e se insere em outros grupos, os quais são considerados indispensáveis 

para a aprendizagem social e a formação da personalidade. Nas próprias palavras do autor: 

 

Daí resulta uma espécie de equivalência reconhecida pelo sujeito entre ele e 

os outros. É evidente que gosta mais dele, é evidente que tem o seu ponto de 

vista particular sobre os actos a executar, mas torna-se capaz de ter em conta 
os outros, de procurar a persuasão dos outros ou de procurar dominá-los. 

(WALLON, 1975, p. 213). 

 

 Wallon ainda ressalta dois outros estágios, o categorial, no qual já há um domínio do 

pensamento pela criança e a adolescência, sendo que já se tem uma plena distinção do “outro” 

(NASCIMENTO, 2004, p.51).  
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A questão dos grupos é outro fator que deve ser explorado na fase escolar, pois quando 

o educador proporciona momentos de trabalhos coletivos pode gerar um ambiente mais 

harmonioso em sala, no qual a competição não seja fator preponderante. Segundo ele, 

Penso que é mau tirar proveito desta idade para desenvolver nela o espírito 

de concorrência e de antagonismo colectivo. Não se faz senão suscitar um 

mau espírito de grupo e as premissas dum sentimento que não é sentimento 
de solidariedade, mas sentimento de dominação em relação ao outro grupo, 

isto é, a forma de dominação mais deplorável, a mais cega, a mais nefasta. 

Pode-se ver assim despertar um estado de espírito muito próximo do racismo 
ou do facismo, onde o grupo que se quer ver superior tem para com os outros 

só sentimento de descrédito e de hostilidade (WALLON, 1975, p.216). 

 

É evidente na obra de Wallon (1975; 1995; 2008) que a instituição escolar se torna um 

lugar privilegiado na formação do individuo, entretanto este é um ambiente complexo no qual 

as pessoas que o compõe carregam consigo fatores que podem interferir na educação da 

primeira infância. A escola tem para si uma responsabilidade ampla ao assumir a educação de 

diversos grupos sociais com culturas múltiplas. O professor não deve distinguir seus alunos 

pela religião, pela etnia ou origem social.  

Logo, o meio social é fundamental para a aquisição da aprendizagem, a sociedade é 

capaz de modificar o meio pela técnica e pelos costumes que empregam como fundamentais 

para a sua existência.   

Vigotski (2007) pontua fatores primordiais para o desenvolvimento infantil, como a 

especificidade dos signos, os níveis de desenvolvimento proximal e real, além da importância 

do brincar para a criança.    

Para Vigostski (2007) os signos seriam o princípio básico de diferenciação do 

pensamento humano, em relação aos outros animais. Esses signos se desenvolverão de tal 

forma que levam à linguagem. O teórico conceitua que “O uso de signos conduz os seres 

humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do desenvolvimento 

biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura.” (p.34). Outra 

afirmação interessante trazida por ele é a de que “(...) os signos externos, de que as crianças 

em idade escolar necessitam, transformam-se em signos internos, produzidos pelo adulto 

como um meio de memorizar.” (p.40).  

Vigotski (2007) verifica ser equivocado o ponto de vista de que o biológico precede o 

social, pois é a experiência sociocultural de cada indivíduo que o leva a desenvolver as 

funções psicológicas superiores (percepção, memorização, pensamento, atenção e 
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imaginação), as quais se desenvolvem por um processo dialético e possuem uma origem 

social, ambos fundamentais para o desenvolvimento humano.   

O autor também discute os conceitos de zona de desenvolvimento proximal, potencial 

real. A proximal seria uma zona em que as aprendizagens não foram concretizadas, 

diferentemente da real, na qual a criança já tem conhecimentos estabelecidos. O adulto deve 

mediar o conhecimento no que tange à zona de desenvolvimento proximal, pois nela se 

encontram as aprendizagens que devem compor a zona de desenvolvimento potencial, para 

que elas se tornem um conhecimento concreto. Portanto, uma educação mediadora deve se 

pautar na zona de desenvolvimento proximal.    

Enquanto a criança precisa de auxílio para realizar determinada tarefa, a zona de 

desenvolvimento proximal está passando pelo seu estado potencial, exemplificando que 

quando uma criança necessita de um adulto para montar um quebra-cabeça, primeiramente 

aquelas peças desconjuntadas não fazem sentido algum, mas quando um adulto demonstra o 

resultado da junção dessas peças, a criança perceberá o como montar e isso será uma 

aprendizagem que passará para um zona de desenvolvimento potencial. Apesar da criança 

saber o resultado final de um quebra-cabeça o seu processo de montagem ainda pode ser 

complexo; entretanto, quando a criança consegue manipular sozinha este objeto a 

aprendizagem foi concretizada, ela se torna um desenvolvimento real.   

Para ele, a criança em idade escolar carrega consigo conhecimentos prévios da sua 

vivência social e a escola não pode desconsiderar essa trajetória já realizada por ela. Assim, os 

três conceitos expostos acima se tornam essenciais para que o educador consiga traçar 

objetivos a serem atingidos com essa criança, pois  

 

(...) nós a chamamos a zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância 

entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 
solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação do adulto ou 

em colaboração com companheiros mais capazes (VIGOTSKI, 2007,p.97)  
 

Esta afirmação torna preponderante o papel do professor no desenvolvimento global 

da criança, pois ao ter pleno domínio de como a criança aprende, considerando o que já se 

tornou real, a função de estimular o nível de desenvolvimento em proximal e potencial é o 

caminho que o educador deve seguir.   

A criança se desenvolve de forma concreta com base no social e é entre os 4 e 5 anos 

de idade que “A ação regida por regras começa a ser determinada pelas idéias e não pelos 
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objetos”(VIGOTSKI, 2007, p.115). Assim, é nessa faixa etária que a criança começa a 

diferenciar as ideias dos objetos, sendo que isso ainda não está totalmente dissociado para ela.  

Segundo Mello (2004), apoiando-se em Vygotsky, a cultura historicamente acumulada 

deve ser mediada por um adulto. Não se nasce com as habilidades para ser humano e sim a 

aprendemos no decorrer da vida. Assim, segundo as próprias palavras da autora: 

 

Com a teoria histórico-cultural, aprendemos que o papel da educação é 

garantir a criação de aptidões que são inicialmente externas aos indivíduos e 

que são dadas com possibilidades nos objetos materiais e intelectuais da 
cultura. Para garantir a criação de aptidões nas novas gerações, é necessário 

que as condições de vida e educação possibilitem o acesso dos indivíduos 

das novas gerações à cultura historicamente acumulada. (p.140) 

 

O brincar é essencial para a criança, assim como os gestos, pois ambos fazem com que 

ela tenha a aquisição da linguagem, algo já construído culturalmente.  O autor indica o que se 

chama de sócio-interacionismo, propondo um desenvolvimento dialético do ser humano com 

um conhecimento mediado pelo adulto. O papel do professor com essa faixa etária deve 

incidir em proporcionar brincadeiras diversas, sendo que brincadeiras que se utilizam de 

gestos ajudarão no desenvolvimento da linguagem e consequentemente no processo de 

letramento. O uso da imitação de forma mecânica prejudica o desenvolvimento, esta é a 

crítica feita por ele ao ensino tradicional.  

 

As crianças podem imitar uma variedade de ações que vão muito além dos 
limites de suas próprias capacidades. Numa atividade coletiva ou sob a 

orientação de adultos, usando a imitação, as crianças são capazes de fazer 

muito mais coisas. Esse fato, que parece ter pouco significado em si mesmo, 

é de fundamental importância na medida em que demanda uma alteração 
radical de toda a doutrina que trata da relação entre aprendizado e 

desenvolvimento em crianças. (VIGOTSKI, 2007, p.101).  
 

Em suma, ambos os autores trazem a ideia do desenvolvimento global infantil a ser 

mediado por alguém que já possui este conhecimento acumulado historicamente. Humanos se 

diferenciam dos animais pela cultura e não nascem com pré-disposições e habilidades para 

determinados conhecimentos, para eles é o meio social, seja através da afetividade ou da 

linguagem, que irá garantir a apropriação da cultura já existente. Com esses conceitos, 

encerra-se este capítulo referenciando com bases as análises a serem feitas para as cenas que 

relatam o cotidiano da escola. 
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 2. O cenário da pesquisa 

 

Para um melhor entendimento sobre o bairro em que a escola está inserida alguns 

dados pesquisados serão pontuados, para depois serem apontadas algumas características da 

escola pesquisada. Pretende-se traçar esses aspectos para que haja uma melhor compreensão 

da pesquisa realizada e seu cenário. 

 

2.1 Características da religiosidade na cidade de São Paulo 

 

A religião é como já apontado anteriormente, algo presente no cotidiano do brasileiro, 

desde longa data. Vivemos em uma sociedade perpassada pela religiosidade. A Tabela 1 

apresenta dados recentes da população da cidade de São Paulo, local em que se realiza esta 

pesquisa.    

Verifica-se, pela análise da Tabela 1, que a cidade possui maioria católica, seguida pelos 

evangélicos. Os espíritas, os seguidores de religiões afros, os de outras religiões ou os sem 

religiões representam uma pequena parcela da população. Portanto, o contexto paulistano, 

quando se trata da religiosidade, possui variedade manifesta de credos, inclusive de crianças 

pequenas, recém-saídas da educação infantil ( as de 5 a 9 anos), caracterizando o cenário social. 

Nesse cenário, a religião pode ser inicialmente caracterizada como “(...) uma atividade social 

regular que emprega representações e práticas relativas à vida e à morte, à felicidade e à 

infelicidade, associada a um poder carismático que se refere a entidades invisíveis” (WILLAIME, 

2012, p.195). Conforme se verifica na Tabela 1, essa atividade social envolve pessoas de idades 

variáveis, mas se destacam aqui as crianças da faixa etária da primeira etapa da escolaridade, que 

já manifestam seus credos, mesmo sendo tão jovens, considerando que os levantamentos do 

IBGE advém de declarações de pessoas abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    43 
 

 

 

Tabela 1 

Censo Demográfico 2010 - Características Gerais da População - Resultados da Amostra 

- Pessoas de 5 anos ou mais de idade, por grandes grupos de religião, segundo a condição de 

alfabetização e os grupos de idade - São Paulo – 2010 

 

          

Alfabetização 

e 

grupos de idade 

Pessoas de 5 anos ou mais de idade 

Total 

(1) 

Grandes grupos de religião 

Católica 

apostólica 

romana 

Evangélicas 

Espírita 
Umbanda e 

Candomblé (2) 

Outras 

religiosidades 

Sem 

religião 
De missão 

De origem 

pentecostal 

Evangélica não 

determinada 

Alfabetizadas  36 522 093   22 055 380    958 899   5 244 165   2 445 405   1 278 768    130 495   1 456 094   2 900 533  

  5 a   9 anos  2 222 003   1 242 245    62 572    407 895    184 478    54 202    5 972    89 098    173 448  

   5 e 6 anos   629 314    358 163    17 158    110 557    51 644    16 665    1 693    24 695    48 131  

   7 a 9 anos  1 592 689    884 082    45 414    297 338    132 834    37 537    4 280    64 403    125 317  

10 a 14 anos  3 281 515   1 847 998    92 686    592 094    259 865    72 032    8 656    134 943    269 919  

15 a 19 anos  3 274 718   1 886 121    86 924    515 060    235 960    75 930    10 147    123 011    336 932  

20 a 24 anos  3 602 732   2 115 266    89 661    515 939    243 682    92 303    12 755    130 421    394 309  

25 a 29 anos  3 741 529   2 178 445    95 580    540 999    259 284    120 009    14 988    141 847    381 656  

30 a 39 anos  6 589 733   3 849 099    172 879    976 956    470 157    246 737    28 270    261 799    571 870  

40 a 49 anos  5 521 289   3 376 788    146 480    768 315    363 042    237 331    22 598    224 739    375 147  

50 a 59 anos  4 183 336   2 702 252    103 037    518 761    242 178    199 814    16 144    168 332    229 168  

60 a 69 anos  2 373 556   1 608 514    60 898    261 770    117 397    108 064    7 404    99 236    108 583  

70 anos ou mais  1 731 683   1 248 653    48 181    146 376    69 362    72 345    3 561    82 669    59 501  

Não alfabetizadas  2 061 198   1 243 532    36 670    364 447    130 582    21 445    3 731    62 758    185 919  

  5 a   9 anos   638 035    334 608    16 209    128 511    50 519    10 525    1 550    25 159    69 733  

   5 e 6 anos   496 926    262 842    13 247    98 255    39 055    8 869    1 260    19 957    52 718  

   7 a 9 anos   141 109    71 766    2 962    30 256    11 464    1 657     290    5 202    17 015  

10 a 14 anos   44 042    22 654     911    8 842    3 225     696     52    1 593    5 423  

15 a 19 anos   27 840    14 915     597    4 363    1 854     387     78     843    4 094  

20 a 24 anos   34 427    18 179     389    5 188    2 201     371     57     810    6 034  

25 a 29 anos   47 321    28 293     564    6 200    1 994     545     127     983    7 321  

30 a 39 anos   150 558    92 573    1 482    20 839    7 386     994     289    3 442    20 665  

40 a 49 anos   210 941    133 940    2 704    32 698    11 616    1 267     392    4 216    22 599  

50 a 59 anos   241 451    152 993    2 799    43 772    14 100    1 462     488    5 631    19 094  

60 a 69 anos   276 554    178 488    4 133    51 056    16 452    1 773     444    7 124    16 152  

70 anos ou mais   390 030    266 890    6 883    62 977    21 236    3 426     254    12 957    14 803  

                    

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

(Tabela3.20.4.7) (BRASIL, 2010). 

        (1)  Inclusive as pessoas sem declaração de religião e Não sabe.  (2) Inclusive outras religiões afrobrasileiras.  
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2.2 O bairro Itaim Paulista e a religiosidade 

 

A escola pesquisada fica no bairro nomeado Itaim Paulista no distrito da Vila Curuçá, 

muito próximo a São Miguel Paulista. O mapa auxilia a situar melhor a região onde a 

pesquisa foi realizada.   

 

 

Figura 1: Mapa do município de São Paulo 

 

 

Fonte: Subprefeituras e distritos de São Paulo. Disponível em: 

<http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/economia_urbana/mapas/mapaindice.pdf>. Acesso em: 13 de dez de 2013.  

 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/economia_urbana/mapas/mapaindice.pdf
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No sítio da prefeitura de São Paulo foram achados dados sobre densidade demográfica 

do bairro, conforme pode ser visto na tabela 2 abaixo:  

 

 

        Tabela 2: Densidade demográfica do bairro Itaim Paulista 

 

 

Fonte: sítio da Prefeitura de São Paulo  http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ 

subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758> acesso em: 13 de dez de 

2013.  

  

Dos 11 milhões de habitantes do município de São Paulo, cerca de 373 mil habitam o 

bairro pesquisado; vale ressaltar que este tem fácil acesso para outros municípios, como 

Itaquaquecetuba, Poá, Suzano e Guarulhos o que faz com que mais pessoas circulem por 

Itaim Paulista diariamente. O bairro se localiza no extremo leste da cidade. Possui uma grande 

diversidade religiosa e populacional, encontra-se em uma zona de vulnerabilidade social.  

Como forma de situar o bairro e o perfil da religiosidade que ele abarca, houve 

necessidade de uma busca em diversos sítios na internet, para saber a quantidade de templos e 

igrejas catalogados dentro dessa zona da cidade. Usando como critério as religiões 

apresentadas na pesquisa feita pelo IBGE, foi realizada uma busca na web para que fosse 

traçado o perfil religioso do bairro em que a escola está inserida. Segundo uma pesquisa feita 

pela Folha de São Paulo (2012), no bairro de Itaim Paulista, 45,9% se declaram católicos e 

32,9% evangélicos. Há muitas igrejas evangélicas, isso pode ser observado quando se 

caminha pelo bairro, algumas igrejas são feitas de forma improvisada, utilizando-se a de uma 

casa. 

Em outro sítio, chamado São Paulo aqui (www.saopauloaqui.com.br), há o 

apontamento da existência de 53 Igrejas evangélicas no Itaim Paulista e na Vila Curuçá 27. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/%20subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/%20subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
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No sítio da diocese de São Miguel Paulista (www.diocesesaomiguel.org.br) há o 

apontamento de quantas paróquias existem nos bairros da escola e próximos a ela. No caso do 

Itaim Paulista há seis paróquias e oito no setor de São Miguel.  

Quanto aos centros espíritas (www.luzespirita.org.br), foram localizados quatro 

centros no Itaim Paulista, três em São Miguel e três na Vila Curuçá. Vale ressaltar, 

novamente, que a escola encontra-se muito próxima desse outro bairro (São Miguel), por isso 

esses dados estão expostos aqui.  

No sítio da Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo 

(www.fucesp.com) há apenas um terreiro de Umbanda filiado que se localiza no Itaim 

Paulista. Também foi verificada uma pesquisa realizada por Prandi (2013), com o objetivo de 

catalogar terreiros de umbanda e candomblé no estado de São Paulo. Nesta lista, atualizada 

por ele no dia 23 de abril de 2013, foram encontrados dois terreiros de umbanda e um de 

candomblé na região do Itaim Paulista, um de candomblé na Vila Curuçá e um de candomblé 

em São Miguel Paulista. É importante ressaltar que o terreiro filiado à Federação não consta 

na lista aqui mencionada.  

No bairro de São Miguel Paulista, encontra-se uma mesquita a poucas quadras da 

escola, cerca de vinte minutos a pé.  

Assim, pode-se constatar que há uma predominância de cristãos nesta região da 

cidade.   

 

 

2.3 A escola pesquisada  

   

Antes de abordar os dados coletados é de suma importância relatar o espaço físico 

deste local, quadro de funcionários e número de professores, dando especial atenção às 

professoras pesquisadas, além dos motivos pelos quais a pesquisa foi realizada neste local.  

A cidade de São Paulo possui 356 Centros de Educação Infantil (CEIs) e 506 Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs), sendo que essas escolas englobam a educação 

infantil no município e estão localizadas e distribuídas pelas diversas regiões da cidade. Os 

CEIs atendem crianças entre 0 e 4 anos completos, as EMEIs crianças entre 4 e 6 anos 

completos. Optou-se pela EMEI como campo empírico, por concentrar uma faixa etária na 

qual as crianças são mais questionadoras e participantes nas aulas. O critério de seleção se 

pautou peka receptividade da escola para realização da pesquisa, após várias consultas a 

diferentes escolas.   

http://www.diocesesaomiguel.org.br/
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A escola escolhida fica entre os bairros de São Miguel e Itaim Paulista, zona leste de 

São Paulo, e seu ano de inauguração data de 2003. Situa-se em uma avenida, na qual há 

grande movimentação de carros e ônibus, além de ser próxima de bairros residenciais com 

grande contingente populacional. Sua arquitetura ocupa um quarteirão e é possível visualizar, 

de dentro dela, a avenida principal e o bairro em que ela está localizada, sendo que seu acesso 

pode ser feito por portões de ambos os lados mencionados.  

A escola é uma construção em alvenaria. Os alunos entram pela parte voltada para o 

bairro, na qual há um grande portão que dá acesso ao pátio. A EMEI possui dois andares. No 

primeiro, localizam-se refeitório, cozinha para os professores, secretaria, sala de professores, 

sala de direção, sala de coordenação, banheiros para professores, banheiro para alunos 

(meninas e meninos). No segundo andar, encontram-se as dez salas de aula, um espaço 

denominado pelos educadores “campinho” (local em que se construiu um pequeno campo de 

futebol com grama sintética, o qual é utilizado para atividades diversas que envolvam a 

questão do brincar) e banheiros para meninos e meninas. Na parte de trás da escola existe uma 

horta e na parte da frente o parque com escorregadores e balanços para as crianças. Pode-se 

constatar que esta unidade possui muitos recursos quando se trata do seu espaço físico. 

A escola possui desenhos feitos por uma das professoras participantes da pesquisa; 

eles remetem à cultura nordestina, com duas crianças (uma menina e um menino) que 

comunicam em sua imagem a questão do brincar. Os desenhos possuem contornos bem 

definidos e atraem a atenção por sua beleza. Eles estão nas portas dos banheiros das crianças, 

como forma de identificação por signos, e nos corredores da escola.   

  Nos arredores da instituição encontra-se uma grande rede comercial – padarias, lojas 

de conveniência, postos de gasolina, supermercados, farmácias, bancos, lojas de vendas de 

automóveis, entre outras. Quando se trata de lazer há um parque muito popular na região, 

além de uma Casa de Cultura municipal que oferece cursos para a comunidade e Clubes-

escola (com opções para a prática de esportes). As ruas próximas são asfaltadas e com 

saneamento básico. O bairro também possui Unidades Básicas de Saúde e hospitais próximos 

da instituição.  

Não houve limitação de espaço para a realização da pesquisa, sendo possível à 

pesquisadora circular por todos os ambientes da escola. 
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2.3.1 A religiosidade das famílias das crianças  

 

Quanto à religião da comunidade escolar foram verificados, no Projeto Político 

Pedagógico, dois parágrafos que destacam tal assunto dentro das características da 

comunidade. É importante destacar ambos, pois segundo um deles “Houve mudança em 

relação à religião antes predominantemente católica, hoje a maioria se denomina evangélica, 

mas ainda existe um grande número de católicos. Apenas uma família se posicionou ter como 

religião o candomblé, religião de origem africana” (SÃO PAULO, 2013). Outro parágrafo 

também chamou atenção, pois “Das crianças que atendemos, 87% nasceram no Brasil, destas 

98% em São Paulo e 2% em outros estados. Em relação à religião temos os seguintes dados: 

58% professam uma religião evangélica, 41% a religião católica e 1% candomblé.” (SÃO 

PAULO, 2013).  

Segundo a coordenadora, não há dados específicos de cada sala, foi relatado por ela 

que o corpo docente tem pensado e discutido muito a questão da religião, principalmente após 

a presença da pesquisadora dentro da escola. Os pais que efetuarem matrícula para o próximo 

ano letivo deverão responder a um questionário que dentre seus itens possuem o 

questionamento para identificar a orientação religiosa da criança
1
.  

 

2.3.2 Organização Pedagógica e Projeto Político Pedagógico  

 

Este item traz, resumidamente, alguns aspectos do Projeto Político Pedagógico (SÃO 

PAULO, 2013), pois houve a preocupação de verificar a documentação da escola como 

maneira de saber o que é previsto nele quando se trata  de uma documentação oficial exigida 

pelo Município de São Paulo, pois cada escola deve redigir o seu projeto.  

O documento especifica que há a opção por potencializar o trabalho nos diferentes 

espaços, de forma a atingir o desenvolvimento integral da criança, o que engloba aspectos 

físicos, afetivos, cognitivos, psicomotores, sociais, emocionais, sendo este o seu objetivo 

principal. As professoras possuem salas fixas, pois em outro momento, conforme relatado no 

projeto político pedagógico, se teve salas ambientes, sendo que os espaços fixos seriam uma 

opção feita para que o aluno estabeleça um vínculo emocional com o lugar que frequenta 

cotidianamente. Entretanto, conforme relatado por uma das professoras durante a pesquisa, o 

fato é que as salas ambientes existiram por haver um número excessivo de alunos, ou seja, 

                                                        
1 Ficha de matrícula (ver ANEXO A) 
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havia 12 turmas, sendo que a escola possui apenas 10 salas. Isso obrigou a equipe gestora a 

criar as salas ambientes, como alternativa de rodiziar os espaços que a escola possui.   

Também foi citado que a escola segue a legislação federal quando se trata da LDB 

9.394/96, além de outras leis, decretos, portarias das esferas federal, estadual e municipal.  

Quanto à concepção de criança, há o entendimento de que o educar e cuidar são 

indissociáveis na educação infantil; discute-se o fato de a criança já trazer para escola 

questões que fazem parte do seu núcleo familiar e social. Em um trecho do texto, cita-se que 

as crianças se situam em um “cotidiano adverso” e que devem encontrar na escola um “espaço 

de proteção e de experiências significativas”.  

Os projetos realizados pela escola com os alunos são: Projeto Horta e Projeto Sala de 

Vídeo. Na formação continuada dos professores, realiza-se o Projeto Especial de Ação (PEA), 

cuja temática desenvolvida durante o ano de 2013 foi: Construindo o Registro Reflexivo: 

Convivendo e Brincando com a Matemática na Educação Infantil – fase II.  

Além disso, a escola segue as Orientações Curriculares, um caderno feito pela 

prefeitura de São Paulo que serve como um guia para o trabalho pedagógico, que traz uma 

discussão dos “campos de experiências” – conhecimento de si, do outro e do ambiente; 

brincar e imaginar; linguagem corporal; linguagem verbal; natureza e cultura; conhecimento 

lógico matemático e linguagens artísticas – os quais devem ser explorados pelos educadores 

da rede quando se trata especificamente da Educação Infantil, conforme visto no capítulo 

anterior.    

Por possuir um espaço físico de grandes proporções, a escola necessita de um número 

expressivo de funcionários. Entretanto, é notável que tal número não supre as necessidades 

diárias dessa escola, pois sempre há falta de funcionários por motivos diversos. Mas em seus 

dados oficiais existem: 1 diretor, 1 assistente de direção, 1 coordenadora pedagógica, 41 

professores, 3 funcionários para apoio operacional e  5 para apoio administrativo, totalizando 

52 funcionários. Dos 41 professores, 5 possuem somente o curso Normal (antigo Magistério) 

como formação e  36 possuem formação com licenciatura plena.  

Quanto aos alunos, há um total de 687 matriculados, sendo uma média de 35 alunos 

por sala. No período matutino há 5 salas de Infantil I, alunos com faixa etária entre 4 e 5 anos, 

totalizando 175 crianças e 5 salas de Infantil II, alunos entre 5 e 6 anos, totalizando 166 

crianças. Neste período, portanto, a escola comporta 341 alunos. No vespertino estão 346 

crianças matriculadas, com 5 salas de Infantil I e 5 de Infantil II, sendo que há 173 crianças 

para cada uma das denominações.  
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Os professores estão divididos em três períodos para o atendimento das crianças – das 

7h às 11h, das 11h às 15h e das 15h às 19h. As crianças estão divididas em dois períodos – 

das 7h às 13h e das 13h às 19h. Os professores que fazem os horários matutino ou vespertino 

acompanham a mesma turma durante sua permanência na escola, entretanto os que fazem o 

período intermediário acompanham duas turmas, uma entre os horários das 11h às 13h e outra 

das 13h às 15h, ou seja, permanecem somente duas horas com cada turma.   

 

2.3.3 O contato com a escola  

 

  O objetivo deste estudo é saber se e como o tema religião é abordado por professoras 

de educação infantil dentro dessa escola pública, tema de difícil discussão e pouco aceito por 

parte dos agentes que atuam na esfera escolar, pois, segundo relatado por colegas de profissão 

e pelas educadoras pesquisadas, é um tema delicado de ser discutido.  

Antes de encontrar a escola na qual seria realizada a pesquisa de campo, houve certa 

dificuldade, pois foi estabelecido contato com duas escolas – uma delas possuía desenhos 

evangélicos na parede – mas em ambas o projeto foi negado. Esta terceira instituição, na qual 

houve aceitação pela gestão da escola, foi escolhida por indicação de uma professora 

conhecida que já havia trabalhado no local.  

Essa unidade escolar é muito conhecida pela população, por sua qualidade de ensino. 

Entre os educadores da rede circulam informações sobre a capacidade da equipe gestora, que 

é muito receptiva e comprometida quando se trata de defender uma educação de qualidade. 

Logo, agregando o fato de a escola se localizar dentro de um bairro de vulnerabilidade social 

com o compromisso de sua equipe para a construção de uma escola pública de qualidade, 

surgiu a curiosidade de se conhecer melhor como funcionava esta unidade, com intuito de 

desenvolver a pesquisa em questão. A receptividade da coordenadora, primeira pessoa com 

quem o contato foi estabelecido, é inquestionável, entretanto ela impôs uma condição: 

apresentar o projeto elaborado à equipe docente.  

 Em um dia de reunião pedagógica, 01/03/2013, compareci à escola com o objetivo de 

expor o projeto ao maior número possível de educadores. Após a exposição, alguns docentes 

posicionaram-se em relação ao tema, uns favoráveis à minha entrada em sala e outros 

relutantes e incomodados com a temática. Esses questionamentos, assim como os dias de 

observação, estão relatados nas cenas e diálogos.  

 De início, quatro professoras autorizaram a pesquisa em sala; entretanto, ao longo de 

um tempo de contato mais próximo com a pesquisadora, outras educadoras também 
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autorizaram a entrada em sala de aula. Assim, é interessante destacar que das quatro 

professoras iniciais foram selecionadas três; a quarta e última professora não tinha autorizado 

a pesquisa de imediato, alegando que precisava de um tempo maior para refletir sobre o 

assunto.  

Entre idas e vindas o contato com a escola se deu entre março e julho de 2013. Houve 

um período de greve de 17 dias corridos, no mês de maio. As professoras foram 

acompanhadas, em média, seis dias cada, além disso, foram feitas duas reuniões pedagógicas 

que também foram observadas, o questionamento para o perfil das professoras, na qual a 

pesquisadora compareceu à escola por mais dois dias, além da consulta aos documentos que 

levaram mais dois dias. A pesquisa foi realizada, sempre, às segundas, quartas e quintas, 

devido à disponibilidade da pesquisadora.  

 

   

2.3.4 Temas religiosos no cenário da pesquisa 

 

Conforme a pauta de observação, houve a necessidade de verificar se havia ou não 

cartazes, figuras, pichações pela unidade escolar que remetessem à religiosidade. Para isso 

foram fotografados alguns símbolos ou escritas que se ligavam à religião. As fotos podem ser 

verificadas nas Figuras 2, 3, 4, 5 e 6, nas quais se encontram alguns pontos interessantes para 

se discutir a questão da religião na educação. 

Figura 2: Foto da lousa, na qual consta a oração como parte da rotina 

 

Fonte: foto da autora 
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Figura 3: Parte do painel sobre a Páscoa 

 

Fonte: foto da autora.  

 

 

Figura 4: Parte do painel sobre a Páscoa 

  

Fonte: foto da autora. 
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Figura 5: Parte do painel sobre a Páscoa 

 

Fonte: foto da autora.  

 

Figura 6: Parte do painel sobre a Páscoa 

 

Fonte: foto da autora.  

 

Com essas imagens pode ser constatado o quanto a escola possui de simbolismo em 

relação à Páscoa. Ao tentar ser neutro, fazendo uma pesquisa com os pais, o corpo docente, 



    54 
 

 

 

inevitavelmente, trouxe um viés para dentro da instituição. Além disso, será descrito no 

próximo capítulo outro simbolismo relacionado a esta data que foi trabalhado pela escola: 

todas as salas fizeram saladas de frutas e a compartilharam. Isso foi feito especificamente 

durante a Semana Santa. Logo, pode ser verificado que a escola, apesar de tentar ser 

imparcial, é contraditória ao trazer para salas de aula símbolos compartilhados pelo 

cristianismo.  

É importante salientar que foi lido pela pesquisadora quase tudo o que estava exposto 

no painel. Da consulta que a escola fez com os pais sobre essa data religiosa, retornaram as 

seguintes respostas: 5 bilhetes dos 150 lidos diziam não comemorar a Páscoa e outros 5 

enfatizavam que a Páscoa é uma data que envolve uma questão comercial. Os 140 restantes 

estavam ligados à religião. Verifica-se que, ao fazer tal exposição, a escola exclui uma 

minoria que não comemora esse dia.  

Outro tipo de veiculação religiosa da escola foi um panfleto concedido pela 

coordenadora no primeiro dia de pesquisa, conforme mostra a Figura 7:   

Figura 7: Panfleto entregue pela coordenadora 

 

Verifica-se que, além da imagem de Jesus, tal evento veiculado pelo panfleto foi 

patrocinado pela Prefeitura de São Paulo, ou seja, o órgão ao qual a escola é vinculada. O 
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evento é tendencioso e favorece uma religião, no caso a católica. Outra forma da religião a 

permear a escola é com as pichações em alguns espaços, como no pátio, local em que as 

crianças costumam brincar, conforme se verifica nas Figuras 8, 9 e 10.   

Figura 8: Pichação na escola 

 
     

Fonte: foto da autora.  

 
 

Figura 9: Pichação na escola 

 

Fonte: foto da autora 
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Figura 10: Pichação na escola 

 

Fonte: foto da autora.  

 

2.3.5 As turmas observadas 

 

Inicialmente serão caracterizadas as professoras
2
 e em seguida, no capítulo três, serão 

descritas as cenas observadas. É interessante destacar neste tópico a diversidade religiosa que 

foi encontrada no campo empírico, uma vez que cada professora pertence a uma determinada 

religião. Esse dado permite, desde logo, reconhecer a representatividade social da escola e das 

escolhas das professoras. Para manter o anonimato, denominarei as quatro professoras 

acompanhadas como A, B, C e D.  

Nesta parte do relatório há a pretensão de trazer as informações coletadas durante a 

pesquisa. Para tanto foi utilizado um roteiro de observação e anotações em caderno de campo 

como um instrumento para obter informações precisas sobre o tema aqui debatido.   

 

 

 

                                                        
2 Os dados sobre as professoras foram obtidos conforme questionário retirado de Simão (2011) com acréscimos 

nas questões que envolvam religião.  
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2.3.6 As professoras e as crianças  

 

Professora A 

 

A Professora A tem 39 anos, nasceu e sempre morou em São Paulo, mora com o 

companheiro, ambos são os provedores da família. Ela tem três filhos, todos em idade escolar. 

Tem uma irmã gêmea, sendo ambas primogênitas, além de mais três irmãos. Estudou em 

escola pública e classifica seu nível socioeconômico como baixo, já que declara renda mensal 

de até seis salários mínimos. Possui casa própria e não se considera pobre, avaliando sua 

situação melhor agora do que quando era criança.  

A Professora A tem estatura mediana, cabelos longos, levemente encaracolados e 

castanhos escuros. Ao ser questionada sobre seu pertencimento étnico, diz ser descendente de 

indígena com branco. Ela é magra e de rosto fino com traços delicados. Possui uma voz calma 

e sempre fala em tom baixo com todos. Tem um estilo alternativo para se vestir, com saias ou 

vestidos longos e roupas largas, o que remete às pessoas que professam a religião por ela 

declarada, Hare Krishna. Às vezes usa calças jeans com batas.    

É formada no ensino médio pelo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento 

do Magistério (CEFAM), tendo feito seus estudos em tal instituição entre os anos de 1989 e 

1993. Possui graduação em Magistério Superior pela USP, cursada entre os anos de 2003 e 

2005, além de uma especialização em Gestão Escolar, cursada entre os anos de 2008 e 2009 

pela UNIP. Possui 19 anos de experiência como professora e é efetiva na prefeitura, 

trabalhando em dois períodos – matutino e vespertino – com educação infantil na mesma 

escola – das 7h às 11h e das 15h às 19h. Já trabalhou com ensino fundamental I. Não exerce 

outra atividade remunerada. Gostaria de ter cursado Dança, mas não foi possível por falta de 

tempo. Seu marido é professor e o pai teve influência em sua escolha profissional.  

Costuma assistir televisão, tem como programa favorito Senhor Brasil da Rede 

Cultura, gosta de escutar rádio, ler jornais e revistas (Bons Fluídos), faz academia de dança, 

utiliza internet e lê livros. Foi ela a professora responsável pela pintura da escola. Costuma 

participar de atividades culturais oferecidas pela cidade e frequenta o Centro Cultural Vrinda, 

pois é Hare Krishna. 
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Características das crianças da Professora A  

Esta turma é denominada Infantil II, ou seja, são crianças entre 5 e 6 anos. A turma 

possui 15 meninas e 19 meninos matriculados, totalizando 34 alunos. Em nenhum dos dias da 

pesquisa a sala esteve completa, variando entre 26 e 30 crianças o número de presentes. 

Dentre as crianças, chama muita atenção um menino, que costuma agredir os colegas para 

conseguir algo - um brinquedo, por exemplo. Ele costuma sair da sala correndo, sem pedir 

autorização à professora. Além disso, ela relatou ter um pouco de dificuldades em lidar com 

ele, pelo motivo já destacado. Mesmo assim, costuma ser paciente e manter uma postura 

muito coerente com sua prática: a de sempre agir com paciência e sem alterar o tom de voz 

nos momentos em que precisa se dirigir a qualquer criança. Tal atitude parece repercutir nas 

crianças de forma geral, pois em muitas das situações presenciadas eles demonstram ser 

pacientes para resolver os conflitos com os colegas. Entretanto, não é sempre que isso 

acontece. Quando possível há sempre um funcionário da escola próximo da sala para auxiliar 

a professora nos cuidados com o menino mencionado; a educadora relatou que esse aluno já 

faz acompanhamento com psicólogo.    

 

Professora B 

 

A professora B. tem 58 anos, mora em São Paulo, mas nasceu em Penedo, Alagoas. É 

divorciada e tem 4 filhos. Tem mais 5 irmãos, sendo a segunda filha em sua família. Mora 

com uma filha e uma neta e é a principal provedora da família com uma renda de até seis 

salários mínimos. Possui casa própria e não se considera pobre. Avalia sua situação financeira 

melhor do que quando era criança.   

A Professora B tem cabelos curtos, um pouco acima dos ombros, estatura mediana e é 

negra. Costuma usar calça jeans, saias, camisas e camisetas. Tem um tom de voz um pouco 

alto e possui um leve sotaque nordestino. Eleva o tom para falar com as crianças e chamar a 

atenção delas, mas não chega a gritar.   

Frequentou ensino privado religioso durante o fundamental, observando que era um 

Educandário em sistema de internato, em Maceió. Fez o curso de magistério no ensino médio, 

em escola pública da rede estadual de São Paulo, capital, entre os anos de 1989 e 1992, além 

de licenciatura em História entre 1992 e 1995 na Universidade Mogi das Cruzes; está 

cursando especialização em Arte e Educação pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). 



    59 
 

 

 

Foi sua opção ser professora e teve uma das filhas como incentivo. Ela possui 22 anos 

de experiência atuando como docente de educação infantil (cargo efetivo na Prefeitura de São 

Paulo), fundamental II e Ensino Médio (cargo efetivo pela Secretaria de Educação do Estado 

de São de Paulo). Tem sua carga horária total distribuída nos três períodos e não desempenha 

outra atividade remunerada.  

É evangélica e frequenta a Igreja da Graça. Seus familiares circulam entre as religiões 

católica e espírita, pois, conforme explicou a professora B, eles frequentavam cultos em 

ambos os espaços. Costuma assistir TV e tem preferência por noticiários; lê livros (frequenta 

a biblioteca da própria escola), escuta rádio e faz musculação.   

  

Características das crianças da professora B 

Esta turma também é denominada Infantil II, ou seja, são crianças entre 5 e 6 anos. A 

turma possui 15 meninos e 19 meninas matriculados, totalizando 34 crianças. Nos dias em 

que a pesquisa foi realizada o número de alunos variou entre 24 e 30 crianças, ou seja, a turma 

também nunca esteve completa. O grupo costuma ser muito falante e agitado e a professora, 

pelo menos nos dias em que estive presente, tende a mandar alunos mais agitados para 

conversar com a coordenadora. Nenhuma criança chama atenção, em especial, como na sala 

da professora A, mas em comparação com as outras salas acompanhadas, há, nesta turma, 

crianças mais agitadas.  

 

Professora C   

 

A Professora C tem 51 anos, nasceu e mora com os pais em São Paulo, é viúva e tem 

dois filhos, um em idade escolar. C aponta que a renda familiar é de até seis salários mínimos, 

sendo ela a principal provedora. Considera seu nível socioeconômico médio e possui uma 

situação financeira melhor do que quando era criança.  

A Professora C possui traços nipônicos, ela é descendente de japoneses e se declara 

como amarela, tem estatura mediana, cabelos curtos e pretos. Costuma usar calças jeans com 

camisas ou camisetas e sapatos ou sandálias com salto. Sempre que julga necessário, altera o 

tom de voz para se comunicar com os alunos, chega a gritar em alguns momentos. Transmite 

seriedade em seu semblante.  
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C estudou em escola pública, tendo feito o curso de magistério no ensino médio entre 

os anos de 1978 e 1981 e cursou Pedagogia pela Universidade de São Paulo entre 1998 e 

2000. Fez especialização em Educação Especial pela UNESP de Marília entre 2003 e 2004, 

sendo que a opção pela carreira foi própria não tendo sido influenciada por ninguém. Ela 

gostaria de ter cursado Direito, mas por motivos financeiros não ingressou em tal curso. Tem 

29 anos de carreira e atua na educação infantil e fundamental I, sendo que neste é professora 

de segundo ano - ambos os cargos são efetivos na prefeitura de São Paulo.  

Ela é budista, assim como toda a família, e frequenta um Centro dessa religião na 

cidade de Suzano. Gosta de ler a revista Veja e o jornal Estado de São Paulo. Gosta de ver 

novelas e de escutar a rádio Metropolitana.  

    

Características das crianças da Professora C 

Esta é mais uma turma denominada Infantil II, ou seja, são crianças entre 5 e 6 anos, e 

possui 20 meninas e 18 meninos, totalizando 38 crianças. Como nas outras turmas, essa 

também nunca esteve completa nos dias da pesquisa, variando o número de presentes entre 25 

e 32 crianças. Há uma aluna que possui dificuldades de locomoção, o que requer um maior 

cuidado nos momentos em que a turma precisa mudar de ambiente; para isso existe uma 

funcionária que apoia a professora sempre que necessário. Outra menina chama atenção por 

ser uma criança muito ativa e que de certa forma lidera algumas crianças da turma, 

principalmente na hora de brincar ou de fazer alguma atividade, pois os outros alunos 

costumam reproduzir o que ela faz. É uma turma agitada e para manter a ordem a professora 

alterou o tom de voz por diversas vezes em que estive presente.  

 

Professora D.  

 

A Professora D tem 38 anos, nasceu em São Paulo, tendo morado na capital paulista, 

Araraquara e Guarulhos; esta última é a cidade em que reside atualmente em um apartamento 

com o marido e dois filhos, estes em idade escolar. O principal provedor de sua casa é o 

marido. D aponta que a renda mensal familiar supera dez salários mínimos e considera seu 

nível socioeconômico médio baixo, tendo uma vida melhor do que quando era criança.   

D tem estatura mediana, cabelos claros e curtos, acima dos ombros, olhos azuis e pele 

branca e se declara como pertencente a essa etnia. Possui uma voz calma, às vezes altera o 

tom, mas não chega a gritar em sala de aula. Costuma usar camisetas, tênis e calças jeans.  
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Estudou em escola pública, cursou magistério no ensino médio em uma Escola 

Estadual em Guarulhos entre os anos de 1990 e 1994; é formada em Pedagogia pela UNESP 

de Araraquara, curso que fez entre os anos de 1995 e 1999. Tem curso de especialização em 

Processo Reflexivo do Professor pela PUCSP, realizado entre os anos de 2004 e 2005.  

Ser professora foi uma opção própria e não gostaria de ter seguido outra profissão, 

tendo sido influenciada por uma docente de Língua Portuguesa. Possui 17 anos de experiência 

e sempre atuou na educação infantil, sendo efetiva na prefeitura de São Paulo. Além disso, 

trabalha com decoração de festas infantis. 

É católica praticante, assim como toda sua família, e frequenta uma comunidade 

chamada Shallon, tendo apontado no questionário que somente o avô paterno circulava entre 

duas religiões – católica e espírita. Gosta de assistir televisão, de escutar rádio e de ler revistas 

como: Veja Recreio, Shallon e Canção Nova - estas duas últimas de comunidades católicas. 

Os programas que mais assiste são infantis – Discovery Kids, Disney, entre outros – e o que 

menos assiste são os de esporte; o programa de rádio que mais escuta é o da Shallon.  

 

Características das crianças da Professora D 

 

Esta turma é denominada Infantil I, são crianças entre 4 e 5 anos, sendo 18 meninas e 

18 meninos matriculados; como as outras turmas, esta também não esteve completa em 

nenhum dia da pesquisa, variando entre 15 e 32 alunos presentes. A professora costuma 

brincar muito com as crianças, em diversas situações, sendo que elas respondem bem a essas 

atitudes da professora. É uma sala em que não se escuta as crianças ou a professora alterando 

o tom de voz, pois sempre resolvem os problemas cotidianos com muita paciência e calma. 

 

2.3.7 As salas em seu aspecto físico 

 

As salas são grandes e iguais quanto ao tamanho; todas são esquipadas com armários, 

mesa e cadeira para os professores. Para os alunos, estão dispostas mesas grandes e 

retangulares que acomodam seis crianças cada uma. Há vitrôs que ocupam boa parte de uma 

das paredes com cortinas. As atividades, em geral, são realizadas nas mesas (como desenho, 

brincar de pecinha, massinha, entre outras). Algumas professoras sentam no chão com os 

alunos, principalmente na roda de conversa e história.  
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3.  A pesquisa: a religião na escola 

 

O propósito deste capítulo é trazer as informações coletadas especificamente em sala de 

aula. Para tanto optou-se por organizar em cenas (LINO, 2012) a pesquisa realizada, com o 

objetivo de oferecer certa possibilidade de visualização do que foi anotado durante a 

permanência da pesquisadora em sala. Conforme já dito, foram acompanhadas quatro salas, 

todas do período matutino.  

 

Cena 1 – Professora A  

É hora da entrada das crianças, a professora esperou na sala e elas foram chegando aos poucos. Ajeitaram as 
mochilas em um canto da sala destinado a isso e sentaram nas cadeiras dispostas. Após a chegada de um 

número significativo de crianças, a professora estendeu um tapete de plástico, desenhado com letras, no centro 

da sala e pediu para que os alunos sentassem nele. Ela pega um caderno e começa a ler uma história colada 

nele. A professora A contou uma história chamada O ovo da Vida, que questiona se o coelho nasce ou não do 

ovo3.   

Após o término da história as crianças voltaram a sentar nas cadeiras e a professora distribuiu uma atividade 

em folha sulfite, na qual havia um desenho em formato de ovo, com a seguinte proposta por ela explicada:  

Desenhem dentro do ovo o que vocês gostariam de ter no ovo de vocês, lembrem-se que na história o ovo tinha 

carinho, amor, alegria. (Professora A) 

Em seguida as crianças desenharam livremente; a professora observava que alguns alunos fugiam da temática; 

ela apenas relembrava as crianças o que tinha dito anteriormente, sem interferir no que estava sendo 

desenhado. Conforme as crianças terminavam as atividades, a professora fazia observações e vistava os 
desenhos. Após o término da atividade era hora do café.  

  

A abordagem feita sobre a Páscoa é reflexiva, pois a Professora A trouxe uma história 

para seus alunos, cujo enredo questiona o fato do coelho nascer de um ovo. Assim, A tentava 

abordar tal data de forma diferenciada, talvez por pertencer a uma religião não cristã.  

Enquanto as crianças desenhavam, fiz alguns questionamentos à professora: 

Você tem alguma religião? (Pesquisadora) 

Sim, eu sou Hare Krishina. (Professora A) 

Você acha que se tem uma influência cristã dentro da escola? (Pesquisadora) 

                                                        
3 História em ANEXO B 
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Sim, tem muita professora que diz que não, mas já vi algumas passando vídeo do 

nascimento de Cristo no Natal, ou, como no começo do ano, que passaram “Smilinguido, a 

moda amarela”. Isso incomoda um pouco. (Professora A) 

 

Smilinguido é um desenho cristão, mas envolve outras análises, como o fato de 

Smlinguido ser uma formiga. Em sua sociedade (um formigueiro) cada um tem uma função a 

ser realizada. Resumidamente, o assunto tratado em tal desenho é a questão do diferente, pois 

todas as formigas passam a se vestir de amarelo após Smilinguido ser muito elogiado pela 

rainha, pois ele se veste com esta cor. Um dos amigos dele descobre que o formigueiro ficou 

monocromático, aspecto que não traz a mesma beleza que as várias cores antes usadas podem 

acarretar, além disso, todos são diferentes e não é uma vestimenta que determinará o caráter 

de alguém - isso tudo envolto em questões cristãs, nas quais Deus e Jesus não deixam de ser 

citados de forma constante.  

Aqui se verifica uma maneira de reproduzir o cristianismo na escola, pois ambos os 

filmes perpassam valores de tal religião. Vale enfatizar que esse foi um relato feito pela 

professora A e que durante a pesquisa não foi visto nenhum filme com temática religiosa.  

 

Cena 2 – Professora A  

A professora organizou as crianças dentro da sala de aula para fazer uma salada de frutas, sendo estas trazidas 

de casa pelos alunos. Ela colocou sua mesa diante da sala, elegeu dois ajudantes, enquanto as outras crianças 

ficaram sentadas em frente à mesa no tapete utilizado na Cena 1. Ela pegou fruta por fruta e mostrou a todas as 

crianças o que estava cortando para ser colocado na salada. Além disso, ela interagia com a turma e fez a 

seguinte pergunta: 

 O que é a Páscoa? (Professora A) 

 É não sei o que lá de Cristo. (aluno) 

A professora respondeu que Páscoa é amor, alegria, assim como na história Ovo da vida. Ela continuou com a 
salada de frutas. Eu reparei que havia dois alunos com os olhos fechados, como se estivessem meditando. Eu 

perguntei à professora: 

Por que eles estão meditando? Você os ensinou? (Pesquisadora)  

Sim, às vezes eu medito com eles.  (Professora A) 

Depois disso, ela continuou a fazer a salada e a interagir com a turma, mostrando as frutas. Após o término, a 

professora colocou em potinhos descartáveis um pouco para cada criança degustar, a maioria gostou do que 

provou e uma minoria não aceitou provar a salada.    

 

A visão de uma criança sobre a temática Páscoa é muito reduzida, pois ela sabe que há 

uma relação da data com Cristo, mas não consegue especificar o que ocorreu e explicar 
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detalhadamente tal evento. A professora trouxe como proposta, assim como foi feito por todos 

os outros professores, uma salada de frutas para ser compartilhada, o que substituiu o pão 

utilizado no ano anterior, 2012, conforme será descrito em uma parte mais adiante do 

trabalho.  

A Professora A tenta chamar mais atenção para o fato da Páscoa remeter a questões 

como amor e paz. A proposta da salada foi feita por toda escola e A gosta de trabalhar receitas 

com seus alunos, pois em outro momento fez tapioca. Assim, verifica-se que A trabalha 

procurando debater a temática de forma a minimizar a questão religiosa. Além disso, não 

comenta o fato e não sustenta o assunto relatado pela criança.    

Quanto ao fato dos alunos meditarem, verifica-se a presença da disposição que 

compõe seu habitus, além de regras presentes no conceito de campo, discutido por Bourdieu 

(2004), pois a professora A traz para o campo educacional sua religiosidade, ensinando aos 

alunos algo próprio da característica do campo religioso que é a divulgação de suas 

características a outros.    

Em outro diálogo com a professora A, ela se pronuncia da seguinte forma:  

“Já ouvi um aluno falar que uma música que coloquei não era de Deus e sim do 

mundo.” (professora A) 

“Já fui questionada algumas vezes pelos alunos com a pergunta: Você é de Deus? 

Acho que a Igreja Evangélica promove um acolhimento cultural e de lazer, algo que muitos 

bairros pobres da cidade não oferecem à sua população.” (professora A) 

Em nenhum momento tais conversas ocorreram na presença da pesquisadora. É 

interessante tal relato, porque se verifica que uma abordagem religiosa pode ser feita também 

pelos próprios alunos e não somente pelos docentes, sendo que isso pode ocorrer devido à 

imitação própria dessa faixa etária, conforme discorre Wallon (20008), pois a criança pode ter 

ouvido isso de um adulto e externalizar para agradar a educadora.  

Estes são assuntos claramente estruturados por adultos e essas crianças provavelmente 

frequentam alguma igreja cristã. 

 

Cena 3 – Professora B  

A professora B surgiu na porta da sala da professora A e estava desesperada porque não sabia usar a máquina 

fotográfica, B perguntou se eu poderia ajudá-la. Fui até a sala dela, local em que se encontravam duas turmas 

reunidas em completa desordem: as crianças brincavam com peças de encaixe e ao mesmo tempo as jogavam 

para o alto e também no ventilador. A professora B, para colocar ordem na sala, disse:  

Em nome de Jesus, parem com isso! (Professora B)  

Após esse pedido percebi que o objetivo da aula era também fazer a salada de frutas, mas ao contrário da 
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professora A, a professora B preferiu manter os alunos brincando com pecinhas de encaixe enquanto cortava as 

frutas juntamente com outra professora não participante da pesquisa. Fotografei ambas fazendo a salada de frutas 

e logo em seguida me retirei e retornei à sala de A, pois neste dia eu a acompanhava.  

 

  Verifica-se que a frase “Em nome de Jesus”, usada pela professora para chamar 

atenção das crianças, revela uma disposição do habitus relativo à religião. Por vários 

momentos, durante o período de observação, B utilizou-se dessa frase.  

 Ao entrar na sala de B, fiz uma observação geral; havia alguns cartazes, um deles 

sobre a Páscoa com pesquisas respondidas pelos pais, sendo que todas as respostas estavam 

vinculadas à religião. A professora tinha uma corrente no pescoço com letras maiúsculas que 

formavam o nome Jesus. Durante todos os dias da pesquisa, B utilizou esse pingente. Objetos 

como esse podem ser uma das formas da religião entrar na escola e em sala de aula, neste caso 

pelo viés de um credo, o cristianismo com um símbolo constante e bastante visível.   

 Além disso, para cumprir algo que foi estipulado por toda a escola, a salada de frutas, 

a Professora B torna tal momento pouco valorizado pelas crianças ao disponibilizar pecinhas 

e realizar a atividade com outra sala, pois deixa de tornar algo que poderá estar em uma zona 

de desenvolvimento potencial, como o nome das frutas ou o como misturar e compartilhar 

esta salada, em um conhecimento real (VIGOSTKI, 2007).     

 

Cena 4 – Professora B  

Conforme as crianças chegavam, elas acomodavam a mochila em um canto da sala; após isso, a professora B 

começou sua rotina. Durante todos os dias de observação, a professora B riscou o calendário colocado na parede 

da sala, com o objetivo de situar as crianças quanto ao dia, ao mês e ao ano. Nesta segunda-feira, ela fez a 

seguinte pergunta para as crianças:  

 

Que dia é hoje? (Professora B)  

 

Algumas crianças responderam segunda, outras terça. Como era uma segunda-feira, ela riscou sábado e domingo 

e completou com a seguinte frase:  

 

É proibido trabalhar no Domingo, Deus me livre! (Professora B) 
 

Após este momento ela se dirigiu para a parte da frente da sala e continuou sua aula com a contagem de quantos 

alunos vieram. Conforme obtinha essas informações, colocava-as na lousa.  

 

 Verifica-se que há uma disposição religiosa no discurso dessa professora, como 

ocorrido na cena anterior -essa preleção é algo naturalizado no cotidiano de muitas pessoas. A 

atividade descrita não está centrada na criança, pois muitos demonstraram desinteresse por 

este momento, sendo que a Professora B coordena todas as fases que esta atividade deve 

compor sem respeitar o que a criança já possui de desenvolvimento real (VIGOTSKI, 2007).  
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Cena 5 – Professora B  

A professora nomeou a segunda parte da aula de “acolhimento”, que consistiu em uma roda de conversa com 
uma história contada. Ela começou falando sobre os índios, relatou que na semana passada assistiram Tainá para 

aprenderem mais sobre tais habitantes, que estavam aqui antes dos portugueses. No meio dessa conversa, uma 

aluna mostrou o nariz sujo para a professora que falou:  

 

Oh pai amado! Pegue papel pra limpar! (Professora B) 

 

A aluna pegou um pedaço de papel para limpar o nariz. A Professora B continuou a aula e perguntou:  

 

“Quem foram os primeiros habitantes do Brasil?” (Professora B) 

 

“Os índios.” (crianças) 
 

Ela continuou sua explanação sobre a temática: 

 

“Todos moramos no continente americano, todos nós somos americanos, não só quem mora nos Estados 

Unidos.” (Professora B) 

Falou sobre o Canadá, país em que se fala francês e inglês, falou sobre os Estados Unidos, onde falam inglês e 

sobre o México onde se fala espanhol ou castelhano. As crianças começaram a ficar agitadas, até que a 

professora falou:  
 

Cadê a educação de vocês? A tia Denise está aqui! (professora B) 

  

Após a bronca continuou:  

 

“O Brasil era só floresta, não tinha nenhuma casa, só ocas. Esses índios eu não posso padronizar, que é falar 

que todo mundo é igual. Existiam várias tribos, os portugueses não conseguiram tirar fotos para falar como 

eram. As casas eram feitas de palha, argila, barro, madeira. Tinha bastante árvore.” (professora B) 

 

Os alunos continuaram bagunçando, para colocar ordem a professora falou:  

 
“Meu Deus! Esta conversa está mais demorada do que de costume.” (Professora B) 

 

Falou que as crianças estão sem limites e continuou a aula relatando o encontro de portugueses com os índios:  

 

“Eles se estranharam, porque os índios andavam pelados, com coisas na boca, ‘assim oh’”. Faz um trejeito com 

a boca e aponta para ela.  

 

“Eles fizeram algumas trocas. Os portugueses viram que a terra era rica, como o pau brasil que tinha tinta 

vermelha, tinha diamantes e outros minerais que levaram para Europa. Os índios morreram ou ficaram vivos?” 

(Professora B) 

 

Alguns alunos responderam vivos e outros morreram. A Professora falou que exterminaram todos e perguntou se 
isto tá certo, os alunos disseram que não. Ela concluiu falando o como é importante preservar a natureza. Após 

esta conversa já estava na hora de descer para o café.   

  

Apesar de tentar abordar a questão da ludicidade nesta faixa etária, a Professora B não 

é bem sucedida, pois considera somente o seu relato, fazendo questionamentos que não 

pontuam o que realmente as crianças sabem sobre o assunto. O que é tribo? O que é argila? 
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Será que as crianças sabem isso? Por que não fazer uma atividade centrada na criança quando 

o assunto é o indígena? Estaria ela interferindo na zona de desenvolvimento potencial 

(VIGOTSKI, 2007) para ser uma aprendizagem concretizada? Pelo desinteresse demonstrado 

pelas crianças, com uma atividade empobrecida isso não é realizado, além disso, a formação 

da personalidade, conforme pontua Wallon (1975),  ganha uma perspectiva limitadora, pois 

essas crianças não saberão e não respeitarão o indígena, por desconhecerem a sua realidade, 

esta muitas vezes desrespeitada no âmbito escolar com atividades que não condizem com a 

realidade. Dia 19 de abril é o único momento em que a temática é explorada, sendo que é 

comum professoras pintarem o rosto das crianças e fazer algo similar a um cocar para enfeitar 

a cabeça, e é esta a imagem que o aluno começa a ter sobre o índio.  

Cena 6 – Professora B  

 

As crianças entravam na sala, a professora conversou com uma senhora cuja filha tinha faltado muito. A 

professora falou:  

 

“Fica tranquila, o atestado vai abonar as faltas da menina.” (Professora B)  

 

A mãe se despediu da professora que retribuiu: 

 

“Vai com Deus, mãezinha.” (Professora B) 

 

 A professora entrou para a sala e disse para mim:  

 
“Assim que os abençoados se acalmarem, eu desço pra entregar o atestado para a direção.” (professora B)  

 

Ela realmente desceu e a pesquisadora ficou responsável pela turma. Quando retornou fez a contagem de alunos, 

juntamente com as crianças, além de riscar o calendário para saber que dia era. Em seguida, organizou uma roda 

de história para contar o texto do livro Vitória Régia. Trata-se de uma releitura feita por Maurício de Souza. Ela 

mostrou as figuras do livro e as crianças reconheceram os índios nele desenhados. Começou a contar a história e 

parou quando apareceu a figura do Pajé, que é o contador de história na narrativa, para esclarecer quem ele é: 

 

“Aquele que faz as macumbas, poções, remédios na tribo.” (Professora B)  

 

Quando apareceram os curumins ela fala: 
 

“Curumins são as crianças” (Professora B) 

 

Mais adiante, para colocar ordem na sala:  

 

“Os curumins são civilizados, porque são crianças que se comportam.” (Professora B) 

 

 As crianças estavam dispersas e ela usou a expressão “Meu pai amado” para colocar ordem na sala. Após a 

história, era hora de descer para o refeitório.  

 

 Conforme já relatado os nomes Deus, Jesus e Pai Amado são constantes nas 

manifestações dessa professora. Entretanto, várias pessoas em nossa sociedade invocam de 

forma espontânea tais nomes, o que pode ser algo de não intencional. Se abordarmos essas 
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situações com o conceito de disposições do habitus enfatizado por Bourdieu, estas expressões 

estão tão incorporadas nos agentes que eles são incapazes de questioná-las. Tais expressões 

podem ser analisadas por essa premissa, pois na sociedade brasileira isso é tão constante, que 

se torna algo naturalizado e inquestionável por muitos.  

Verifica-se, também, a presença de manifestações equivocadas por parte da professora 

ao reproduzir conceitos que provavelmente foram criados pela sua religião, que no caso é a 

evangélica. Ao explicar que o Pajé é macumbeiro
4
, ela se precipita por empregar tal palavra 

como um termo em tom pejorativo, sem explicar às crianças quais as reais funções dele dentro 

de uma tribo. Assim, a professora reproduz um preconceito que, quando é dito no senso 

comum não condiz com seu real significado. Além disso, a atividade realizada se torna 

empobrecida dentro das perspectivas que poderia abarcar, e cabe a pergunta: por que se 

trabalha a questão indígena somente no dia 19 de abril?  

Quando ela diz que os “curumins são civilizados” diferentemente das crianças da sala, 

ela tenta se utilizar de um aspecto moralizador, e se analisarmos isso por meio de um viés 

histórico, isso está ligado à religião e a uma cultura eurocêntrica.  

Na perspectiva pedagógica, a professora não aprendeu – ou pelo menos não 

demonstrou ter incorporado – a conduta para manejo da turma, pois as cenas permitem 

apontar que as crianças têm condutas totalmente diversas das esperadas por ela. Ela possuía 

uma atividade planejada, mas ficou claro que esta não correspondeu aos objetivos por ela 

traçados.   

Descemos para o café, momento no qual opto por acompanhar a professora. Na 

cozinha encontro outras duas professoras usando camisetas com mensagens religiosas: a 

Professora D vestia uma camiseta com a figura de Maria, mãe de Jesus, e a outra docente 

trazia na camiseta a frase intimidade com o pai e o desenho de duas mãos desenhadas juntas, 

simbolizando o ato de rezar.  

A Professora D com a camiseta com a imagem de Maria tinha passado mal dentro da 

sala, fato relatado pela Professora B: 

  “Deus não deu o privilégio de eu ter uma família como a dela, se ela ligar pro marido 

ele vem buscar ela correndo.” (Professora B) 

  Ela contou alguns fatos da vida particular dela, além de pontuar: 

“Sou amorosa com os meus alunos porque acho isso importante.” (Professora B). 

                                                        
4 Segundo o dicionário Houaiss: 1. Tocador de macumba (antigo instrumento de percussão). 2. Chefe de terreiro 

de macumba. 3. Praticante ou frequentados assíduo de macumba. Derivação: por extensão de sentido: que ou 

aquele que realiza feitiços; feiticeiro.  
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            Esse relato aconteceu em frente aos alunos, enquanto eles organizavam uma fila na 

saída do banheiro. Verifica-se que a Professora B considera a questão da afetividade 

(WALLON, 1975) importante para o desenvolvimento infantil. 

             

Cena 7 – Professora B  

As crianças brincavam de riscar o chão do pátio da escola com giz logo após o café, isso ocorreu por cerca de 20 

minutos; alguns alunos não queriam desenhar e corriam pelo pátio, desenvolvendo brincadeiras livres como pega-

pega. Após este tempo, B chamou a atenção das crianças para que fossem para a sala. Lá a Professora B deixou 

que os alunos sentassem e como a sala estava muito dispersa iniciou a roda de conversa sem a organizar 

propriamente, mas sim com as crianças sentadas nas cadeiras e, assim ela começou a falar sobre a importância dos 

livros e a maioria das crianças prestou atenção:  

“Livros são nossos amigos, a tia já falou disso?” (Professora B) 

“Já.” (crianças) 

Ela continuou: 

“Livro é para ler, aprender, ter conhecimento e viajar, viajar na imaginação.” (Professora B) 

Ela começou a mostrar alguns livros que tinha em mãos (O mágico de Oz, gibi do Cascão e do Cebolinha; 

Pinóquio; João e o pé de feijão; Os 3 porquinhos; O grãozinho de areia; Minhas primeiras histórias mitológicas 

gregas). Ela parou de mostrar um dos livros para chamar a atenção de um aluno: 

“Bruno, o que você está fazendo? Nossa Bruno, você é uma benção do senhor!” (Professora B) 

Depois ela retomou a temática:  

Pode rasgar, pisar no livro? (Professora B) 

Não. (crianças) 

Ela continou: 

“A tia quando era pequena viveu na ditadura militar e o que aconteceu? Os militares rasgavam, queimavam os 

livros, tinha aluno que fazia “muquifo” de livro para esconder. Mesmo sendo uma criança, eu chorava. Se voltar 

essa famigerada ditadura militar, as faculdades tão fadadas a viver tudo de novo, vocês têm livros, deem graças a 

Deus que vocês têm livros, não vamos entrar na parte da religião, mas podem chegar a queimar Bíblias, espero 

que não.” (Professora B)  

Ela seguiu esse momento da aula lendo um livro chamado Grãozinho de areia, que relatou a história de um grão 

que passou por algumas dificuldades e no final virou uma pérola. Algumas crianças prestaram atenção, outras não. 

A professora falou que: 

 “O grãozinho de areia sofre porque escuta chacota, não é nada bom sofrer chacota, ele se sentiu vitorioso porque 

nunca desistiu.” (Professora B)  

Ela leu a parte que fala sobre o autor do livro que se chama Fernando Paixão: ele é teólogo e produziu outras obras, 

como Paulo, o fariseu que virou cristão; O judeu e a samaritana; A história do começo do mundo; A verdadeira 

história da Páscoa; O príncipe e a camponesa; e Lágrimas de uma sentenciada, entre outros. Após esta roda de 

conversa, ela disponibilizou brinquedo de montagem para que as crianças explorassem o material.  

 

 Primeiramente, a brincadeira e o desenho livre são de suma importância para o 

desenvolvimento infantil. É pela motricidade que a criança gera pensamento e a diferenciação 

do “outro”, quando nos pautamos em Wallon (1975), além disso, as crianças estipularam 



    70 
 

 

 

regras o que é importante para o desenvolvimento do pensar quando se busca a teoria de 

Vigotski (2007).  

Entretanto, a história do grão de areia enfatiza o valor do empenho e do esforço para 

se atingir um objetivo, algo que está vinculado a valores que correspondem à moral ascética, 

conforme aponta Bourdieu (2012).    

Verifica-se, nessa cena, a inadequação de informações para as crianças. Ela relata 

fatos de sua infância que não fazem o menor sentido para seus alunos. Utiliza termos 

desconhecidos para essas crianças ao fazer comentários sobre o personagem da história. 

   

Cena 8   - Professora C  

 
As crianças entraram e sentaram nas mesas dispostas na sala. Reparei que uma criança estava com uma camiseta 

escrita: “Loucos por Jesus! E você é louco por quem?”. 

Após a entrada, a Professora C começou a fazer o calendário, perguntando que dia era e fez a contagem de quantas 

crianças estavam presentes.  

Logo em seguida, a atividade proposta foi a de “manuseio de livros”. Nesse momento, eu caminhei pela sala para 

ver quais livros eram ofertados. A professora distribuia os livros, quando um aluno tentou puxar um de sua mão e 

ela falou: 

“Calma, muita calma nessa hora, como diz Jesus.” (Professora C) 

As crianças sentadas na mesa manuseavam os livros, enquanto a professora fez a chamada. Após uns 30 minutos, a 

docente contou uma história chamada Mamãe, por que os dinossauros não vão à escola? A história foi composta 

de várias perguntas, como: “Por que as cadeiras são pequenas?”. A leitura se encerrou e a professora passou a 

distribuir folhas sulfites para que os alunos fizessem um desenho da história. Ela explicou a necessidade de se 

escrever o nome antes de começar a ilustração. Além disso, escreveu o nome da história na lousa e desenhou um 

dinossauro. Ela propôs que as crianças batizassem o dinossauro e a maioria sugeriu Rex, nome que também foi 

escrito na lousa. Uma criança puxou o livro da mão da professora e ela exclamou: 

“Oh! coisinha de Jesus!” (Professora C) 

 As crianças deram risada.  

Conforme as crianças terminavam as atividades, elas começavam a mostrar para a professora o que tinham feito. A 

professora verificou se as crianças escreveram o nome na folha; alguns estavam sem nome e ela pediu para que 
eles o escrevessem. Para uma das crianças ela falou: 

Ah! Ana Luísa, por que você não colocou o nome? Ah, Ana Luísa, Jesus toma conta! (Professora C) 

A atividade foi encerrada no momento em que houve necessidade de organização para descer ao refeitório.   

 

Ela possuía uma caixa cheia de livros. Pedi para olhar e dentre eles dois me chamaram 

atenção: Nascimento de Jesus e A criação do mundo, cujo relato é feito na versão da Bíblia. A 

professora, ao perceber que eu estava anotando o nome dos livros relata que: 
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  “Uma mãe já veio reclamar que a filha viu um livro religioso e pediu que eu não 

desse mais este livro para a filha dela. Esse negócio de religião é complicado.” (Professora 

C). 

 Nesse dia, esses livros não foram ofertados às crianças. A professora demonstra ter 

consciência de que religião dentro da escola é um assunto de difícil abordagem.  

 Quanto à cena aqui relatada, há a percepção de que a Professora C, apesar de budista, 

possui constantemente em suas manifestações vícios de linguagem, como: Oh coisinha de 

Jesus! ou Jesus toma conta!. Assim, como observado com Professora B que também possui 

essas manifestações, a Professora C tem interiorizado certos bordões que fazem com que a 

religião passe imperceptível em seu modo de falar, demonstrando os mecanismos sutis da 

reprodução que ela também adquiriu anteriormente.   

 

Cena 9 – Professora C 

  

Iniciou-se a entrada dos alunos, um dos pais falou para o filho: 

“Fica com Deus, meu filho.” (Pai de aluno) 

Uma criança tirou um telefone de brinquedo da mochila e a professora falou: 

“Oh coisinha de Jesus! Guarda isso que nós vamos fazer uma atividade antes!” (Professora C) 

Outro aluno entrou na sala e começou a tirar a blusa e a professora perguntou: 

“Por que você tá tirando a blusa? Só Jesus na sua vida!” 

Ele exclamou: 

“Hã!?” (aluno) 

Ela repetiu: 

“Só Jesus na sua vida!” (Professora C) 

Antes de ministrar a atividade, a professora escreveu uma parlenda na lousa: 

“Sol e chuva casamento de viúva 

Chuva e sol casamento de espanhol” 

A maioria das crianças permaneceu sentada, somente três ficaram em pé, brincando de cavalinho. A professora 

mudou alguns alunos de lugar e logo em seguida distribuiu os cadernos para todos. Ela usou um caderno com 

linha. Os que não conseguiram escrever sofreram interferência dela, que escreveu por eles e depois solicitou que 
eles contornassem as letras. Para quem terminava, ela pediu para desenhar o sol e a chuva, em um espaço 

delimitado por ela, além de escrever duas vezes tais palavras. Conforme chegavam ao término da atividade, as 

crianças pegavam os brinquedos que trouxeram de casa.  

 

A questão da educação infantil ser vista de forma equivocada como um curso 

preparatório para o fundamental pode ser constatada nesta cena, uma vez que a atividade 
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explorada está fora do contexto e não proporciona uma reflexão por parte dos alunos. As 

crianças demonstraram pouco interesse e apenas copiavam o que estava na lousa. A imitação 

do ato de escrever, conforme ressalta Vigotski (2007), pode ser utilizada em aula, entretanto 

ela deve ter um fator significativo para criança, caso que não ocorre nessa cena.   

 

Cena 10 – Professora C 

 
Após o café, a professora escolheu um dos vídeos que as crianças trouxeram de casa. Um deles é Snoopy. Um 

aluno estava sentado com a cadeira virada, dando as costas para a televisão e a professora falou: 

“Pelo amor de Deus, sossega um pouco Rogério!” (Professora C)   

As crianças prestaram atenção à exposição do vídeo e a professora aproveitou para vistar as agendas e organizar a 
colagem de bilhetes sobre entrega de uniformes, para a reunião de pais que aconteceria no dia seguinte. Um 

inspetor entrou na sala, a professora conversou algo com ele e saiu logo em seguida. As crianças passaram a se 

levantar, alguns pediram para ir ao banheiro e eles ficaram dispersos em relação ao vídeo. Ao retornar, a professora 

trocou o DVD, devido à falta de atenção das crianças. O vídeo se chamava Os Jovens Titãs. O locutor do desenho 

os descrevia: cinco jovens guerreiros vivem intensamente e se divertem detonando o mal. As crianças continuaram 

dispersas e queriam brincar com os brinquedos trazidos de casa. A atividade encerrou-se por ser hora do almoço.  

 

Como já afirmado anteriormente, essa professora apenas possui vícios de linguagem 

que carregam aspectos religiosos. Quanto aos vídeos, apenas o segundo chamou mais atenção, 

apesar das crianças estarem alheias ao que se passava na televisão, pois cria uma dicotomia 

entre o mal e o bem. Não consegui escutar o que o desenho dizia, pois as crianças 

conversavam entre si, o que não permitia a escuta da televisão.  

A atividade aqui proporcionada não tem o mínimo de reflexão sobre como utilizar 

uma televisão em sala de aula, pois a professora escolhe um DVD trazido de casa por uma 

determinada criança, ou seja, ela nunca assistiu a este DVD e muito menos sabe como o 

utilizar para que as crianças se desenvolvam.  

De todo modo, nesta cena, verifica-se a inadequação da atividade proposta. A 

professora apenas substitui a história contada por uma em vídeo. A seguir, após sua saída, as 

crianças ficaram dispersas sem atividade estruturada.   

 

Cena 11 – Professora D 

 

Era hora da entrada e, conforme as crianças chegavam, elas se sentavam e brincavam com brinquedos de 

montagem que estavam sobre a mesa. A sala permanecia calma, mas era quase hora do café, quando a professora 
chamou a atenção dos alunos: 

“Todo mundo deixando as pecinhas em cima da mesa, mãozinha no coração, fechando os olhinhos. Muito 

obrigada, senhor Jesus, pelo dia de hoje. Senhor Jesus, cuida de todas as pessoas que estão sem emprego e que 

nesse dia possamos ser mais obedientes.” (Professora D) 

Após a oração, a turma desceu para o café da manhã.  
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Cena 12 – Professora D  

 

As crianças chegaram à sala e sentaram-se; a professora iniciou a aula com a contagem de quantos alunos estavam 

presentes, de uma maneira diferenciada: pediu que as meninas ficassem em pé como estátuas e conforme ia 

contando elas voltavam a sentar e, em seguida, ela fez o mesmo com os meninos. Após este momento, ela fez a 

rotina. A professora D possui fotos dos espaços e dos objetos da escola e seus nomes escritos ao lado da foto, então 
se vão ao parque há a foto do parque e ao lado o nome do espaço escrito e um cartaz em que ela coloca na ordem o 

que os alunos irão fazer naquele dia; as crianças permaneceram atentas à fala dela. Logo em seguida, a cena do dia 

anterior se repetiu, com a professora fazendo a seguinte oração: 

“Mãozinha no coração. Senhor Jesus, abençoe a minha vida, a da minha família, dos meus amigos. Senhor Jesus, 

neste dia seremos mais obedientes e mais bondosos. Amém.” (Professora D) 

Após a oração, a turma desceu para o café da manhã.  

 

Cena 13 – Professora D  

 

A professora organizou as mesas com pecinhas, para receber as crianças e elas brincaram com o material. A 

professora chamou a atenção, pois era o momento de fazer a contagem de quantas crianças vieram. Primeiro ela 

pediu que as meninas se levantassem, eles contaram todos juntos e logo em seguida foi a vez dos meninos. Após 

este momento, a professora passou aos alunos a rotina do dia, da mesma maneira do dia anterior, e as crianças 

permaneceram atentas à fala da professora. Também como no dia anterior foi hora de orar, momento realizado 

antes do café.  

Neste dia a cena se repetiu, mas como é uma oração espontânea, alguns dizeres se modificaram: 

Mãozinha no coração, escutando o coração. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo dia de hoje. 

Abençoe, Senhor Jesus. Hoje estamos felizes porque nós ficamos muitos dias em casa e hoje voltamos para a 

escola. Senhor Jesus, providencie emprego para a mamãe e o papai. (professora D) 

Acabada a oração, as crianças se organizaram em fila para descer ao refeitório.  

 

 A professora orava todos os dias, com o intuito de agradecer ou pedir algo antes do 

café. Esta é uma forma de inculcação da religião cristã e pode ser vista como uma violência 

simbólica e uma forma de reproduzir conceitos da sociedade e do campo religioso desse credo 

dentro da escola.  O seu campo religioso é trazido para dentro do seu campo profissional, 

além do seu habitus.  

 Quanto às atividades desenvolvidas por Professora D, essas são significativas para as 

crianças, sendo que elas participam de forma ativa do que é proporcionado, como no 

momento da contagem. Elas demonstram grande curiosidade pela rotina, esta feita com fotos 

do ambiente escolar, com o nome escrito ao lado, ou seja, ao se considerar a teoria 

vigotskiana e walloniana sobre o conhecimento mediado pelo adulto, esta professora 

demonstra um grande domínio do que está sendo feito.  
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 Assim, merece destaque o modo diferente do manejo da turma quando faz a 

verificação da presença e quando apresentava a rotina do dia; além disso, ela conseguia 

prender a atenção das crianças, com a expectativa necessária para preparar a oração e a 

concentração que vinha a seguir.  

 

Cena 14 –  Professora D  

 
A aula começou com a contagem de crianças presentes e organização da rotina, logo em seguida a professora pediu 

para que as crianças se levantassem para irem ao refeitório, para tomar café. A professora parou na porta, com as 

crianças próximas a ela e fez a seguinte pergunta: 

“Nós estamos esquecendo alguma coisa?” (Professora D) 

Da oração. (aluna M) 

“Soltando a mão da pro, todo mundo aqui junto, juntinho. Nós vamos rezar aqui, agora. Escutando, mãozinha no 

coração, escutando o barulho do coração, da respiração. A aluna M hoje vai fazer a nossa oração, a pro tá com 

as mãos juntas.” (professora D) 

“Obrigada, Senhor Jesus, abençoe nossa ajuda.” (aluna M) 

A turma ficou em silêncio por alguns segundos, mas a professora logo interferiu: 

“aluna J. ajuda a aluna M. ela ficou tímida.”(professora D)  

“Abençoa nossa vida, a vida dos nossos amigos, que não tem emprego. Abençoa, Senhor Jesus, as famílias que 
não tem casa, que não tem emprego.” (aluna J)  

“Pode ser eu amanhã?” (aluna E) 

“Pode ser você amanhã.” (Professora D) 

Os alunos se organizaram em filas e desceram para o café.  

 

 Nesse dia pensei que eles não fossem rezar. A professora me surpreendeu com essa 

atitude, as crianças mais ainda, pois eles já têm incorporado em seus habitus a disposição para 

a oração, tanto assim que a aluna lembrou e respondeu para a professora com a oração inteira.    

 Wallon (2008) ressalta a imitação como forma da criança construir sua personalidade, 

pelo interesse em outras pessoas. O que essa professora faz é apresentar a sua forma de orar 

como algo único e verdadeiro, doutrinando seus alunos, quando na verdade sua função como 
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educadora de uma escola municipal laica seria apresentar aos alunos a diversidade e levá-los 

assim a participar de uma cultura de tolerância.  

 Outro ponto que pode ser ressaltado é em relação aos cadernos de desenho das 

crianças, pois enquanto a professora os distribuía aos alunos, reparei que em alguns deles 

havia mensagens escritas. Pedi à professora para folhear e anotar o que achasse interessante, 

após os alunos acabarem as atividades. Reparei que há mensagens vinculadas à religião, 

principalmente na pesquisa que foi feita pela professora para saber qual a origem do nome dos 

alunos e na folha do caderno destinada à “Reunião de Pais”. Nesta, a professora pediu que 

fosse deixado no caderno das crianças algum desenho ou mensagem feita pelo responsável 

que compareceu à reunião. Anotei o que observei nos cadernos:  

 

Pergunta da pesquisa da professora: O meu nome tem algum significado? Qual? 

 

1. Caderno da aluna Vitória: “Por causa de uma gravidez de alto risco é que pedi a Deus para que a 
Vitória nascesse. Obrigado, Senhor, pela benção.”  

Ainda no caderno da mesma aluna, a seguinte mensagem, na parte destinada à reunião de pais: 

“Vitória, você é a melhor filha que Deus me deu. Amo muito você. Você é a minha vitória, que Deus 

ilumine os seu caminho. Te amo.” 

2. Caderno da aluna Jéssica: “Sim, a graça de Deus é de origem hebraica.”  

3. Caderno do aluno André: “É um nome bíblico, André na Bíblia significa discípulo de Jesus. Este nome 

tem origem grega.”  

4. Caderno do aluno Gabriel: “Achei na Bíblia e gostei. Significado – Anjo de Deus.”  

5. Caderno da aluna Giovanna: “É um nome de origem italiana, significa “presente gracioso de Deus. O 

presente mais lindo que Deus poderia me empresta.”  

6. Caderno da aluna Ana Carolina: “Eu não sei o significado, mas para nós o significado dela é: Um 
presente de Deus. Carol você é um presente que Deus nos deu!.”  

7. Caderno do aluno Felipe: “Sim, porque é um nome bíblico.”  

8. Cadernos do aluno Gabriel – “a sala tem dois alunos com esse nome – Porque é um nome bíblico e 

muito bonito, é nome de anjo.”  

9. Caderno a aluna Jade, mensagem deixada no dia da Reunião de pais: “Você é para mamãe a joia 

preciosa que Deus mim presenteou, te amo muito Deus te abençoe, te guarde, te der entendimento que 

você nunca venha esquecer seus entendimentos.”   

10. Caderno da aluna Lívia, mensagem deixada no dia da Reunião de pais: “Deus deve ter me dado você 

como meu tesouro.” 

 

 

Assim, verifica-se que a presença da religião é constante no cotidiano destas crianças, 

seja com a professora em sala de aula, ou com os pais em casa. Há nestes cadernos uma 

forma objetivada, com a escrita, de como a religião pode entrar na instituição escolar de 

forma sútil. O que deve ser ressaltado é que todos são livres para professar a fé que 

escolheram, entretanto essas crianças passam por um processo de inculcação constante na 

escola, e isto pode gerar adultos preconceituosos, sem o conhecimento de outras crenças.  
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3.1 Smilinguido  

 

Conforme relatado na primeira cena deste capítulo, há um desenho de televisão 

chamado Smilinguido que é utilizado por algumas educadoras desta escola. Trata-se de um 

desenho infantil cristão que tem sua história retratada na Figura 11.  

 

Figura 11: História e imagens do desenho Smilinguido 

 

Fonte: Sítio do desenho Smilinguido: www.smilinguido.com.br. Acesso em 20 de dezembro de 2013. 

 

Como o episódio do desenho mencionado pela Professora A chama-se A moda 

amarela, para melhor análise deste desenho foram escolhidas duas de suas cenas - conforme 

http://www.smilinguido.com.br/
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sugestão feita na banca de qualificação -,  ambas mencionando diretamente a religiosidade 

deste desenho. 

 A primeira cena mostra quando uma das formigas começa a refletir sobre alguns atos 

por ela realizados: uma briga com o melhor amigo. Enquanto reflete, a seguinte música toca 

ao fundo:  

 “Vem ver  

 Vem ver o amor 

 Vem ver o amor do Criador! 

 Cada obra Dele, Ele fez especial.  

 Nada neste mundo  

 Ele deixou ser bem igual.  

 Cada folha conta à intenção  

 de perceber um só de uma porção! 

 Vem ver de perto cada flor,  

 Passarinho, e os ovos no ninho:  

 Iguais, bem Iguais, não são.  

 Quando Ele te fez, 

 No teu jeitinho se alegrou.  

 Quando Ele te viu, sorriu, 

 E o céu então cantou!  

 Ele é quem criou a terra e o mar,  

 E também se deu por te amar 

 E quer ser teu amigo, teu Senhor 

 Tão lindo é o criador! 

 Vem ver o amor 

 Vem ver o amor do Criador!” 

http://www.esoterikha.com/videos-sobre/vem-ver-o-amor/smilinguido-musica-amor-sem-igual-video_13996d294.html
http://www.esoterikha.com/videos-sobre/vem-ver-o-amor/smilinguido-musica-amor-sem-igual-video_13996d294.html
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 Outra cena mostra quando as formigas vão à escola e o professor solicit a que 

eles escrevam uma redação; para isso, todos deveriam começar a escrever da 

seguinte forma: 

Professor:  Hoje vocês irão escrever uma redação. Comecem assim: e viu o senhor 

criador tudo o que havia feito desde o início, eis que tudo era muito bom e muito 

bonito. Agora continue cada um como quiser.  

 Logo em seguida os dois amigos que haviam brigado fazem as pazes. Após 

este acontecimento o professor solicitou: 

Professor:  Eu quero atenção, para a hora da instrução. Bem, Bem! Meus 

discipulinhos, que tal continuarmos a nossa aula lá no meio da floresta, da floresta 

do Senhor Criador.  

O trabalho e o esforço para conseguir algo na vida são citados constantemente neste 

desenho. Para tudo se tem um tempo, para comer, para trabalhar - o que remete a uma 

sociedade orgânica e a criança participando disso internaliza a disposição para aceitar a 

sociedade como ela é, de forma inquestionável.   

 Outro ponto que merece destaque é o fato das formigas falarem muitas palavras no 

diminutivo, pois isso desvaloriza o vocabulário que a criança deve adquirir nesta faixa etária. 

Não se estabelece, também aqui, como nas demais cenas, a situação de desenvolvimento 

proximal para aprendizagens, conforme ressalta Vigotski (2007), pois o vocabulário utilizado 

ou o aproveitamento da ideia escrita associada a desenho não ocorre – o objetivo seria apenas 

o de preparar as crianças para a evangelização. Mais uma vez a educação na pequena infância 

é desvalorizada quando se tem como plano de aula um desenho como este. 

 

 

3.2 Reunião Pedagógica e Jornada Pedagógica: momentos em que a religião também 

está presente 

 

Dois momentos de formação foram acompanhados pela pesquisadora durante o tempo 

em que permaneceu na escola. Na Reunião Pedagógica foi realizado o primeiro contato 

pessoal com a escola, pois anteriormente foi estabelecido contato por telefone e e-mail com a 
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coordenadora. Como proposta de apresentação, foi exposto o projeto em uma reunião 

pedagógica para que a maior parte dos professores da EMEI soubesse quem seria a 

pesquisadora dentro da escola. Em seguida, foi sugerido que o corpo docente fizesse 

perguntas, caso houvesse dúvidas sobre o que havia sido falado. Alguns professores 

questionaram determinados pontos e os dizeres mais interessantes foram anotados e são 

descritos e analisados nos episódios abaixo.  

A Jornada Pedagógica é uma reunião prevista em calendário escolar e realizada na 

mesma data em todas as escolas municipais de São Paulo. Não há atendimento aos alunos, 

mas sim apenas a reunião de docentes e coordenadores pedagógicos para discutir algum tema 

proposto. Nessa reunião, observou-se que a temática norteadora era o currículo. Uma 

novidade para todos foi a nova proposta da atual administração paulistana: reunir diferentes 

escolas em pólos, ao invés de cada escola fazer a sua reunião. No caso aqui relatado, a EMEI 

pesquisada se agrupou com um CEI.  

Devido ao grande número de professores, a reunião iniciou-se com a seguinte 

dinâmica: a divisão em três grupos, denominados de verde, amarelo e vermelho. A 

coordenadora disse que eu poderia circular livremente nas salas, optei por começar com o 

grupo verde e depois ir passando pelos outros grupos. Os grupos tinham um tempo estipulado 

em cada sala, na qual se tinha um diretor ou coordenador como responsável por aquele 

espaço. Na primeira sala em que entrei havia o objetivo de uma apresentação pessoal. Creio 

que foi neste espaço que o tema da pesquisa mais apareceu, assim irei relatar de forma pontual 

em algumas manifestações.  

Esses dois momentos são diferenciados, pois o primeiro foi feito somente com 

professores da EMEI, ou seja, a escola fez seu calendário e estipulou as melhores datas para 

as reuniões pedagógicas. O segundo, a Jornada Pedagógica, é estipulado pela Secretaria 

Municipal de Educação.  

 

Episódio 1 – Reunião Pedagógica  

Em um primeiro questionamento, uma professora, que possui um anel com a inscrição “Jesus” (palavra escrita 

com letras maiúsculas, em letra de forma), trajando uma saia longa e com os cabelos compridos, afirmou:  

“Acho interessante depois que você terminar trazer sugestões de como trabalhar religião na escola.” 

(Professora E.) 

Explico a ela que o caráter da pesquisa é outro, que não se tem a intenção de mudar a prática adotada pelos 

educadores nesse contexto escolar. É interessante o apontamento feito por ela, pois revela que há dúvidas de 

como se trabalhar a religião dentro da escola. 
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Obviamente, a pesquisa não tem esse objetivo – o de mudar ou trazer propostas 

diferenciadas para dentro do universo escolar. Não foi possível acompanhar essa educadora, 

pois ela faz parte do período intermediário, entretanto alguns pontos foram observados nela, 

como o anel e o jeito de se trajar e usar os cabelos, o que remete a uma disposição do habitus 

dos evangélicos manifesta na hexis corporal.   

  

Episódio 2 – Reunião Pedagógica  

Outra professora se posiciona em relação ao calendário escolar, que engloba, inevitavelmente, datas religiosas. 

Ela citou que:  

“Como não trabalhar a religião, pois a Páscoa, por exemplo, faz parte do calendário escolar, o calendário já 

coloca as datas religiosas!” (Professora F.) 

A resposta dada foi a seguinte: 

“Justamente isso é o que quero saber, já que, se o calendário engloba as datas, quero saber como as 

professoras trabalham tal temática em sala.” (Pesquisadora) 

 

Sabe-se que o calendário escolar não engloba datas comemorativas, existe sim uma 

cultura escolar tão arraigada e inquestionável para os educadores não conseguem se 

desvencilhar de tais datas e creem que elas estão incorporadas ao calendário. Essa professora 

não participou da pesquisa, mas em sua rotina na lousa foi possível verificar a oração entre as 

atividades, como foi relatado na Figura 2 do capítulo anterior. 

 

Episódio 3 – Reunião Pedagógica  

Outro comentário que chamou atenção foi o da Professora B:  

“A escola é laica, eu dou aula no Estado e lá já dá a maior briga quando eu trabalho religião, preciso chamar 
os pais e explicar que isso faz parte da História, que preciso trabalhar.” (Professora B).  

 

Essa professora participou da pesquisa, tendo sido receptiva desde o primeiro contato; 

entretanto seu comentário não condiz com a rotina em sala de aula. Ela não trabalha a religião 

de forma objetivada – com oração, por exemplo – mas o tema aparece de forma subjetiva, 

sutil, principalmente em suas manifestações, como verificado nas cenas anteriores. 

   

Episódio 4 – Reunião Pedagógica  

A Professora D chama a pesquisadora paralelamente e pergunta: 

“Qual a sua religião?” (Professora D) 

“Não tenho religião, mas você autorizaria a minha pesquisa em sua sala?” (Pesquisadora) 
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Ela responde que sim. 

 

Essa foi a última professora observada, pois teve dúvidas quanto a participar ou não da 

pesquisa. A insistência, por parte da pesquisadora, para que ela participasse foi justamente por 

esse questionamento feito no primeiro contato. Tal professora foi de suma importância para 

esta pesquisa, pois orava todos os dias com seus alunos.    

 

Episódio 5 – Reunião Pedagógica  

Após alguns questionamentos feitos pelos professores, a reunião tem sua continuidade com o próximo tópico 

previsto na pauta: o de como trabalhar a Páscoa, próxima festividade do calendário escolar. Para que não 

houvesse divergências entre os educadores, a coordenadora explicou que: 

“Ano passado fizemos a partilha de pão, mas o grupo tem repensado a data e decidiu que isso tem um viés 

religioso, sendo assim se optou pela pesquisa com os pais, sem que haja presente para as crianças.” 
(Coordenadora).   

 

É interessante o fato de se ter trabalhado a “partilha do pão”, no último ano (2012), um 

ritual descrito na Bíblia, na última ceia. A pesquisa feita com os pais sobre a Páscoa, realizada 

no ano de 2013, foi apresentada em uma folha sulfite cortada em quatro com a seguinte frase 

a ser completada: “Páscoa é:”. Com o resultado de todas as pesquisas devolvidas, foi montado 

um grande painel e algumas partes foram fotografadas pela pesquisadora, conforme 

apresentado no capítulo anterior.  

 

Episódio 6 – Jornada Pedagógica  

Uma professora falou, durante sua apresentação, que passou no concurso e sabia que: 

 “Deus tinha guardado a minha vaga.” 

 

Episódio 7 – Jornada Pedagógica  

Uma professora da EMEI contou que está lá desde 2004, que passou por várias dificuldades e concluiu: 

“Não sei qual é o plano de Deus, porque Deus tem um plano pra cada um, não pretendo sair daqui.”  

 

Essas foram algumas manifestações anotadas, pois elas foram repetidas durante ambas 

as reuniões. Conforme já analisado anteriormente, essas professoras possuem disposições em 

seus habitus que se tornaram naturalizados e inquestionáveis por elas. São indicadores de que 

o campo religioso está fortemente presente no âmbito profissional com a linguagem por elas 

utilizada.  
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Com esses episódios, verifica-se que há na maior parte do corpo docente um habitus 

religioso cristão que é divulgado com dizeres constantes que envolvem os nomes de Deus e 

Jesus. Além disso, percebe-se claramente na Reunião Pedagógica, a dúvida de como se 

trabalhar a religião dentro da instituição escolar. Assim o professorado participante desta 

pesquisa demonstra não ter nitidez quanto o como explorar a temática na educação infantil.  
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Considerações Finais 

 

Este estudo teve como finalidade observar possíveis ações religiosas por parte de 

docentes que atuam na etapa de ensino denominada educação infantil. Conforme reafirmado 

durante todo o texto, a legislação vigente estabelece regras para aulas de ER no ensino 

fundamental, com a lei 9.475 de 1997. Não há, entretanto, para a educação infantil, regras 

explícitas sobre esta etapa de ensino, pois por mais que se discutam as reproduções de práticas 

descontextualizadas nos cursos de formação de professores, ao chegar à escola o educador ou 

educadora da educação infantil encontra conceitos já construídos e tão arraigados que se 

tornam inquestionáveis e, consequentemente, são incorporados à sua prática.  

A lei é clara ao estabelecer regras para o ensino fundamental quanto à disciplina 

Ensino Religioso, mas a inquietação por parte da pesquisadora foi quanto à educação infantil, 

pois havia uma preocupação ao verificar no cotidiano escolar práticas reproduzidas por 

docentes. Ao perceber que datas comemorativas que visam à reprodução de valores cristãos 

ou o consumismo infantil são trabalhados dentro desse contexto, sem a mínima reflexão por 

parte dos educadores, houve a curiosidade em estudar e aprofundar mais sobre tema.  

A revisão bibliográfica demonstrou que esta temática não é tão pesquisada, pois 

poucos estudiosos verificam a questão da relação entre educação infantil e religião. É de suma 

importância a análise de como isso ocorre, pois esta faixa etária possui uma disposição muito 

grande para ser influenciada pelos adultos que os cercam, dentre eles as professoras de 

educação infantil, também responsáveis pela formação da identidade das crianças.  

Estabelecido o tema e o foco, a decisão pela abordagem da Sociologia em suas 

preocupações com a educação e com o pedagógico foi fundamental como suporte às análises 

críticas desenvolvidas.  

Para responder a este questionamento e diante da decisão com relação às abordagens, 

verificou-se a necessidade de ir à empiria o que levou  este estudo a fazer uso de observações 

diárias dentro de uma escola de educação infantil, visando analisar se há ou não práticas 

religiosas vinculadas às próprias professoras e agentes que atuam nesta instituição, ou seja, se 

elas carregariam as suas concepções de vida para dentro da sala de aula. A observação fluída 

demonstrava uma resposta afirmativa para esta pergunta, o que nos levou a investigar por que 

isso ocorre.  

Assim, a partir das leituras, estabeleceu-se, como hipótese a ideia de que a moralidade 

religiosa, como parte da cultura, tende a fornecer subsídios simbólicos para as ações dos 
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profissionais da educação, posto que tal moralidade está presente nas disposições dos 

professores que as manifestam em suas condutas. E de fato, tal hipótese se confirmou. 

É de fácil verificação o como uma cultura escolar já estabelecida nesta etapa de ensino 

proporciona, muitas vezes, um trabalho sem reflexão. A escola de educação infantil parece 

cíclica, pois cumpri anualmente um calendário social, com as datas comemorativas, como se 

fosse uma maneira de inserir a criança na cultura acumulada pela humanidade. Essa pressão 

que exerce a cultura escolar deste contexto é visível, pois há a percepção de algumas práticas 

ditadas por uma cultura hegemônica em seu calendário, ora pontuando o consumismo (dias 

das mães, dia dos pais, dia das crianças), ora a religião (Páscoa, Festa Junina, Natal). Tal ciclo 

ocorre de maneira constante e com um discurso assistencialista como o que se ouve nas 

escolas: pobre dessa criança é o único ovo/brinquedo que ela poderá ganhar  - e é esse tipo 

de alegação que se usa todo ano para justificar determinadas práticas, por diversas vezes. 

Temos, nesses casos, um exemplo típico de manifestações e disposições do habitus tão 

arraigados que ajudam a formar uma cultura escolar.  

Assim, essas práticas nos fazem perceber questões como a do campo religioso e do 

habitus tão enfatizadas durante este trabalho, pois o educador infantil tem isso tão fortemente 

presente em sua vida pessoal que não consegue separar os espaços de sua profissão e de sua 

religião. Isso, sem dúvida, gera uma violência simbólica, pois em uma sala de aula de escola 

pública a diversidade deveria ser o objeto de estudo. 

Muitos educadores irão discordar do que está sendo descrito aqui, pois a maioria 

defende a importância desse “currículo” cíclico escolar infantil. A primeira resposta dada 

quando questionados sobre o porquê de se estar colando a barba do Papai Noel é a 

importância do lúdico. Este sempre é um fator mencionado pelos educadores que defendem a 

permanência da religião dentro da escola, eles alegam que fazer atividades relacionadas à 

Páscoa e ao Natal é trabalhar o brincar - mas não existem outros momentos para isso ao longo 

do ano?  Outra resposta muito mencionada é: se a maioria é cristão, devemos respeitar a 

maioria, os que não comemoram podemos avisar para que eles não compareçam. Essas duas 

respostas reforçam a precariedade da formação do educador, que não sabe respeitar a 

diversidade escolar e não possui o princípio da alteridade. 

O lúcido, o brincar e as mais diversas artes são apropriados para a educação infantil, 

entretanto, pautar o trabalho desta faixa etária sem respeitar o que é específico dela é um total 

desrespeito à criança. Além disso, tais “presentinhos” são muitas vezes confeccionados pelos 

professores, ou seja, se perde tempo, material e coloca-se a criança para fazer qualquer 
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atividade para que o professor tenha tempo para responder a essa demanda da qual não há um 

objetivo claro.    

Assim, os questionamentos são contínuos: a partilha de algo, como o pão, só pode ser 

feito na Páscoa? Um jogo de caça ao tesouro só pode ser feito nesta data também e com ovos? 

Para que serve colar algodão na barba no Papai Noel ou assistir ao filme do Smilinguido? 

Para que rezar dentro da escola? Há uma ideologia religiosa imposta na sociedade e o que 

essas educadoras fazem é reproduzir o que está estabelecido e fazem isso sem a mínima 

reflexão e com o máximo das boas intenções, ou seja, pelas observações feitas pode-se 

discutir que há um planejamento, há um objetivo por elas instituído, mas não há uma reflexão 

sobre o porquê da religião estar dentro da escola, da maneira que está.  

A educação infantil não possui um currículo comum, como é o caso do ensino 

fundamental, não é uma etapa de ensino obrigatória, apesar de a lei ter sido promulgada e os 

municípios precisarem adequar-se até 2016. A herança que se tem sobre o entendimento da 

educação infantil está permeada pela concepção de um curso preparatório para o fundamental 

I e esta é uma visão equivocada por parte dos educadores, pois em tal etapa de ensino a 

criança deve ser vista como um ser em formação, com voz ativa e merecedora de um universo 

lúdico, já que o brincar é fator primordial para o desenvolvimento cognitivo infantil. Além 

disso, os CEIs e EMEIs são muitas vezes confundidos com instituições assistencialistas e não 

como educacionais, especialmente porque não são obrigatórios, são a salvação para a maior 

parte dos pais que trabalham, e nesta visão consiste um grande desafio por parte de 

educadores: quebrar regras estabelecidas há tempos e refletir sobre a própria prática.   

À medida que a pesquisa evoluía, foi possível perceber que os sinais que vinham da 

realidade escolar exigiam auxílio de outra área acadêmica levando à decisão pela busca de 

outros referenciais que auxiliassem a analisar outros aspectos do trabalho que se fazia nessa 

turmas. 

 Para essa faixa etária, o educador deve explorar a curiosidade inerente do mundo 

infantil, a criança é questionadora e exploradora; trabalhar de forma a desenvolvê-la 

globalmente deve ser o objetivo dessa educação. A cultura está imposta, sempre, e saber o que 

e como mediá-la é função do professor, conforme já ressaltado ao longo do texto, de forma a 

não gerar ações preconceituosas em relação a outras etnias, filosofias de vida ou religiões.  

Muitas vezes pensamos que as crianças são incapazes de refletir sobre alguns aspectos 

que ocorrem dentro de uma perspectiva considerada científica. Podemos achar que refletir 

sobre a cultura seria algo improvável dentro do universo infantil. Professoras, pais e mães 

cometem um erro equivocado ao pensar que as crianças não podem ter pensamentos mais 
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sofisticados em relação ao que o mundo pode nos oferecer. Para que a criança construa essa 

lógica científica, faz-se necessário partir do lúdico, do brincar, de ensiná-las a pensar mesmo 

dentro de algo que muitos podem considerar insignificante.  

O educador deve dominar conceitos discutidos quanto à importância da motricidade e 

da linguagem para o desenvolvimento infantil. 

O cuidar e educar se tornam idissociáveis nesta faixa etária, a questão da afetividade é 

essencial para o desenvolvimento da criança, que com a motricidade construirá o seu 

pensamento, o seu “eu” e a sua diferenciação em relação ao outro. 

Conceitos como zona de desenvolvimento proximal, potencial e real estabelecem 

objetivos claros ao educador, quando há o pleno entendimento desses conceitos. Além disso, 

o interesse da criança nos diversos conhecimentos propostos na educação infantil devem ser 

observados e mediados pelo educador. .     

A dificuldade que muitos professores encontram para ver que a educação é um ato de 

coerção social e imposição constante de uma cultura instituída e inquestionável é um 

obstáculo na educação brasileira.  .   

Há a necessidade de que os cursos de formação de professores discutam com os 

futuros educadores – sejam eles inspetores, coordenadores, diretores ou professores – sobre os 

mais diversos âmbitos da educação. Há o imperativo de se questionar o que está naturalizado 

dentro da sociedade e isso requer uma formação mais reflexiva. Entretanto, o que se tem 

verificado ainda é um caminho contrário, com uma formação fragilizada em cursos curtos e 

rápidos de Pedagogia.  

Enfim, o estudo aqui exposto dá margem para futuras pesquisas e um aprofundamento 

maior no que tange a questão da religião e formação docente dentro desta etapa de ensino, por 

vezes pouco explorada por parte dos pesquisadores. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

O ovo da vida 

 

Tem muita vida que nasce de um ovo, não tem? 

Tem ovo com vida de passarinho dentro. Ovo com pintinho, ovo com vida de lagartixa, ovo 

com vida de cobra… Tem ovo de todos os tamanhos e vida de todos os jeitos. 

Mas o que será que nasce de um ovo de Páscoa? Isso eu não sabia e fui perguntar à dona 

Galinha: 

- Ó, dona Galinha, a senhora que é especialista em ovo me diga uma coisa, o que é que nasce 

de um ovo de Páscoa? 

Dona Galinha, muito despeitada com a concorrência das coelhinhas, cacarejou: 

-Não nasce nada, minha filha. É ovo gorado, ovo falso, falsificado. 

Maluquices dessas coelhas de hoje em dia. Eu nunca ouvi dizer que uma coelha soubesse por 

ovos, chocar. 

O galo apareceu e eu saí depressinha do terreiro. Fui andando por aqui e por ali até que 

encontrei a dona Coruja numa árvore. 

Repeti a minha pergunta: 

- Ó, dona Coruja, a senhora me diga, por favor, o que é que nasce de um ovo de Páscoa? A 

senhora sabe? 

Dona Coruja deu uma risadinha superior e esbugalhou os olhos: 

- É claro que nascem corujinhas. As corujas, como todo mundo sabe, são os animais mais 

bonitos do mundo… 

Deixei Dona Coruja se elogiando e fui pelo meu caminho. E no meu caminho tinha uma 

cobra. Eu fui logo perguntando: 

- Dona Cobra, me diga se possível for, o que é que nasce de um ovo de Páscoa? 

E a Dona Cobra sibilou apressada: 

- Cobrinha, ora! 

Eu fui dormir chocando esses pensamentos. No dia seguinte nasceu na minha cabeça a ideia 

de procurar dona Coelha na sua casa. 

Afinal, ela devia saber tudo sobre ovos de Páscoa, não devia? 
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Fui andando por aqui e por ali, até que encontrei sua linda casinha. 

A casa mais parecia um formigueiro, cheia de coelhos, todos fazendo ovos de Páscoa. Dona 

Coelha mexia um tacho no fogão de lenha, cantando com sua imensa família: 

- Meu limão, meu limoeiro… 

Eu cheguei junto dela falando: 

- Desculpe Dona Coelha, eu andei por ai perguntando o que nasce de um ovo de Páscoa e 

ninguém soube me responder direito, até agora. Dona Galinha disse que não nascia nada. 

Dona Coruja disse que nasciam corujinhas. Dona Cobra, cobrinhas. Eu nunca ouvi dizer uma 

coisa dessas. Parece até brincadeira. 

Dona Coelha sorriu sábios sorrisos: 

- Cada pessoa põe no seu ovo de Páscoa um pouquinho de sua vida. Ovo de coruja vira 

coruja, ovo de cobra vira cobra. É preciso tomar muito cuidado na hora de fazer os ovos de 

Páscoa. 

Eu continuei sem entender nada. E Dona Coelha continuou explicando: 

- O que a pessoa coloca dentro do ovo de Páscoa nasce. Nasce amizade, nasce carinho, 

felicidade, alegria… 

Dona Coelha recomeçou a cantar com a sua família e eu saí de lá carregada de ovos de 

Páscoa. Quando cheguei em casa, peguei meus cartões de Páscoa para mandar junto com os 

ovos. Fui escrevendo tudo o que estava no meu coração para cada uma das pessoas. 

Nasceu carinho, alegria, amor. E, quando pensava nos cartões e nos ovos de páscoa parecia 

que cada ovo brilhava cheio de vida. 


