
Ano VI no 11      |      AGOSTO 2021      |      ISSN 2525-8230

Educação Infantil: 
um espaço para evangelizar



EDUCAÇÃO INFANTIL: 
UM ESPAÇO PARA 

EVANGELIZAR
“Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, 

porque delas é o Reino dos Céus”

(Mt 19, 14)
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Estimados/as leitores/as,

É com um misto de alegria, de realização e, acima de tudo, de superação de de-
safios, que estamos apresentando mais uma edição da Revista de Pastoral ANEC. 
O tema desta edição é realmente desafiador: Educação Infantil: um espaço para 
evangelizar.  O Dossiê, organizado por Sérgio Junqueira e Sônia de Itoz, teve seu 
tema escolhido a partir de um processo que a ANEC vem desenvolvendo desde seu 
início e que recebeu novo impulso com a elaboração, aprovação e publicação das 
Linhas de Ação Pastoral da ANEC.

Nelas, estão contidos os elementos imprescindíveis para a identidade da Educa-
ção Católica se concretizar em nossa realidade, a partir da ótica da Casa Comum, 
da experiência pessoal e comunitária com a Palavra de Deus, em comunhão com 
a Igreja, por meio de seu Magistério, desenvolvendo ou associando-se a projetos 
de solidariedade, celebrando a Vida, com suas realizações, perdas, conquistas e 
sofrimentos. E estas ações são percebidas e realizadas conforme o Carisma Con-
gregacional, sempre revisitado, lido novamente e atualizado para novos tempos. 

Neste processo identitário que empreendemos, a experiência com a pessoa de 
Jesus é de fundamental importância, pois é a partir dela que agimos! As Linhas 
de Ação Pastoral apresentam Jesus como o Bom Pastor, baseado nas narrativas 
dos Evangelhos, mas também a partir das narrativas das primeiras comunidades 
cristãs. A dimensão humana, apresentada por meio do cuidado, e a dimensão da 
espiritualidade, apresentada por meio da evangelização, resgatam a centralida-
de da pessoa. É este o desafio dos/as agentes de pastoral! Todos/as os/as com-
ponentes da comunidade escolar são convidados/as para participar do processo 

Editorial

Evangelizar as infâncias: 
uma pastoral em saída, 
com alegria missionária

Ir. Cláudia Chesini
Conselho Superior da ANEC



7 REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, ANO VI, No 11/2021

como agentes intermediários, que atuam entre os diferentes atores para o pleno 
desenvolvimento da pessoa, bem como de sua evangelização rumo a uma adesão 
sempre mais livre e plena ao projeto de Cristo.

Nesse sentido, abordar a Pastoral Escolar na perspectiva da Educação Infantil é 
um desafio! Vários/as educadores/as aceitaram e escreveram a partir de estu-
dos e da própria experiência com crianças, desde o “chão” da escola. Percebe-se 
que, além dos/as professores/as, assumem a missão evangelizadora outros tantos 
agentes de pastoral que fazem a mediação, mobilizam o que há de melhor no ser 
humano e o potencializam a partir da experiência com Deus. 

Vejamos o trabalho realizado. O artigo Olhares sobre a aprendizagem religiosa na 
educação infantil, de Sonia de Itoz e Sérgio Junqueira, desafia-nos a perceber que 
“os olhares do conhecimento religioso e da aprendizagem religiosa na educação 
infantil, precisem da intencionalidade de explicitar concepção, princípios, pressu-
postos e procedimentos que darão sentido e nortearão as escolhas de e para a 
vida de cada estudante.”

A pedagogia do ambiente, inspirada em Reggio Emilia, como potencial pastoral na 
educação infantil Salesiana, de Cassiana de Fatima Gonçalves Ferreira, apresenta 
o ambiente como um terceiro educador envolvido no meio escolar e traça um breve 
paralelo entre a abordagem educativa de Reggio Emilia e o Sistema Preventivo de 
Dom Bosco com perspectivas pastorais para o ambiente pedagógico.

Já Lorena Castro desenvolve o artigo Escola em Pastoral: A experiência dos proje-
tos pastorais-pedagógicos no currículo da Educação Infantil, os “frutos da articu-
lação educação-evangelização, que se concretiza em um currículo evangelizador, 
no espaço-tempo das práticas pastorais”. Reconhecendo os desafios de uma edu-
cação evangelizadora, o texto apresenta atividades feitas com as crianças nos 
projetos e também o processo de construção do itinerário feito junto à gestão 
pedagógica e o time docente.

A Pastoral Escolar e a primeira infância, de Idalina Pinheiro, parte “de uma con-
cepção de escola em pastoral, para situar a pastoral escolar e dissertar sobre as 
possibilidades de ações concretas desde a primeira infância”. Aborda elementos 
que enfatizam o início da Pastoral Escolar desde o berçário.

Narrativa e Sagrada Escritura na Educação Infantil, de Irmã Valéria Andrade Leal, 
baseia-se na literatura sobre o desenvolvimento infantil, narrativas bíblicas e ex-
periência de educadores, para apresentar reflexões acerca da importância das 
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narrativas bíblicas para a ação evangelizadora da Pastoral Escolar na Educação 
Infantil, como forma de favorecer a apreensão da história dos crentes e suscitar o 
desejo de pertença à comunidade de fé mediante uma identificação pessoal com 
as narrativas e seus valores.

A Prática educativa do ensino religioso e a mística da pastoral escolar, de Aline Pe-
reira Machado, desenvolve uma “reflexão a respeito do referencial do Ensino Reli-
gioso, a partir da pedagogia agostiniana, e uma contribuição a respeito do diálogo 
entre o Ensino Religioso e a Pastoral Escolar, com olhar voltado para a Educação 
Infantil, revelando um processo educativo humanizador, em busca de um ser mais à 
luz da Educação Católica.”

Sofia Cavalletti e o potencial religioso da criança, escrito por Edile Maria Fracaro 
Rodrigues, apresenta a proposta de Montessori com “a palavra bíblica para des-
crever a conexão ou relacionamento com Deus, uns com os outros e com a comu-
nidade de fé, mostrando que é preciso ir além de instruir as crianças a fazerem 
gestos, a dizerem palavras e levá-las a uma real experiência da relação com Deus, 
consigo, com os outros e com a sociedade”.

A pandemia e os desafios da implementação do referencial curricular gaúcho na 
educação infantil, de Roseli Wolschick Rambom Rosemari Lorenz Martins e Edilaine 
Viera Lopes, apresenta uma reflexão em tempos de pandemia. Para as autoras, 
“as aulas na Educação Infantil (0 a 5 anos), que também tiveram de ser realiza-
das à distância, geraram uma preocupação maior, especialmente porque, antes 
da pandemia, muitos especialistas criticavam o contato de crianças pequenas com 
tecnologias digitais, na medida em que as crianças, nessa faixa etária, aprendem 
através de suas vivências e experiências, como refere o Referencial Curricular Gaú-
cho. Mesmo assim, as escolas de educação infantil têm desenvolvido atividades 
remotas, visando a preservar os vínculos e atender aos objetivos previstos pelo 
Referencial Curricular Gaúcho e a BNCC”.

Completa este volume o texto em fluxo contínuo: A perspectiva sócio emocional da 
palhaçaria nas aulas de Ensino Religioso do 3º ano do Ensino Médio, de Felipe Gus-
tavo S. da Silva, no qual apresenta-se a  prática palhacesca como “um instrumento 
eficaz para a promoção de uma educação socioemocional e para a criança ou jo-
vem aprendam a lidar com o erro e, sobretudo, no entendimento do protagonismo 
e desenvolvimento do projeto de vida através do autoconhecimento oferecido pela 
inicialização à palhaçaria”.
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Nos relatos de experiência apresentamos a experiência da Coleção Identidade da 
Rede de Educação Integrada Scalabriniana na Educação Infantil, relatada por Taciana 
Garcez e Claudia Cavali Toigo; e o Projeto Música e Cafuné: uma experiência de pasto-
ral escolar na Educação Infantil em tempos remotos, de Eduardo Duda Christello.

Na entrevista, o agente de pastoral Juarez Garcia Marques Júnior nos brinda com 
a partilha de seu trabalho!

Recordando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Artigo 29, a Educação Infantil 
tem como finalidade "o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade 
em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade.” Desejamos fecunda leitura, especialmente aos agen-
tes de pastoral e gestores!



10 REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, ANO VI, No 11/2021

ARTIGO

RESUMO

Sonia de Itoz e Sérgio Junqueira

OLHARES SOBRE A 
APRENDIZAGEM RELIGIOSA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Sonia de Itoz

Mestre em Educação (PUC/SP), graduada em Filosofia e Teologia. Co-
ordenadora do departamento de Ensino Religioso, Sociologia, Filosofia 
e de Pastoral Escolar Colégio Emilie de Villeneuve/SP

contato: soniadeitoz@gmail.com

Sérgio Junqueira

Livre Docente em Ciência da Religião (PUCSP), Pós-Doutor em Ciência da 
Educação (PUCSP e UEPA), Pós-Doutor em Geografia da Religião (UFPR); 
Doutor e Mestre em Ciência da Educação (UPS), Licenciado em Pedagogia

contato: srjunq@gmail.com

Instigados pela BNCC, os currículos escolares precisam trabalhar com o desenvol-
vimento de objetos do conhecimento que demonstrem conhecimentos construídos 
e que provoquem construir novos conhecimentos. No componente curricular Ensino 
Religioso e na Pastoral Escolar, a referência que se coloca também está na condi-
ção político-pedagógica e pastoral do contexto de Educação Básica escolar. O que 
faz com que os olhares do conhecimento religioso e da aprendizagem religiosa, na 
Educação Infantil, precisem da intencionalidade de explicitar concepção, princípios, 
pressupostos e procedimentos que darão sentido e nortearão as escolhas de e para 
a vida de cada estudante. Para isso, o componente Ensino Religioso e a atuação da 
pastoral escolar necessitam estabelecer na sua ação pedagógica um constante diá-
logo que possa levar a apoiar e aprofundar o anúncio do Projeto do Reino de Deus, e 
que busque formar os estudantes para a vivência dos valores evangélicos.

Palavras-Chave: Pastoral. Currículo. Ensino Religioso. Educação Infantil. Aprendizagem.
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1. O Ensino Religioso na 
Educação Infantil

O olhar sobre o Ensino Religioso para a 
Educação Infantil não se constitui a par-
tir de um componente curricular, mas 
deve estar presente de forma trans-
versal no que concerne a ação pedagó-
gica dos Direitos de aprendizagem, ou 
seja, no “conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar e no conhecer-se” 
(BRASIL, 2017, p. 40) e nos Campos de 
experiência, sendo eles: “o eu, o outro e 
nós; corpo, gestos e movimentos; tra-
ços, sons, cores e formas; escuta, fala, 
pensamento e imaginação; espaços, 
tempos, quantidades e transformações” 
(BRASIL, 2017, p. 42-44). Historicamen-
te, isso já vem ocorrendo ao longo dos 
últimos anos na prática pedagógica, 
segundo a identidade e os princípios da 
escola católica, levando a aproximar o 
objeto de conhecimento, “o conhecimen-
to religioso” (BRASIL, 2017, p. 438), às 
Áreas do conhecimento em geral.

Na Educação Infantil, o Ensino Religioso 
se concretiza nos Campos de experiên-
cia, por meio dos objetos religiosos, das 
interações, das vivências e representa-
ções que estão presentes no ambien-
te, na convivência social e na partilha 
de crenças e práticas trazidas de casa 
pelas crianças e que, com olhar, escuta 
e percepção atenta, intencionalmente 
são evidenciadas pelo professor.

Na Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), o “conhecimento religioso” 
(BRASIL, 2017, p. 438), objeto do com-

ponente curricular Ensino Religioso, é 
produzido e, portanto, está dado, no 
âmbito dos Direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento, nos Campos de ex-
periências e nas diferentes Áreas do 
conhecimento (BRASIL, 2017, p. 26), 
fundamentado na Ciências da Religião. 
A Ciências da Religião é a ciência que 
investiga a manifestação dos fenôme-
nos religiosos em diferentes culturas e 
sociedades, enquanto um dos bens sim-
bólicos resultantes da busca humana 
por respostas aos enigmas do mundo, 
da vida e da morte. 

De modo singular, complexo e diverso, os 
fenômenos religiosos alicerçaram dis-
tintos sentidos e significados de vida e 
diversas ideias de divindades e em torno 
das quais se organizaram cosmovisões, 
linguagens, saberes, crenças, mitolo-
gias, narrativas, textos, símbolos, ritos, 
doutrinas, tradições, movimentos, prá-
ticas e princípios éticos e morais. Sen-
do que se “os fenômenos religiosos, em 
suas múltiplas manifestações, são parte 
integrante do substrato cultural da hu-
manidade” (BRASIL, 2017, p. 436), estes 
também necessitam ser considerados e 
tratados no contexto da Educação In-
fantil e de suas experiências. 

Em consonância com a BNCC, as escolas 
são instigadas a produzir conhecimen-
tos como uma referência político-peda-
gógica e pastoral que vise explicitar a 
concepção, os princípios, os pressupos-
tos e os procedimentos do componente 
curricular Ensino Religioso. Pois, em di-
álogo com a pastoral escolar, o ensino 
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religioso também deve apoiar e apro-
fundar o anúncio do Projeto do Reino 
de Deus e buscar formar os estudantes 
para a vivência dos valores evangélicos. 

Remetendo ao pensamento infantil, que 
se caracteriza por uma ausência de es-
quemas operatórios, sabe-se que é o 
que contribui para o desenvolvimento 
do pensamento mágico, do artificialis-
mo, da imitação, da falta de discerni-
mento, do egocentrismo, entre outros. 
Razão pela qual, no desenvolvimento 
da inteligência, o conhecimento religio-
so não deve ser uma simples adição de 
rezas, de orações, de ritos, mas deve se 
constituir em uma transformação qua-
litativa de estruturas cognitivas e emo-
cionais, segundo as quais a inteligência 
religiosa infantil evolui nas descobertas 
e interações a partir dos contextos fa-
miliares, da relação com os adultos, com 
os espaços culturais, com o ambiente 
escolar e no contato com a natureza. 
Pois, a apreensão do religioso, além de 
ser o mais complexo conhecimento para 
a criança, contribui para o desenvolvi-
mento de sua competência socioemo-
cional e se consolida na sua humaniza-
ção fraterna, ética e solidária.

2. O desenvolvimento religioso

No processo de desenvolvimento da 
criança de três a seis anos, manifesta-se 
uma concepção de divindade, como a de 
um ser que age e se revela de modo mais 
concreto que abstrato, mas também de 
um pensamento mágico. De acordo com 
Piaget, o pensamento mágico se dá no 

período pré-operatório, fase em que a 
criança não se limita a agir sobre os ob-
jetos, mas procura representá-los, isto 
é, substitui-os por símbolos, e daí pen-
sa sobre ele, desenha-os, representa e 
assim por diante (BORGES, 1994, p. 98).
 
Esse pensamento mágico pode interfe-
rir significativamente na formação dos 
conceitos e da experiência de cada indi-
víduo, e que se não for bem elaborado e 
compreendido no desenvolvimento das 
fases subsequentes, o adulto manterá 
uma concepção religiosa infantil. Nes-
se sentido, é importante, ao trabalhar 
os temas religiosos, preocupar-se em 
apresentar com fidelidade a mensa-
gem proposta, evitando-se a produção 
de fantasias, ou de elementos que não 
contribuam para a apreensão do signi-
ficado racional dos conceitos e da sua 
aplicação no concreto da vida. Caso as-
sim não seja, isso implicará em adultos 
num estágio de magismo, artificialismo 
e antropomorfismo no campo religioso 
(ALETTI, 1993, p. 61). 

Diante desse pressuposto, é possível 
afirmar que o desenvolvimento religioso 
está vinculado ao desenvolvimento cog-
nitivo e socioemocional, pois cada indiví-
duo tem experiências religiosas na famí-
lia, posteriormente, também, em outros 
contextos culturais e, nas mesmas, pode 
vivenciar situações nas quais se cultua, 
ou não, o divino. Na fase infantil, esse 
processo é muito concreto, e se dá por 
meio do ver, do tocar, do expressar e do 
ato de ouvir o Outro, como forma de 
experimentar o divino. Em todas essas 
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experiências, ressalta-se a importância 
da concretude plástica, a ser vista com 
o olhar, percebida com o toque e explo-
rada com a expressão interpretativa da 
criança. Aqui tanto é concretude para 
ver e tocar os ícones, as artes plásticas, 
os ritos como também os textos e livros 
sagrados. 

3. A metodologia do Ensino 
Religioso na Educação Infantil

No que diz respeito à metodologia do 
Ensino Religioso na Educação Infantil, 
é importante que o fazer pedagógico 
com as crianças envolva objetos e ritos 
religiosos do seu campo de convivên-
cia, seja do ambiente escolar, familiar e 
cultural. Para alargar conhecimentos e 
estar em sintonia com as experiências 
e opções religiosas da família, é fun-
damental solicitar a participação das 
crianças em tarefas, pesquisas e outras 
atividades que se iniciam na escola e se 
estendam em casa com a própria famí-
lia. Ainda no fazer pedagógico, as bre-
ves narrativas, as histórias e os contos, 
os símbolos e os objetos, os ritos e os 
textos sagrados devem ser apresenta-
dos e utilizados primeiro como informa-
ção, para que se constituam em conhe-
cimento e, assim, a criança compreenda 
o fenômeno religioso presente nas di-
versas culturas. 

A fé torna-se uma consequência das 
tradições recebidas, das experiências 
familiares, dos conhecimentos adqui-
ridos, das reflexões sobre os valores 
evangélicos e das vivências proporcio-

nadas às crianças. No Ensino Religio-
so, também, é possível tratar de temas 
como bullying, preconceito, intolerância, 
desrespeito-respeito, solidariedade, em-
patia, doação, entre tantos outros, ao 
Outro e ao Ambiente, em vista do favo-
recimento e da construção de relações 
interpessoais saudáveis.

No campo da percepção e apreensão da 
religiosidade, os materiais são acrescidos 
de iconografias, artes plásticas e cênicas, 
representações simbólicas, parábolas, 
fatos da vida de Jesus e dos fundadores 
das instituições, experimentados e viven-
ciados com jogos, toques, sensibilização 
do olhar, do sabor, do odor, entre outros 
que contribuem para a compreensão do 
conhecimento no Ensino Religioso nesta 
fase. Acrescenta-se, ainda, que, sobre a 
organização curricular, a BNCC propõe 
objetos de conhecimento a serem pro-
porcionados e desenvolvidos nos Cam-
pos de Experiências e, por essa razão, 
orienta uma nova e diversificada forma 
metodológica para o componente curri-
cular Ensino Religioso. 

4. O constante olhar do educador 

Em relação aos Campos de Experiências, 
é fundamental que o trabalho pedagó-
gico contribua para o desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais, para a 
compreensão moral e ética dos dilemas 
da vida, ajudando a discernir com base 
nos valores cristãos e se posicionando 
para uma cidadania responsável. Nesse 
contexto, o conhecimento das tradições 
religiosas, das filosofias, da antropologia 
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e da sociologia contribui para a forma-
ção do humanismo solidário, que solidi-
fica a identidade autoconfiante e altru-
ísta da criança. Portanto, é fundamental 
conhecer os aspectos que interferem 
no desenvolvimento moral e religioso da 
pessoa, para compreender tanto os pro-
cessos de desenvolvimento da fé como 
as alterações biológicas e psíquicas pró-
prias do crescimento do ser humano. 

Por fim, a pastoral escolar tem um papel 
considerável na escola católica ao favo-

recer experiências de processos de edu-
cação da fé, já que as razões para viver 
uma vida com sentido exigem experiên-
cias que tocam a interioridade humana. 
Só alcançando essa interioridade é pos-
sível encontrar o divino que existe no 
núcleo interior de cada ser. Essas expe-
riências se fazem por meio da espiritu-
alidade e também da sua expressão na 
religiosidade. Assim como ninguém vive 
sem um sentido maior e mais profundo, 
a fé é algo constitutivo e fundamental 
na experiência humana.
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O ambiente onde acontecem os processos educativos tem caráter potencializador 
fundamental no alcance dos objetivos pretendidos. Além do espaço, ele se caracte-
riza pelas relações que ali se desenvolvem. A abordagem educativa de Reggio Emilia 
tem a concepção de que o ambiente é um terceiro educador envolvido no meio es-
colar. Dom Bosco, embora não disserte especificamente sobre o tema, demonstra, 
ao longo das narrativas do seu Sistema Preventivo, o quanto é necessário que haja 
clareza de intenção e método ao se pensar o ambiente educativo. Assim, o presente 
texto intenciona traçar um breve paralelo entre as duas linhas, trazendo perspecti-
vas pastorais para o ambiente pedagógico. 
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O desenvolvimento de projetos pasto-
rais na Educação Infantil é tão impres-
cindível, quanto desafiador. Todos reco-
nhecem a importância de bem realizar 
uma pastoral que alicerce o processo de 
educação religiosa que a pessoa inicia 
na infância, e também sabemos quanto 
é complexo embasar temáticas trans-
cendentes para destinatários que ne-
cessitam do elemento concreto para a 
aprendizagem. Porém, também é tangí-
vel a sensibilidade que as crianças de-
monstram acerca dos grandes concei-
tos de fé. 

Assim, é preciso que a pastoral bus-
que em outras áreas do conhecimento 
elementos significativos para melhor 
desenvolver seu papel na escola, es-
pecialmente na educação infantil, que 
carrega consigo as exigências de sujei-
tos muito específicos. 

A Rede Salesiana, há um tempo, desen-
volve um processo de formação para a 
Educação Infantil a partir da abordagem 
educativa de Reggio Emilia, de modo à 
ressignificar o trabalho com as infân-
cias nas escolas, dentro do segmento 
da Educação Infantil. À luz de elementos 
próprios desta abordagem, comparti-
lhamos uma reflexão pastoral acerca do 
ambiente educativo-evangelizador. 

O desenvolvimento do projeto educativo 
de Reggio Emilia se apoia em princípios 
fundamentais que delineiam a identida-
de própria das suas escolas da infância. 
Esses princípios compõem uma aborda-
gem educativa e não uma metodologia 

ou Pedagogia, pois, a identidade de Re-
ggio não encontra simples aplicabilida-
de se transferida para outro contexto 
escolar de maneira isolada; ela supõe 
uma compreensão mais ampla e que, 
contextualizada, pode ser inspiração, 
porém, jamais reproduzida como méto-
do. Trata-se, pois, de uma abordagem, 
no sentido de que é uma construção te-
órico-prática inspirada em fontes diver-
sas da Pedagogia e de outras ciências 
humanas. Assim, o projeto educativo de 
Reggio Emilia é organizado na medida 
em que se procura responder na práxis 
escolar às demandas do desenvolvimen-
to humano e social que se apresentam.

Embora haja muitos critérios constituti-
vos indispensáveis para se compreender 
a abordagem educativa de Reggio Emi-
lia, focaremos nossa atenção sobre o 
aspecto da pedagogia do ambiente, por 
entendermos que esta pode enriquecer 
nossa compreensão a respeito do am-
biente educativo-pastoral salesiano. A 
educadora Paola Strozzi explicita que 
“quem entra nas creches e nas escolas 
municipais da infância de Reggio Emilia 
pela primeira vez, fica encantado com a 
harmonia, o cuidado, a capacidade co-
municativa do ambiente” (2014, p. 60). 
Essa capacidade comunicativa à qual se 
refere a educadora não é apenas uma 
capacidade comunicativa externa, para 
quem chega e enxerga a escola a partir 
de fora, mas especialmente para quem 
a habita e constrói cotidianamente.

Por isso, para falarmos do ambiente 
educativo, é preciso ter claro o que se 
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compreende e espera da escola em Re-
ggio. Rinaldi (2014, p. 42) define: 

A escola, ainda que da criança 
pequena, também é lugar educa-
tivo, de educação. Lugar onde se 
educa e nos educamos: lugar de 
transmissão de valores e saberes, 
mas sobretudo lugar da constru-
ção de valores e saberes. É lugar 
cultural, isto é, onde se elabora 
cultura pessoal e coletiva, que in-
fluencia o contexto de valor social 
e político e é influenciado por ele, 
em uma relação de profunda e 
autêntica reciprocidade.

Portanto, a escola não é somente mais 
um lugar social, mas ambiente de cons-
trução e influência direta sobre a socie-
dade. Vale ressaltar a ênfase da autora 
para o sentido de construção e não so-
mente de transmissão, pois essa diferen-
ça de relação educativa é fundamental 
para que se possibilite o protagonismo 
de todos os sujeitos da comunidade edu-
cativa, não somente dos educadores, 
tratando-se de uma construção conjun-
ta e constante. Conforme as palavras do 
próprio professor Loris Malaguzzi: “Pen-
samos em uma escola para crianças pe-
quenas como um organismo vivo integral, 
como um local de vidas e relacionamen-
tos compartilhados entre muitos adultos 
e crianças. Pensamos na escola como 
uma espécie de construção em contínuo 
ajuste” (apud EDWARDS; GANDINI; FOR-
MAN, 2016, p. 69).

Compreendemos, portanto, que o am-

biente escolar de Reggio é tão somen-
te o reflexo de todo um contexto só-
cio-político-cultural que os cidadãos 
vinham reconstruindo, na Itália pós-
-guerra, com clara intencionalidade do 
que desejavam enquanto sociedade. Os 
cidadãos reggioemilianos escolheram 
reconstruir sua estrutura social tendo 
como base a escola e como protago-
nistas, as crianças. Era uma convicção 
para os fundadores desta abordagem 
que uma sociedade mais justa poder-
-se-ia realizar por meio do tipo certo 
de educação para a infância.

Deste modo, percebemos que as refle-
xões e orientações quanto ao ambien-
te educativo reggioemiliano, embora 
tragam aspectos arquitetônicos e físi-
cos, destacam com grande insistência 
o ambiente de relações humanas que ali 
se constitui. O espaço físico, ainda que 
intencionalmente pensado e construído, 
é apenas meio que propicia o funda-
mental na construção do projeto educa-
tivo: a qualidade das relações humanas 
que se estabelecem na escola. Segundo 
Marina Castagnetti (2017), educadora e 
pesquisadora no Instituto Loris Malagu-
zzi, em sua aula sobre Projeto Educativo 
de Reggio Emilia no Curso Abordagem 
Educativa de Reggio Emilia no Instituto 
Singularidades, em São Paulo, no dia 29 
de julho de 2017:

Os ambientes falam das formas 
relacionais, de emoções, de cores, 
de perfumes, de materiais, de sons 
de microclima. Quais são as ex-
periências que as crianças podem 
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fazer dentro e fora? Estar na área 
externa com as crianças, fazer 
experiências, organizar passeios, 
são todas situações em que as 
crianças experimentam modos di-
versos de sentir e perceber as coi-
sas, é importante considerar tudo 
isto na projetação do ambiente. 
É preciso pensar em ambientes 
empáticos, acolhedores, amáveis, 
multissensoriais, comunicativos, 
relacionais. Estas são as palavras 
chaves que não são somente pala-
vras chaves mas também valores, 
tudo está unido.

Com isso, a educadora destaca que a 
compreensão da escola e da sua orga-
nização é de que ela é constituída de um 
sistema de comunicações e relações que 
valoriza o ser humano enquanto ser dia-
lógico, bem como é o próprio processo 
de aprendizagem. Daí a importância de 
que os ambientes físicos propriamente 
ditos sejam projetados como um siste-
ma de interações e interconexões, ou 
seja, todo o ambiente educa para as re-
lações humanas e para a construção do 
conhecimento a partir do coletivo. Fili-
ppini (2014, p. 55-56) ainda afirma que

uma escola pensada e organi-
zada como um grande ser vivo, 
cujas partes se relacionam com 
o todo, não só porque estão 
inclusas, mas, por um vínculo de 
pertencimento, de construção de 
histórias conjuntas, de destinos 
entrelaçados, de maneira a criar 
um vínculo de interdependências 

capazes de desenvolver em cada 
um o significado da própria pre-
sença e do outro. 

Ou seja, é a presença das pessoas que 
torna o ambiente vivo e gerador de 
vínculo, por meio da significatividade 
afetiva que se desenvolve conjunta e 
cotidianamente.

Na Educação Salesiana, o ambiente edu-
cativo também é compreendido como 
fundamento para uma educação integral. 

A história do carisma salesiano se con-
funde com a pedagogia de Dom Bos-
co, à medida que a sistematização de 
orientações educativas claras e obje-
tivas não existiu desde o início, ainda 
que toda a intencionalidade e estilo já 
estivessem claros, tanto para São João 
Bosco, quanto para Santa Madre Maria 
Domingas Mazzarello. 

O sistema preventivo não nasceu 
junto a uma mesa de escritório. 
Não é fruto exclusivo de literatu-
ra pedagógica. Sua fonte primá-
ria é Dom Bosco, sua história, 
sua pessoa, sua santidade, sua 
paixão educativa. Por isso, para 
compreender os valores educati-
vos do sistema preventivo, hoje, 
é necessário não só compreen-
der seus pontos salientes, a ideia 
fundamental, as perspectivas do 
horizonte, mas, em primeiro lugar, 
retornar à experiência educativa 
e à reflexão pedagógica de Dom 
Bosco e à sua continuação na 
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tradição educativa da Família 
Salesiana (NANNI, 2012, p. 13).

O chamado Sistema Preventivo de Dom 
Bosco está alicerçado sobre o tripé: 
razão, religião e amorevolezza, pala-
vra usada pelo fundador para definir 
a relação afetiva entre os sujeitos do 
processo educativo. Pode ser traduzida 
como amor educativo ou bondade edu-
cativa. Este tripé dos valores do Siste-
ma Preventivo de Dom Bosco abarca 
em si a concepção de uma educação 
integral, porque concebe a pessoa hu-
mana, sujeito do processo educativo, 
em sua integralidade.

Poderíamos interpretar cada um dos 
três valores, correlacionados a uma 
dimensão humana, sendo: a razão, li-
gada ao eixo psicológico - a partir do 
qual acontecem os processos de com-
preensão de si e do mundo; a religião, 
relacionada ao eixo espiritual-religioso 
- referindo-se à busca e descoberta do 
sentido da própria vida e abertura ao 
transcendente; e a bondade, expressão 
do eixo afetivo - pelo qual se manifes-
tam o relacionamento consigo mesmo e 
com os outros. 

Esses três valores, em uma inter-relação 
perfeita, alicerçam toda a prática do Sis-
tema Preventivo de Dom Bosco. Todavia, 
acrescenta-se ao tripé algumas crenças 
fundantes da prática educativa salesiana: 

1. A opção pessoal de fazer o bem, funda-
mentada na certeza, expressa por Dom 
Bosco que em toda pessoa existe o bem 

e a capacidade de realizá-lo. Donde vem 
sua preocupação pela condição e pelos 
problemas vitais dos jovens que com ele 
vieram a se encontrar. 

2. Otimismo educativo, provindo da pro-
funda convicção a respeito da gran-
deza e da fragilidade do educando, 
percebendo, assim suas potencialida-
des, mas respeitando suas dificulda-
des, seus tempos e processos. 

3. O empenho em formar “bons cristãos e 
honestos cidadãos”, considerando aqui 
como bom cristão a pessoa que cumpre 
em sua vida os valores universais de so-
lidariedade e fraternidade, como prota-
gonista na transformação social, como 
cidadão ativamente participante.

Uma última crença, que merece desta-
que na perspectiva desta reflexão, é a 
dimensão da “casa”. Dom Bosco não de-
nominava seus lugares educativos de 
escola, obra social ou internato, mas 
usava a expressão “casa” para referen-
ciá-los. A dimensão da familiaridade é 
muito querida pelo Fundador, que con-
sidera o ambiente altamente educativo 
na proposta salesiana. A casa é ambien-
te familiar, lugar de acolhida e de sen-
tir-se à vontade; portanto, ela se torna 
a estrutura educativa de base, fundada 
na presença ativa e amiga.

Ao tomar contato com a realidade que 
o despertou para iniciar a obra educa-
tiva salesiana, onde crianças e jovens 
viviam em condições de pobreza ex-
trema, exploração, trabalho infantil e, 
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até mesmo, privação de liberdade, Dom 
Bosco compreende que sua missão, en-
quanto sacerdote, não está relaciona-
da tão somente ao bem espiritual dos 
jovens, mas à integralidade de suas ne-
cessidades humanas.

Inspirado em obras, então chamadas 
de Oratórios, Dom Bosco propõe aos 
meninos, no pátio do próprio seminário, 
tardes recreativas que culminavam em 
uma breve e significativa catequese e um 
atrativo lanche preparado para todos. O 
aspecto do ambiente é um valor eviden-
te: ali, os seus meninos seriam bem tra-
tados, pois as relações humanas estabe-
lecidas eram de confiança e respeito.

Aos poucos, o trabalho do oratório foi 
ganhando dimensões maiores, migrou 
na busca por espaços mais adequados, 
foi ampliado, atendendo também como 
moradia para os meninos abandonados 
(o chamado internato), uma escola pri-
mária e ginasial e as chamadas oficinas 
(compreendidas como Educação para 
o trabalho). O público se tornava bas-
tante diverso, mas havia uma unidade 
educativo-carismática que dava o ver-
dadeiro tom da proposta de Dom Bosco.

O oratório, célula original do carisma 
salesiano, estabeleceu-se em Valdocco, 
bairro de Turim e se tornou berço do 
Sistema Preventivo Salesiano. O orató-
rio pretendia ser um ambiente que con-
templasse a pessoa integral, ajudando-
-a no caminho de preparação para a 
vida, por isso, é descrito na tradição sa-
lesiana como a casa que acolhe, escola 

que educa, igreja que evangeliza e pátio 
para fazer amigos.

Partindo, então, do valor fundamental 
da educação salesiana, expresso em seu 
próprio ambiente de origem que é uma 
casa para os jovens, trataremos aqui 
a respeito do valor do ambiente para 
o Sistema Preventivo de Dom Bosco. O 
Oratório Salesiano foi pensado como 
lugar onde os educandos se sentissem 
bem, em liberdade e onde se cultivassem 
valores essenciais para a vida huma-
na repleta de sentido. Todo o ambiente 
educativo, desde a origem, foi intencio-
nalmente pensado para ser a casa onde 
os meninos e as meninas encontrassem 
familiaridade, acolhida e um espaço para 
o seu desenvolvimento integral. 

O ambiente educativo no carisma 
salesiano situa-se como media-
ção entre os valores inspirados no 
Evangelho e no contexto socio-
cultural. É um espaço em que os 
jovens projetam a vida, expe-
rimentam a confiança e fazem 
experiência de grupo. Um lugar 
em que a educação personaliza-
da precisa caminhar no mesmo 
passo com a do ambiente, e onde 
a alegria, fruto de uma avaliação 
positiva da existência, constitui a 
atmosfera de fundo da familiari-
dade entre jovens e adultos. No 
estilo salesiano, a educação é, so-
bretudo, obra de uma pedagogia 
de ambiente, via privilegiada para 
formação para a responsabilida-
de social (LOME, 2006, n. 142).
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O entendimento de que o ambiente ex-
terno e educativo influencia diretamen-
te na formação dos jovens, faz com que 
Dom Bosco delineie com atenção qual 
deveria ser o ambiente educativo sale-
siano. Vale mencionar que uma das ne-
cessidades percebidas por Dom Bosco 
era a de uma presença educativa femini-
na diretamente ligada aos seus meninos.

Diante disto, em 1846, Dom Bosco convi-
da sua própria mãe para tomar parte na 
sua obra educativa. Margarida Occhie-
na Bosco, então com 58 anos, deixa sua 
casa no campo e suas tarefas de família 
para ser a mãe dos meninos abandona-
dos do Oratório. Sua presença materna, 
de cuidado e afeto partia da cozinha, 
ambiente que passou a ser bastante 
frequentado pelos meninos em busca de 
um conselho ou mesmo um momento de 
interação, diálogo e escuta, tão natu-
rais a uma casa, e de grande valor para 
a pedagogia salesiana. Mamãe Margari-
da, como é conhecida na tradição sale-
siana, foi uma presença educativa fun-
damental para a formação do ambiente 
educativo salesiano das origens.

O ambiente é, portanto, parte identitá-
ria do carisma salesiano e tem relação 
direta com nosso jeito de fazer educa-
ção. Quase dois séculos de tradição da 
pedagogia salesiana, hoje difundida nos 

cinco continentes do mundo, demons-
tram a concretização e aplicabilidade 
de todas estas características em con-
textos e culturas diversos. A “casa de 
Dom Bosco” se tornou o mundo inteiro 
e cada jovem que vivencie no ambiente 
destas comunidades educativas os pro-
cessos formativos.

Se pensarmos nossa ação pastoral na 
Educação Infantil, podemos percebê-
-la como uma pastoral do ambiente, na 
qual o espaço e as relações que nele se 
estabelecem, especialmente, testemu-
nhem valores humanos e cristãos. Para 
as crianças pequenas, mais do que as 
palavras das reflexões, o que elas ex-
perimentam ajuda a formar a base de 
suas crenças e seus valores. A pastoral, 
junto com a equipe pedagógica, pode 
contribuir com o ambiente da Educação 
Infantil, trazendo para o cotidiano das 
crianças elementos da educação religio-
sa que vai ganhando sentido, familiari-
dade e afeição. 

O ambiente educativo pode comuni-
car a pastoral, não somente por meio 
de imagens e símbolos, que são fun-
damentais, mas por meio da presença 
efetiva e afetiva de pessoas e dos gru-
pos que tragam às crianças subsídios 
para a experiência religiosa de maneira 
positiva e significativa. 
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As crianças vivenciam o sagrado e, a sua 
maneira, também se relacionam com o 
Divino. É preciso lembrar que essas ex-
periências com o transcendente se dão 
na concretude de suas vidas, no conta-
to com a natureza, no cuidado consigo, 
com o outro e com o mundo. É o ciclo 
do afeto. Essa compreensão é um cami-
nho viável para a criação de estratégias 
que favoreçam o desenvolvimento da 
religiosidade, da espiritualidade e da fé 
das crianças.

As experiências de evangelização com a 
Educação Infantil, aqui relatadas, com-
preendem as infâncias, suas potencia-
lidades e saberes, como sujeitos ativos 
nesse processo. A criança é o lugar teo-
lógico em que a voz de Deus se revela e 
pede que nos atentemos a ela.

As características que configuram a in-
fância apontam para uma superação de 
práticas de evangelização que tratam 
as crianças como receptores passivos 
de verdades ensinadas pelos adultos, 
passando a compreendê-las como par-
tícipes ativas no processo educativo-
-evangelizador. Uma educação evan-
gelizadora com as infâncias, nessa 
perspectiva, fundamenta-se na interlo-
cução, mediação e construção conjunta 
em que crianças e adultos expressem e 
acolham mutuamente as experiências 
de fé, a vivência da religiosidade, dos 
princípios que tomam como base os va-
lores fundamentais do Evangelho (UM-
BRASIL, 2016, p. 40).

A trilha de evangelização na Educação 

Infantil contou com dois projetos: “SE-
MAR - Sementes Maristas” e “Amiguinhos 
de Champagnat”. Ambos são iniciativas 
provinciais que contam com fundamen-
tações teológicas e pedagógicas e me-
todologias para o seu desenvolvimento. 

O projeto SEMAR - Sementes Maris-
tas foi pensado para crianças de 2 a 5 
anos (Maternal II a 2º Ano da Educação 
Infantil). Inspirado em Jesus de Nazaré 
que “crescia em sabedoria, em estatura 
e graça, diante de Deus e dos homens” 
(Lc 2,52), as crianças são envolvidas, 
de forma lúdica e comunitária, a conhe-
cerem e vivenciarem valores, baseados 
nas Pequenas Virtudes Maristas. Assim, 
experimentam os ciclos de cultivo, mo-
tivada no processo de vida da semente, 
no seu preparo, plantio, cultivo, cresci-
mento e nos frutos.

No desejo de tornar Jesus Cristo conhe-
cido e amado, Champagnat é o nosso 
grande amigo que se põe, com as crian-
ças, em um caminho de aprendizado e 
descoberta de Deus. Esse é o objeti-
vo dos “Amiguinhos de Champagnat”, 
projeto voltado para as crianças de 6 
anos. Além de fortalecer e propagar o 
carisma e a missão marista, o projeto 
estimula a vivência de grupo e reforça 
as pequenas virtudes apresentadas no 
projeto Sementes Maristas.

Para a execução dos projetos, o primei-
ro movimento realizado foi o de imple-
mentar o “Amiguinhos de Champagnat” 
no horário extracurricular para, assim, 
compreender o seu potencial, estra-
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tégias de desenvolvimento e apresen-
tar à comunidade escolar a proposta 
de evangelização com as Infâncias que 
estava sendo construída. Tivemos uma 
aceitação muito grande das famílias e 
das crianças, o que nos motivou a pen-
sar estratégias de engajar cada vez 
mais toda a comunidade educativa. 

Sentimos a necessidade de romper com 
o tradicional, ofertando assim espaços 
de escuta, de desenvolvimento pessoal 
e coletivo para além do extracurricular. 
O nosso desafio era a criação de uma 
consciência planetária, de alteridade 
afetiva e efetiva, que fideliza as crianças, 
criando sentimento de pertença, aliando 
ao Currículo a sensibilidade pastoral.

O Currículo não se trata apenas de uma 
matriz dos conteúdos a serem ensi-
nados. Ele é um espaço de disputa, de 
relações de poder (SILVA, 2010). É o fio 
condutor da identidade de um sistema 
educativo. Portanto, a pastoral precisa 
estar no Currículo. Frisamos que a ação 
pastoral pode estar presente em todos 
os campos de conhecimento, não so-
mente no Sentido Religioso. 

Para a construção de um Currículo evan-
gelizador é preciso quebrar algumas 
barreiras encontradas na formatação 
curricular existente em nossas comuni-
dades educativas, heranças de teorias 
curriculares que valorizavam muito mais 
o cognitivo. A segmentação dos conhe-
cimentos e a distribuição de horas/aula 
para cada disciplina é um exemplo de 
como a organização curricular reflete 

os saberes que devem ser valorizados. 
Diante desse cenário, como falar de 
Pastoral dentro do Currículo?

Para Lima e Mendes (2018), a articu-
lação educação-evangelização tem na 
ação pastoral sua principal dinamiza-
dora nesse processo. Uma vez reconhe-
cido que a pastoral também tem seus 
saberes constituídos, cabe favorecer 
espaços e tempos para que eles sejam 
transversalizados no Currículo. 

São diversos os desafios para a imple-
mentação no Currículo e é preciso estar 
atento e forte nos espaços de articulação 
e diálogo. Reafirmar a capacidade técni-
ca, tanto dos projetos quanto da equipe, 
é uma estratégia fundamental. As expe-
riências com os projetos pastorais-peda-
gógicos aqui relatados são fruto de con-
versas feitas ao longo de um ano com a 
direção e a coordenação pedagógica.

Para a execução do projeto firmamos 
parceria com o grupo docente. Enten-
demos que dentro da escola, todas/os 
são agentes de pastoral e que, por meio 
de seu trabalho, também transmitem o 
carisma. Para tal, é importantíssimo ga-
rantir espaço para a Pastoral nas forma-
ções continuadas das/os professoras/es.

A metodologia escolhida foi a metodolo-
gia de projetos, uma sugestão que partiu 
de boas experiências das docentes em 
anos anteriores. As professoras tiveram 
acesso aos materiais dos projetos pro-
vinciais e, a partir deles, desenharam o 
planejamento para cada ano/etapa. Fo-
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ram, em média, três meses de conversas, 
rascunhos, até fecharmos o desenho fi-
nal do projeto que seguisse uma trilha de 
experiências, respeitando o desenvolvi-
mento de cada idade. Coube à Pastoral 
a orientação dos projetos, colaborando 
na elaboração de atividades e vivências, 
sendo referência da ação pastoral. As-
sim, aliamos conteúdos já trabalhados 
em sala de aula a uma visão mais am-
pla, social, avançando para uma vivência 
profunda do carisma. 

No desenvolvimento do “Sementes Ma-
ristas” e dos “Amiguinhos de Cham-
pagnat”, por exemplo, aproveitamos a 
Semana Champagnat (SCh), semana te-
mática de celebração da vida e obra de 
São Marcelino Champagnat, como pon-
tapé inicial. Todos os anos a SCh traz 
um tema para reflexão da comunidade 
educativa.  No ano em questão, abor-
dou-se o meio ambiente.

Foram realizadas atividades de sensi-
bilização, convidando as crianças para 
uma grande missão que seria revelada 
ao final da semana. Cada turma do “Se-
mentes Maristas” recebeu a tarefa de 
plantar e cuidar de um vaso. A partir 
daí, as docentes desenvolveram o proje-
to desde o preparo da terra, exploran-
do os sentidos e observando os espaços 
verdes da escola. As turmas também 
estudaram sobre os pequenos animais 
que vivem nos jardins e a importância 

do cuidado com a terra e todos os seres 
que ali habitam. As docentes do 2º Ano 
da Educação Infantil, junto às crianças, 
confeccionaram um bornal para colecio-
nar cada vivência realizada no projeto. 
Foi um processo muito bonito e marcan-
te para as turmas.

O desenvolvimento do “Amiguinhos de 
Champagnat” acompanhou um projeto já 
existente, nas turmas de 1º Ano do Ensi-
no Fundamental, e que já era um sucesso: 
Champagnat na minha casa. Como forma 
de aproximar e sentir a espiritualidade 
Marista, as/os estudantes levaram Cham-
pagnat - representado por um boneco 
de pano - para casa e vivenciaram, com 
ele, momentos de oração, lazer, intera-
ção com a família. Mas, antes de levarem 
Champagnat para casa, as turmas conhe-
ceram mais sobre a sua história, por meio 
de livros, rodas de conversas com irmãos 
e agentes de pastoral, além de visitarem 
o Museu Marista - cujo acervo conta a 
história da congregação, principalmente, 
do início da presença Marista no Brasil.

O desenvolvimento dos projetos nos 
mostrou que não foi preciso reinventar 
a roda para construir maneiras de tra-
balhar em conjunto. Potencializamos e 
visibilizamos projetos que já existiam, 
fortalecendo o carisma na comunidade 
educacional. Com paciência, realinha-
mos o que não deveria ter se rompido: 
as práticas pedagógicas-pastorais.
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PRIMEIRA INFÂNCIA

Ter presente no cotidiano da escola a pastoral escolar é olhar a escola desde seu 
princípio. Onde, quando e como entra a pastoral escolar é uma decisão de cada 
instituição. No entanto, em se tratando de uma escola católica, a pastoral escolar 
deve estar presente desde os primeiros anos do educando. Afirmar que a pastoral 
escolar começa no berçário, na educação infantil e irá se confirmando em todo o 
processo educativo requer formação permanente de todos os agentes que cons-
tituem a escola para que suas ações reflitam os princípios que revelam os valores 
humanos e cristãos. Neste ensaio partimos de uma concepção de escola em pas-
toral, para situar a pastoral escolar e dissertar sobre as possibilidades de ações 
concretas desde a primeira infância. Entendemos que a identidade que nos define 
e o carisma que nos conduz são os parâmetros para a ação educativa. Assim, a 
pastoral escolar participa e contribui para a formação integral dos educandos, 
conjugando momentos, ações e significados que expressam o sentido de educar 
para a vida.
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1. IDENTIDADE E CARISMA

A realidade da colonização latino-ame-
ricana ao longo do processo histórico, 
marcada por um modelo civilizatório 
dominante, cheia de desigualdades e 
contradições éticas, desafia os valores 
humanos e direitos fundamentais e se 
agrava cotidianamente. Portanto, a es-
cola é chamada a dar sua contribuição 
neste contexto e desempenha seu papel 
fundamental ao empreender e construir 
um ambiente ético, de valores cristãos a 
serem cuidados e alimentados, ou seja, 
estimulando o potencial criativo do ser 
humano por meio de novas condutas.

Fundamentados em Jesus Salvador e 
tendo como referência o carisma de 

Santa Emilie de Villeneuve, assumimos 
uma escola que se dispõe a cuidar do 
outro, em suas especificidades, de for-
ma intencional, responsável e ética, pro-
porcionando espaços de envolvimento 
e formação para toda a comunidade 
educativa, desenvolvendo, progressiva-
mente, competências e habilidades cog-
nitivas, comportamentais, expressivas 
e socioemocionais, para que crianças e 
jovens saibam se posicionar, na realida-
de em que vivem, como agentes trans-
formadores e cidadãos conscientes. 

O carisma de Santa Emilie de Villeneu-
ve, o qual nos convida à experiência da 
reciprocidade e da complementarida-
de, respeitando a diversidade presente 
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no contexto escolar, é inspiração e guia 
para a pastoral escolar do Colégio Emilie 
de Villeneuve. O que faz com que a es-
cola, e todas as suas ações, seja espa-
ço de acolhida e partilha, como também 
na medida em que realiza momentos de 
espiritualidade, reflexão e estudos com 
todos os integrantes da comunidade 
escolar e, assim, proporciona-lhes o de-
senvolvimento em todas as dimensões. 

2. ESCOLA EM PASTORAL

Nessa perspectiva, consideramos que a 
principal missão da Escola em Pastoral 
é aquela de “zelar para que a dimensão 
do cuidado, como processo de cresci-
mento intelectual, relacional, espiritual e 
existencial, seja a tônica da escola, nos 
diversos grupos, bem como em todos os 
momentos” (COLÉGIO EMILIE DE VILLE-
NEUVE, 2020).

Pensar na dimensão do cuidado é lem-
brar que pastoral significa substancial-
mente cuidar, pois é uma antiga analo-
gia tirada de quem zelava as ovelhas. 
Está ligada à escola, ao sujeito concre-
to que vive nela e que demonstra pre-
ocupação do cuidado consigo e com o 
outro, por onde passa a perspectiva da 
missão e responsabilidade da comuni-
dade educativa (ANJOS, 2016). 

Para nós, uma Escola em Pastoral é uma 
postura a ser assumida permanente-
mente a favor da vida: “ela constitui o 
cerne da identidade da escola, e é o que 
lhe configura ser uma escola católica, 
motivo pelo qual a escola se caracteri-
za no cenário social sendo um lugar de 

evangelização por excelência” (Proje-
to de Pastoral Escolar da Rede Azul de 
Educação), contribuindo para a forma-
ção humana integral e integrante, das 
múltiplas dimensões do indivíduo.

Essa identidade da escola nos faz crer 
na missão de evangelizar, consideran-
do todas as dimensões do humano em 
busca da sua dignidade afetiva, psíqui-
ca, cognitiva, sexual, física e espiritual. 
A escola católica entende-se e consti-
tui-se tendo como referência primor-
dial ser uma “Escola em Pastoral”, onde 
ocorre o educar-evangelizando e evan-
gelizar-educando.

Nesse ponto, cabe lembrar que o com-
ponente curricular Ensino Religioso, que 
é totalmente distinto, mas ao mesmo 
tempo, dentro do contexto escolar da 
Educação Básica, complementa a ação 
Pastoral na escola, pois busca refletir so-
bre o sujeito e o objeto de conhecimen-
to, ambos ligados à experiência religio-
sa humana. Sua identidade pedagógica 
está marcada pela procura de dados 
que permitam a consolidação da sua in-
dividualidade. O pedagógico contempla 
princípios de reflexão sobre o processo 
contínuo de formação dos professores, 
dos jovens e das crianças. Como com-
ponente curricular, o Ensino Religioso, é 
integrante da formação básica do cida-
dão, preocupada com a constituição de 
sujeitos protagonistas, éticos que respei-
tem a diversidade cultural.

3. PASTORAL ESCOLAR

Conforme o Projeto de Pastoral Escolar 
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da Rede Azul de Educação (REDE AZUL, 
2020, np), a Pastoral Escolar tem como 
objetivo principal: “articular a ação edu-
cativa-evangelizadora, na dimensão an-
tropológico-cristã e na construção de 
uma sociedade digna e justa para todos, 
contribuindo para a formação humana 
integral e integrante, das múltiplas di-
mensões do indivíduo, e possibilitando 
um espaço de formação na fé e pela fé”. 

Nesse sentido, estamos atentos à for-
mação e ao desenvolvimento da espi-
ritualidade de todas as pessoas que 
formam a comunidade educativa, in-
dependente do setor em que atuam e 
da sua crença, pois, “nossa identidade 
católica nos leva a respeitar a religio-
sidade de cada ser e suas escolhas 
religiosas”, e “é nessa identidade que 
nos impõe trabalhar seriamente por 
uma formação integral e sermos ca-
pazes do olhar particularizado e aten-
to, inclusivo e acolhedor” (REDE AZUL, 
2019, n.p) 
 
Os momentos de formação, organizados 
pela Equipe da Pastoral Escolar em par-
ceria com a equipe diretiva, são feitos de 
forma periódica e abordam assuntos di-
versos e emergentes como, por exemplo, 
a pandemia que vivemos atualmente. 

Por meio dos espaços de formação con-
tinuada em serviço, a pastoral escolar 
propicia o aprendizado de sentidos e 
atitudes que despertam para a solida-
riedade e o compromisso com a cons-
trução do bem comum e do cuidado com 
a natureza. 

A evangelização, no ambiente escolar, é 
como o aprender, é um processo contí-
nuo e gradativo, que atende a objetivos 
claros e coerentes com os da instituição 
para contribuir com o crescimento hu-
mano e espiritual de educadores e edu-
candos (JUNQUEIRA, 2016).

Os espaços físicos da escola estão im-
pregnados de pessoas que se relacio-
nam entre si e se expressam por meio 
de signos, significações afetivas, religio-
sas e culturais. É nestes espaços, e em 
tantos outros, que a pastoral escolar se 
coloca concretamente para intermediar 
e dar significado ao conviver humano, 
contribuindo, assim, para o bem-estar 
dos sujeitos e da comunidade escolar. 

Dessa forma, além dos momentos de 
formação, toda a comunidade educa-
tiva é convidada a participar de cam-
panhas, celebrações ou propostas do 
cotidiano, nas quais professores, fun-
cionários, famílias e crianças são mobili-
zados a pensar no outro e ter atitudes e 
vivência dos valores cristãos.

4. O OLHAR DA PASTORAL ESCOLAR 
NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Assim, a ação desenvolvida pela pasto-
ral na primeira infância atua sobre as 
relações dos pequenos com o universo 
da escola, ao apresentar de forma lúdi-
ca e celebrativa o que a reconhece na 
sua identidade confessional Cristã-ca-
tólica e no carisma de Santa Emilie de 
Villeneuve. É nos momentos das come-
morações, celebrações e festas da es-
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cola, por meio da vivência de ritos, sim-
bologias e apresentações que a ação da 
pastoral se faz presente com um tipo de 
cuidado que ajuda a criança a estabele-
cer relações com ela mesma, com o ou-
tro, com o meio e com o simbólico.

São diferentes estímulos e vivências 
que sensibilizam as crianças a fazer re-
lações com elementos da cotidianidade 
e no encontro com o outro. Pois, é nas 
relações que nos fortalecemos, que 
aprendemos a conhecer e conviver res-
peitando a riqueza das diferenças.

A relação direta com as famílias tam-
bém engloba o papel da pastoral, no 
intuito de cuidar do encaminhamento à 
iniciação cristã de seus filhos e ao fazer 
pontes entre sujeitos de diferentes con-
fissões religiosas. Ouvir as famílias, abrir 
espaço para reflexão e partilha de vida, 
reservar tempo para atender nas situa-
ções de doenças e perdas, de conflitos e 
tensões, de separações conjugais, tam-
bém faz parte da função da equipe de 
pastoral escolar. 

Em uma sociedade de valores contradi-
tórios, na qual crianças, jovens e adul-
tos valorizam cada vez mais o ter e não 
o ser, entendemos que momentos de 
reflexão e partilha, como os proporcio-
nados pelo Colégio Emilie de Villeneu-
ve, são fundamentais e indispensáveis 
na formação integral do indivíduo, pois 
são momentos que vão além da infor-
mação, são espaços de formação para 
a vida. 

5. NA TERNURA E COM CUIDADO

Este pequeno artigo mostra o lastro da 
concepção, dos fundamentos e da ação 
da pastoral escolar e trata de colocá-la 
na vida do estudante desde a tenra ida-
de, desde o ingresso da criança no es-
paço da educação formal. Entendemos 
que na acolhida, na abertura e no cui-
dado com os que iniciam a inserção de 
sua jornada nas relações com o mundo 
se faz pastoral.

Porém, como nada no educar é sem in-
tencionalidade, o mesmo se dá com a 
pastoral escolar. Esta precisa ter claro 
a identidade que a define, o carisma que 
a conduz e as ações didático-pedagó-
gicas que a norteiam, tendo como re-
ferência o projeto educativo. São estes 
os fundamentos que organizam a cons-
trução da ação da pastoral escolar no 
ambiente da Educação e, neste caso, na 
primeira infância.

No entanto, entendendo que a primei-
ra infância requer, de modo especial, 
um olhar cuidadoso, repleto de afeto 
e ternura, a pastoral escolar pontua 
intencionalmente o que transcende a 
concretude e demonstra que cada um é 
maior e vai além do que se apresenta no 
cotidiano, assim abre dimensões para o 
mundo que se coloca à frente da criança 
para construir a vida.

Portanto, não se entende, e muito me-
nos se faz, a educação integral numa 
escola católica se não se organizar e 
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constituir uma pastoral escolar que pro-
voque o educando a ser e estar além 
de si mesmo. Não se entende e muito 
menos se faz uma educação integral se 
não possibilitar a abertura para a espi-

ritualidade presente em cada pessoa e 
expresso no contexto social. E, por úl-
timo, não se entende e muito menos se 
faz educação integral se não se propor-
cionar abertura e serviço ao Outro.
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Crianças, na Educação Infantil são como 
livros: sabemos o enredo, o assunto, 
mas ao ler, somos surpreendidos com 
algo novo. Em constante descoberta, 
elas instigam os educadores a criar, a 
imaginar e experimentar novas possibi-
lidades sempre. Mesmo em meio a novos 
recursos tecnológicos, as novas formas 
do cotidiano familiar e das relações, as 
crianças continuam encantando-se por 
uma boa história. História narrada sem 
pressa, que cria expectativa, que faz 
pensar em novas possibilidades, que 
instiga a imaginação e, acima de tudo, 
que favorece a significação do mundo e 
a construção da própria história.

Neste tartigo, intentamos refletir sobre a 
importância de narrar as histórias bíbli-
cas na ação pastoral na Educação Infan-
til, como forma de favorecer a apreen-
são da história dos crentes e suscitar o 
desejo de pertença à comunidade de fé.

1. NARRAÇÃO – 
DAR SIGNIFICADO AO MUNDO

O dia a dia na Educação Infantil revela 
o quanto as crianças gostam de ouvir, 
de aprender novas histórias. Não obs-
tante os recursos que as educadoras 
podem utilizar ou as técnicas, é impor-
tante destacar que há histórias que 
praticamente fazem parte da infância: 
três porquinhos, Cinderela, entre tan-
tas outras princesas, arca de Noé, por 
exemplo. As narrativas ajudam a criança 
a organizar suas ideias, estabelecendo 
relações com o mundo que ela conhece 
e com aquele narrado, bem como esta-

belecendo sequência lógica, instigando, 
ainda, sua capacidade imaginativa.

O propósito de qualquer leitu-
ra ou narração é a apreensão 
de significados mediatizados ou 
fixados pelo discurso escrito ou 
falado, ou seja, a compreensão 
dos horizontes inscritos por um 
determinado autor num deter-
minado texto, em confronto com 
a referência de vida e de signifi-
cados de cada leitor ou ouvinte 
(KLEIN, 2011, p. 44).

Quanto mais relacionada à realidade da 
criança, com elementos que despertam 
sua curiosidade ou com imagens que 
geram identificação, mais significativa, 
torna-se a história, gerando maior in-
teresse. Uma história significativa pode 
ser repetida sem que a criança se can-
se, e em cada repetição as imagens se 
recriam e motivam a pensar e interagir 
com o conteúdo narrado. A história fa-
cilita a fixação de conceitos, de padrões 
de comportamento e critérios éticos 
para tomadas de decisão.

Outro aspecto importante das narra-
tivas, ou contação de história, é a re-
lação entre o narrador e seu ouvinte. 
Embora aplicativos com histórias nar-
radas e ilustradas também despertem 
o interesse da criança, na narrativa, 
é importante a relação estabelecida  
entre quem ouve e quem narra a his-
tória. Muitas vezes, a criança interage, 
pergunta, relata as imagens que está 
criando estabelecendo uma relação de 
confiança com o contador.
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uma verdade de fé basilar do cristianis-
mo: “Creio em Deus, criador do céu e da 
terra”. A partir da história de Ester, que 
reza e jejua pedindo a ajuda de Deus, é 
possível compreender o que é a oração. 
Seriam infinitos os exemplos e possibili-
dades que as narrativas oferecem para 
a evangelização na Educação Infantil, 
necessariamente somados à criativida-
de dos educadores e agentes de pasto-
ral. As histórias bíblicas contam como 
Deus agiu na história da comunidade, 
revelando o seu jeito de ser e fazer no 
tempo de hoje. Tais histórias, contadas 
de geração em geração, até que fossem 
registradas por escrito, revelam o per-
tencimento e enche de sentido a vida 
daquele que crê. 

Narrativas bíblicas falam de Deus, mas 
também falam da pessoa humana com 
seus sucessos e fracassos. Pensemos na 
figura de Davi, valente guerreiro esco-
lhido e abençoado por Deus que se dei-
xa seduzir pelo poder, pelo prazer, tor-
na-se um pecador que se arrepende e 
alcança o perdão. Intrigante também é 
a história de Suzana, vítima de fofocas 
e condenada à morte. Enfim, intrigas, 
invejas, violência, mas também com-
paixão, solidariedade, fidelidade fazem 
parte da vida humana e das histórias da 
Escritura e é justamente nelas que Deus 
revela seu amor e bondade.

As realidades humanas precisam ser tra-
tadas com as crianças, visto que estão 
inserindo-se no mundo onde as relações 
acontecem. Estão numa fase de constru-
ção da moralidade, ainda heterônoma, 

As narrativas também favorecem o 
sentido de pertencimento da criança à 
comunidade. Segundo Fowler (1992, p. 
93), “as histórias e imagens pelas quais 
vivemos”, moldam o caráter e estes são 
compartilhados pelo grupo. As histórias 
infantis são descrições do jeito de viver 
e agir que são dados como exemplo a 
ser imitado ou não, indicando para a 
criança o modus operandi da comunida-
de ao qual pertence e de cujas atitudes 
e histórias se identifica e apropria.

2.NARRAR DEUS

A criança da Educação Infantil, em ge-
ral, sente prazer em ser ativa, na expe-
rimentação de suas ações e no que de-
seja conquistar, gosta de atrair atenção 
sobre si. Em termos piagetianos, o nível 
de pensamento é pré-operatório. Aos 
poucos, a criança passa a planejar suas 
ações e perceber a relação entre causa 
e efeito. Surge a capacidade de seriar 
e classificar, além da noção de conser-
vação de quantidades e a função sim-
bólica. Trata-se de uma riqueza e um 
desafio para a ação da Pastoral Escolar. 
Diante disso, ressaltamos a importância 
das narrativas bíblicas.

Narrar histórias bíblicas para crianças é 
inseri-las num mundo de significantes e 
significados compartilhados pela comu-
nidade de fé. Com as narrativas, vai-se 
apropriando do conjunto de dogmas, 
da moralidade e até mesmo dos ritos 
e das orações da comunidade. Um for-
te exemplo é a história da criação do 
mundo. A partir da história, assimila-se 
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de ampliação do círculo de relações e 
experimentação destas. Kohlberg (1958, 
apud DUSKA; WHELAN, 1994, p. 57) con-
sidera que a consciência do certo e do 
errado gira em torno do medo de ser 
punido, de sentir dor, isso, naturalmente, 
nas crianças mais velhas e/ou amadure-
cidas desta fase. O problema, mais que 
nos atos, está na consequência negativa, 
do ponto de vista hedonista, que o ato 
pode acarretar. As histórias infantis de 
fundo moral, em sua maioria, exploram 
esta característica para impor concei-
tos estabelecidos socialmente. No fim da 
história, quem fez o que é mal é punido, 
até mesmo com a morte. Algumas histó-
rias bíblicas podem gerar interpretações 
que reforçam o medo da punição. Outras 
podem interferir nas relações humanas 
baseadas na confiança, por exemplo. 
Por isso, as histórias precisam ser bem 
escolhidas. O sacrifício de Isaac, por 
exemplo, pode repercutir na relação com 
os adultos com quem convive, ao passo 
que as narrativas que têm personagens 
crianças, geram identificação. É curiosa 
a experiência de Cavalletti (1985), rela-
tando o grande interesse das crianças 
pela história do bom pastor, história que 
gostavam de ouvir inúmeras vezes, rein-
terpretar, desenhar, dramatizar.

É importante escolher bem as histórias 
para que estas sejam narradas com fi-
delidade ao texto bíblico. Diferente dos 
contos de fadas que apresentam relei-
turas que alteram a intenção original do 
texto, é importante que com as histó-
rias bíblicas o mesmo não aconteça. É 
possível narrar de forma a “tornar mais 

espontânea e coloquial a linguagem 
escrita” (KLEIN, 2011, p. 52). Depois de 
conhecida narrativa é importante uma 
releitura que a coloque mais em sinto-
nia com a realidade da criança, mas sem 
que haja alteração na mensagem cen-
tral do texto original, visto que se trata 
da Palavra de Deus.

Um elemento importante, também, é o 
diálogo que se estabelece entre o nar-
rador e seus ouvintes. Além da já cita-
da relação de proximidade, este diálo-
go facilita a compreensão da criança 
acerca do texto. Como as relações de 
causa e efeito podem não ser ainda 
claras e seu pensamento é quase má-
gico, esta conversa sobre a história é 
essencial, pois as crianças da Educa-
ção Infantil tendem a usar a imagina-
ção para preencher as lacunas da com-
preensão. Faz-se necessário ouvir suas 
interpretações e perceber como estão 
assimilando o que lhes é ensinado para 
evitar distorções que geram fundamen-
talismos futuros. Não se trata de dar a 
“moral da história”, mas perceber em 
que medida a fantasia da criança pode 
distorcer a verdade de fé compartilha-
da pela comunidade. É preciso também 
cuidado com histórias que são atraen-
tes para as crianças, como a arca de 
Noé, mas que geram interpretações li-
terais que no futuro podem ser errone-
amente descartadas como inverdade. 
A experiência mostra que histórias as-
sim, podem ser trabalhadas quando os 
estudantes já tiveram maior maturida-
de para entender a linguagem religiosa 
e não na Educação Infantil.
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3. Considerações finais

Por fim, narrar histórias bíblicas para 
crianças na Educação Infantil coloca 
a Pastoral Escolar frente a uma fonte 
segura que é a Sagrada Escritura que 
deve ser “o coração de toda atividade 
eclesial” (Verbum Domini, 1). O próprio 
Cristo se comunica pela Palavra e ele é 
a razão da ação educativa e evangeliza-
dora na Escola Católica.

As narrativas tornam a mensagem mais 
palpável para as crianças e gera identi-
ficação, o que favorece uma verdadeira 

evangelização que implica no anúncio 
da salvação da pessoa inteira, contri-
buindo para a formação integral com 
a qual a escola se compromete. Criati-
vidade e interação com as crianças são 
formas de melhor aproximar-se da sua 
realidade e transmitir as crenças e valo-
res da comunidade de fé de forma signi-
ficativa para as crianças. Escolher bem, 
preparar as narrativas, de acordo com 
a linguagem e realidade, favorece para 
que a identificação das crianças as pre-
parem para uma adesão de fé baseada 
na experiência de um Deus cuidador, 
amoroso e acolhedor.
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1. INTRODUÇÃO

“O amor é o motivador do ensino”. 
De cat. rud.4,8

A Educação tem sido historicamente mar-
cada por desafios, principalmente àque-
les que têm como tarefa educar. Esses de-
safios correspondem às transformações 
sociais, políticas e culturais que colocam 
novas responsabilidades de reflexão e de 
intervenção nos processos educativos, a 
partir de uma concepção cujo ponto de 
partida seria a humanização.

Parafraseando Freire, a humanização é 
compreendida dentro da dimensão que 
propõe a dialética sujeito-mundo, na 
qual o ser humano está histórico e cultu-
ralmente marcado. Assim, “a partir das 
relações que estabelece com seu mun-
do, o homem, criando, recriando, deci-
dindo, dinamiza este mundo. Contribui 
com algo do qual ele é autor... Por este 
fato cria cultura1.” (FREIRE, 1979a, p.43).

A possibilidade humana de existir 
– forma acrescida de ser -, mais 
do que viver, faz do homem um 
ser eminentemente relacional. 
Estando nele, pode também, 
sair dele. Projetar-se. Discernir. 
Conhecer. É um ser aberto. Essa 
transitividade do homem faz dele 
um ser diferente. Um ser histórico. 
Faz dele um criador de cultura. 
(FREIRE, 2001, p.10)

Nesse sentido, a pedagogia agostinia-
na tem o papel de educar o ser humano 
para a formação de diferentes saberes, 
para ser espaço para a construção do 
conhecimento e o compromisso com a 
formação humano-cristã, visando cida-
dãos éticos inseridos na sociedade com 
a perspectiva de torná-la mais igualitá-
ria, justa e fraterna. Como instituição 
confessional, o Colégio Santo Agosti-
nho tem no humanismo o instrumento 
que prioriza a dimensão da essência do 
homem, articulando-se com a formação 
crítica e competente do cidadão – eixo 
norteador do trabalho acadêmico. 

Podemos, de forma resumida, di-
zer que o grande objetivo é edu-
car para viver verdadeiramente, 
viver sábia e inteligentemente a 
unidade no respeito às diversida-
des, a liberdade, o autoconheci-
mento, a convivência, o amor e a 
transcendência. Nessa direção, se 
traduz, como diferencial agosti-
niano, a proposta da Educação 
para o século XXI elaborada pela 
Unesco: aprender a ser, aprender 
a conviver, aprender a fazer e 
aprender a compartilhar (PINHEI-
RO, 2016, p. 90).

Esses pressupostos agostinianos norteiam 
a concepção de Educação em nosso co-
légio, orienta a área de conhecimento do 
Ensino Religioso e as ações pastorais.

1 O termo cultura, para Freire, é a contribuição que o homem faz ao dado, à natureza. Cultura 
é todo resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, de seu trabalho por 
transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens. (FREIRE, 1979a, p. 43)
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2. REFLETINDO A PRÁTICA 
EDUCATIVA DO ENSINO RELIGIOSO E 
A MÍSTICA DA PSSTORAL ESCOLAR

O Ensino Religioso é o componente cur-
ricular que oferece aos educandos um 
programa com temáticas e habilidades 
que ajudam a desenvolver e construir 
uma espiritualidade a partir da vivência 
de valores e de experiências que contri-
buem para uma vida de sentido. O De-
partamento de Evangelização, Pastoral 
e Ações Sociais (Depas) promove ações 
a partir da vivência dos valores cristãos 
e agostinianos, visando despertar o es-
pírito fraterno em direção aos que mais 
necessitam de ajuda. 

Nesse sentido, a constituição da pessoa 
humana implica, necessariamente, a 
busca de várias ciências para o desen-
volvimento de uma espiritualidade que 
contribua com a vida e com o mundo. 
Sendo assim, Pinheiro afirma que edu-
car as crianças e jovens na contempo-
raneidade significa ter um projeto pe-
dagógico que desperte a sensibilidade e 
a consciência para promover a vida em 
todas as dimensões, a fim de oferecer 
caminhos para serem protagonistas da 
história como multiplicadores do diálo-
go e de atitudes cidadãs.

O Ensino Religioso e o Depas cultivam 
esperanças naquilo que a escola precisa 
fortalecer no educando: o exercício do 
olhar misericordioso, o cuidado, a coo-
peração, o amor fraterno, a comunica-
ção, o convívio, a decisão e ação frente 
à realidade da vida. 

Busca-se, assim, refletir a respeito da 
experiência humana e religiosa de cada 
um como ser que vivencia os fenômenos 
e participa da história, especialmen-
te no que concerne ao sentido da vida 
e à razão de se viver (projeto de vida), 
recolocando a cada dia as questões 
fundamentais que movem a existência 
(Quem sou eu? De onde vim? Para onde 
vou? Para que estou aqui?). Essas te-
máticas e experiências se transformam 
em conteúdo e, transversalmente a elas, 
é que se aborda a temática dos valores, 
referência de conteúdo do Ensino Reli-
gioso até então.

Conforme Pinheiro (2016), os valores são 
apresentados como eixo fundamental 
do processo de ensino-aprendizagem, 
contextualizados dentro da dinâmica do 
fazer pedagógico representando a to-
talidade da pessoa humana no jeito de 
ser, de sentir, de pensar e de agir.

Para isso, é preciso educar o olhar, exer-
cer e aprimorar a escuta, vivenciar o 
princípio da alteridade, a fim de favore-
cer a percepção do valor de um mundo 
plural e diversificado. Assegurar o res-
peito à diversidade e garantir a integri-
dade da pessoa humana. 

Principalmente, o princípio da alteri-
dade compreendido pela Base Nacio-
nal Comum Curricular (BRASIL, 2017), 
sobretudo na Educação Infantil com 
a descrição do “O eu, o outro e o nós”, 
que enfatiza habilidades e valores fun-
damentais para a construção da iden-



42 REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, ANO VI, No 11/2021

tidade, da subjetividade, das relações 
interpessoais, do respeito a si mesmo 
e ao outro. Fundamentos estes que vão 
de encontro a pedagogia agostiniana 
de conhecer-se e abrir-se ao encontro. 

Assim nos diz a BNCC: 

Ao mesmo tempo que participam 
de relações sociais e de cuidados 
pessoais, as crianças constroem 
sua autonomia e senso de auto-
cuidado, de reciprocidade e de 
interdependência com o meio. (...) 
Nessas experiências, elas podem 
ampliar o modo de perceber a si 
mesmas e ao outro, valorizar sua 
identidade, respeitar os outros e 
reconhecer as diferenças que nos 
constituem como seres humanos 
(BRASIL, 2017, p.40).

Essa consciência implica, necessaria-
mente, um ato comprometido da pessoa 
humana de estar no mundo, no sentido 
de assumir sua responsabilidade histó-
rica de existir humanamente para que 
possa vivenciar concretamente sua vo-
cação para “ser mais2”.

Para isso, segundo Pinheiro (2016), o 
projeto educativo agostiniano consti-
tui-se de cinco pilares essenciais que 
contribuem para a dimensão pessoal, 
comunitária, crítico-transformadora, 
ecológico-cósmica e transcendente na 
formação do educando.

Assim, o conhecimento - religioso, en-
quanto sistematização de uma das 
dimensões da relação do ser humano 
com a realidade transcendental-, está 
ao lado das ações pastorais, que, arti-
culados, explicam o significado da exis-
tência humana.

É importante lembrar que a sala de aula 
é um espaço de partilha e de abertura 
para o diálogo de diversas manifesta-
ções e construção do conhecimento, 
não tem a finalidade de ser uma comuni-
dade de fé. Isso implica, então, a neces-
sidade de se construir uma pedagogia 
que favoreça tal perspectiva, porque o 
que objetivamos é fruto de uma expe-
riência pessoal, na incansável busca de 
respostas para as questões existenciais. 

É preciso, assim, interpenetrar teo-
ria e prática adequando as atividades, 
os textos, a linguagem aos educandos, 
buscando respeitar suas subjetividades 
e histórias de vidas já construídas.

3. AÇÃO PASTORAL E A 
EXPRESSÃO DA RELIGIOSIDADE 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O Ensino Religioso na Educação Infan-
til é um terreno fértil para desenvolver 
a formação cidadã, tendo a alteridade 
como princípio norteador dos gestos 
concretos e do sentido da vida, bem 
como a expressão da religiosidade como 
caminho de abertura para o outro, para 

2 A expressão “ser mais” utilizada nos escritos de Paulo Freire está intimamente ligada ao pro-
cesso de humanização do ser humano.
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a natureza e para o Transcendente. “São 
as crianças, que sem falar, nos ensinam 
as razões para viver. Elas não têm sabe-
res a transmitir. No entanto, elas sabem 
o essencial da vida” (ALVES, 2015). 

Na faixa etária de 4 a 6 anos, é importan-
te o desenvolvimento da religiosidade. 

As crianças começam a ter as primeiras 
referências religiosas no seio familiar, e 
ocorre a repetição de gestos, de ora-
ções, a partir de uma dimensão afetiva 
da religiosidade.

Num primeiro momento da vida 
da criança não são dadas as con-
dições para que a religiosidade 
humana se manifeste, mas pouco 
a pouco, com as experiências 
afetivas da primeira infância, o 
desenvolvimento da inteligência, 
os comportamentos imitativos... 
a criança vai se abrindo para o 
mundo do religioso. (GODIN, 1963, 
apud ÀVILA, 2007 ).

 
Sendo assim, o planejamento das ativida-
des precisa ter o foco na interatividade 
que visam proporcionar experiências signi-
ficativas na perspectiva de uma educação 
integral e ligada às questões humanas uni-
versais. A imaginação, o lúdico, a interação 
são o ponto de partida de todo o processo 
de ensino-aprendizagem, e permitem que 
a criança se expresse, exponha ideias, so-
cialize e desenvolva o pensar. 

Desse modo, o educador organiza a aula 
a partir de uma rotina pré-estabelecida 

começando pela exposição do tema, se-
guido de uma história, música e roda de 
conversa, momento fundamental para 
promover o diálogo e permitir que as 
crianças narrem, descrevam o que co-
nhecem ou ouviram a respeito do tema. 
Neste caso, é muito importante que a 
criança se sinta livre para expressar os 
sentimentos e para contar a experiência 
religiosa da qual faz parte. 

O caminho percorrido pelo Ensino Reli-
gioso tem como experiência o desenvol-
vimento e o crescimento da criança na 
formação dos valores a partir do olhar 
social. Caminho este promovido pelo en-
trelaçamento de ideias e formação hu-
mana de uma escola em pastoral, como 
nos relata a professora Jacqueline: 

O olhar do Ensino Religioso para 
a Educação Infantil e a Pastoral 
revela encontros. Numa época 
em que se fundam valores éticos 
como o respeito às diferenças, a 
valorização de si, do outro e do 
mundo que o rodeia, o educando 
de 4 e 5 anos é convidado a viver 
experiências humanizadoras e 
basilares para sua formação: sai 
de sua realidade e vai ao encon-
tro do outro. Buscar o outro é fa-
zer Pastoral. É viver um encontro 
de alteridades. Nesse encontro 
há intencionalidades e consequ-
ências. Talvez a maior de todas 
as consequências seja despertar 
o educando para ver, aceitar e 
crescer com o outro! Mas antes é 
preciso olhar. Que o Ensino Reli-
gioso na Educação Infantil, unidos 
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à sensibilidade da Pastoral nos 
ensine a encontrar! (Jacqueline 
Crepaldi Souza – Professora de 
Ensino Religioso do Colégio Santo 
Agostinho – Unidade de Belo 
Horizonte).

O Ensino Religioso e o Depas do Colégio 
Santo Agostinho, unidade de Belo Hori-
zonte, traduzem, por meio do Programa 
Entrelaçar3 e de outras ações, o sentido 
da Educação Católica, orientada pelos 
valores agostinianos do serviço: “Não 
basta fazer coisa boas. É preciso fazê-
-las bem” (os.118,12,2); do diálogo “A ver-
dade não é minha nem tua, a fim de que 
possa ser tua e minha (ps. 103,2,11); do 
testemunho “Amar a verdade, conservar 
a caridade e desejar a unidade” (Ser-
mão 267,4); e do anúncio: “Fizeste-nos, 
Senhor, para ti, e nosso coração está 
inquieto enquanto não descansa em ti 
(Conf.1,1); promovendo uma educação 
transformadora e humanizadora que ul-
trapassa os muros da escola. 

O Depas e o Ensino Religioso são 
dois movimentos distintos no 
processo de formação acadêmi-
ca e existencial dos educandos e 
até da comunidade agostiniana. 
Porém, existe uma intercessão e 
uma necessidade importantíssima 
de um para o outro. Primeiro, a 
entrada da pastoral em sala de 
aula acontece nesta intercessão 

com o Ensino Religioso, onde den-
tro de uma perspectiva educativa 
com foco acadêmico o Depas 
consegue entrar na rotina de sala 
de aula, do estudo acadêmico, 
viabilizado pelo ERE. Em contra-
partida o conteúdo programático 
do ERE tem uma intencionalidade 
na mística, ele precisa ter esse 
critério místico. Então, a pastoral 
traz essa intercessão ao ERE a 
ela trazendo no conteúdo que 
corresponde o cognitivo, que 
responde ao rigor acadêmico, aos 
estudos científicos, a mística, a 
dimensão do religare, a vivência 
na fé. (Maria das Dores, Coor-
denação de Pastoral do Colégio 
Santo Agostinho – Unidade de 
Belo Horizonte)

Sendo assim, pensar a Educação a par-
tir da experiência, dos valores promove 
um desenvolvimento progressivo de sen-
tido e de concretização das ações que 
acontecem em parceria, resguardando 
as especificidades do Ensino Religioso 
como área do conhecimento e a Pasto-
ral com a experiência da mística, como 
algo que brota do coração e do princípio 
evangelizador. Ambos têm a missão de 
educar evangelizando, favorecendo a 
autonomia, a responsabilidade, o prota-
gonismo das crianças.

3 O Programa Entrelaçar faz parte de uma das atividades do Departamento de Evangelização 
e Ações Sociais do Colégio Santo Agostinho – Unidade de Belo Horizonte com intuito de promover o 
engajamento social dos educandos.
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As ações promovidas pelo Depas são 
motivadoras para que os educandos vi-
venciem uma experiência de maior en-
gajamento social, como o voluntariado 
que manifesta a expressão de um amor 
genuíno promovido pelo encontro com o 
outro. Na verdade, esse encontro com 
outro permite conhecer verdadeiramen-
te quem somos, uma vez que “necessi-
tamos uns dos outros para sermos nós 
mesmos” (Sl 125,1.3).

Esta dinâmica do conhecimento de nós 
mesmos, e o quanto somos capazes de 
contribuir para a construção de uma so-

ciedade mais humanizada, está direta-
mente relacionada à coerência do que 
falamos e praticamos.

Por esta razão, o amor está na funda-
ção do humano, bem como no seu ho-
rizonte. Como nos diz Santo Agostinho: 
“Põe amor nas coisas e as coisas terão 
sentido. Retira-lhes o amor e se torna-
rão vazias” (Serm.138,2). 

A pedagogia agostiniana nos leva para 
esta dimensão de educar no amor e por 
amor, opção esta que vai ao encontro da 
humanização por meio de seus valores.
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POTENCIAL RELIGIOSO DA CRIANÇA

A CGS, Catequese do Bom Pastor (Catechesis of the Good Shepherd), que tem a pro-
posta montessoriana como pressuposto, foi concebida por Sofia Cavalletti, notória 
biblista, e Gianna Gobbi (1920-2002), pedagoga montessoriana. A CGS usa o pacto 
da palavra bíblica para descrever a conexão ou o relacionamento com Deus, uns com 
os outros e com a comunidade de fé. Para Cavalletti, é preciso ir além de instruir as 
crianças a fazerem gestos ou a dizerem palavras, levando-as a uma real experiência 
da relação com Deus, consigo, com os outros e com a sociedade. O/a catequista é o 
intermediário inicial nessa experiência religiosa. As perguntas que moveram Cavalletti 
na concepção da CGS ainda são pertinentes para o entendimento do cenário educati-
vo e religioso contemporâneo e representam um desafio para os educadores cristãos.
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Aprofundaremos a concepção de Sofia 
Cavalletti (1917-2011) notória biblista, 
responsável pelo desenvolvimento da 
Catequese do Bom Pastor (Catechesis of 
the Good Shepherd – CGS) com Gianna 
Gobbi (1920-2002), pedagoga montes-
soriana. A partir do processo montesso-
riano, vinculado a um percurso no cam-
po bíblico e litúrgico, Cavalletti e Gobbi 
organizaram um percurso de educação 
religiosa presente nos cinco continentes. 

A CGS é um método utilizado em trinta 
e sete países, dentre os quais o Brasil, 
onde o modelo chegou em 2001, trazido 
pela catequista Carmen Tieppo (O SÃO 
PAULO, 2017). A CGS é conhecida em 
denominações cristãs como a católica, 
ortodoxa e episcopal e é a grande con-
tribuição desta autora para o cenário 
religioso e educativo. 

Para Prudêncio Júnior (2014, p. 43), 

Sofia Cavalletti demonstrou ser 
uma pessoa à frente de seu 
tempo por meio das narrativas de 
sua experiência. A observação re-
alizada em mais de 25 anos com 
crianças em centros catequéti-
cos, paróquias, escolas mater-
nais e primárias e outros lugares 
preparados para a evangelização 
das crianças demonstrou formas 
concretas que têm conduzido os 
pequenos até hoje ao encontro 
com o sagrado.

Essa postura de Cavalletti direciona sua 
vida e o trabalho com crianças, que ocor-
reu a partir de uma solicitação de Adele 

Costa Gnocchi, para ensinar religião em 
uma escola que utilizava o método de 
Montessori. 

1. PROPOSTA MONTESSORIANA 
COMO PRESSUPOSTO 

A criança é o centro do método montes-

soriano e o/a professor/a tem o papel de 
acompanhar o processo de aprendizado. 
O/a docente guia, aconselha, mas não 
dita e nem impõe o que vai ser aprendido 
pela criança (MACHADO, 1986, 21-22).

Além de intelectual, a opção religiosa 
pelo catolicismo orientava os trabalhos 
de Montessori. Isso fez com que se apro-
ximasse de uma pesquisadora que aos 
trinta anos foi convidada a dar aulas de 
religião para a escola de Montessori – 
Professora Sofia Cavalletti.

A proposta de Cavalletti visa a autono-
mia dos estudantes e tem uma interfe-
rência do modelo religioso com a orga-
nização de uma proposta denominada 
Catequese do Bom Pastor (CGS). O início 
desse trabalho está relatado no livro “O 
Potencial Religioso da Criança”. A pro-
posta de uma educação religiosa para 
crianças de três a doze anos de idade foi 
resultado de uma pesquisa experimental 
permanente na vida de Cavalletti, que se 
espalhou para ambientes sociais e cultu-
rais muito diferentes. 

Cavalletti supõe que uma criança é ca-
paz de ter uma profunda experiência re-
ligiosa. “A experiência religiosa é funda-
mentalmente uma experiência de amor, e 
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o amor é, para o ser humano, essencial 
à vida” (CAVALLETTI, 1985, p. 15). Essa 
experiência é global para a criança, pois 
toca todo o ser da criança; ela sente que 
isso é uma parte natural do que significa 
ser humano. “Portanto, nos pergunta-
mos se a criança não encontra no fato 
religioso a satisfação de uma exigência 
existencial a ponto de influir sobre a for-
mação harmônica de sua personalidade 
e, se ausente, a ponto de incidir negati-
vamente” (CAVALLETTI, 1985, p. 15).

Pode-se compreender que uma pessoa 
não está se desenvolvendo completa-
mente como um ser humano, a menos 
que o potencial religioso seja estimulado 
e crescente. 

Não é, portanto, na procura de 
uma compensação que a criança 
se volta para Deus, mas numa 
profunda exigência de natureza. 
A criança tem necessidade de 
um amor global, infinito, tal que 
nenhum ser humano é capaz de 
lhe dar. O amor é para a criança 
mais necessário do que o ali-
mento...No contato com Deus ela 
experimenta um indefectível amor 
e, ao mesmo tempo, encontra a 
alimentação que o seu ser requer 
e do qual tem necessidade, para 
desenvolver-se em harmonia. 
Deus – que é amor – e a criança, 
que pede o amor mais que o leite 
materno, se encontram, portanto, 
em uma correspondência especí-
fica de natureza; e a criança, no 
encontro com Deus, tem prazer 

pela satisfação de uma exigência 
profunda de sua pessoa, de uma 
autêntica exigência da vida (CA-
VALLETTI, 1985, p. 15).

Na concepção de Cavalletti, essa forma 
de catequese refunda o conteúdo bíblico, 
pois foca no uso de parábolas e não em 
fórmulas e definições. As parábolas são 
um convite à meditação, à medida que 
conectam a realidade da vida cotidiana 
com a realidade do Reino de Deus. Pen-
sando na proposta de Jesus ao contar 
as parábolas, não se explica o seu signifi-
cado. Ao ser explicada, trair-se-ia a pró-
pria natureza da parábola, que é não dar 
uma definição pronta.

Cavalletti desencoraja o uso de versos 
isolados das Escrituras para ilustrar um 
ponto que impediria o ouvinte de ter 
uma experiência direta com a Palavra 
de Deus. Ela defende dar aos ouvintes a 
passagem completa em si mesma, para 
que possam dialogar com os textos, pro-
pondo assim um “encontro vivo”. Assim, 
encoraja-se a reflexão e não a mera ex-
posição de histórias, ditos e parábolas. 
Ao encorajar até mesmo as crianças 
pequenas a refletirem profundamente 
sobre o significado das passagens bíbli-
cas, percebeu que elas são capazes de 
trabalhar com os materiais propostos 
por longos períodos de tempo, até mes-
mo surpreendendo com suas percepções 
acerca do Reino de Deus. 

Para Cavalletti (1985, p. 11), é necessário 
ir além de instruir as crianças a fazerem 
gestos ou a dizerem palavras: precisa le-
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vá-las a fazerem a uma real experiência 
da relação com Deus, consigo, com os 
outros e com a sociedade (1985, p. 11). 
Esse é o princípio da evangelização para 
Cavalletti, que não considera a criança 
como receptora passiva de verdades 
ensinadas pelos adultos. Assim, a partir 
da proposta de Cavalletti entende-se a 
criança como protagonista no processo 
educativo-evangelizador. Ainda, para a 
autora, “a criança é capaz de ver o invisí-
vel, quase como se fosse mais tangível e 
real do que a realidade imediata que lhe 
é apresentada. Ela quase que transcen-
de a natureza física quando é favoreci-
do a elas um itinerário de encontro com 
Deus” (CAVALLETTI, 1985, p. 36).

2. CGS - A catequese do Bom Pastor 

A CGS usa o pacto da palavra bíblica 
para descrever a conexão ou relaciona-
mento com Deus, uns com os outros e 
com a comunidade de fé; a proposta se 
dá em três níveis: Nível I, para crianças de 
três a seis anos; Nível II, para crianças de 
seis a nove anos; Nível III, para crianças 
de nove a doze anos. 

No Nível I é apresentada a pessoa de Je-
sus, tendo como tema unificador a pa-
rábola do Bom Pastor, a fim de ajudar 
cada criança a se apaixonar pelo Bom 
Pastor, com uma resposta individual. Ca-
valletti propõe o uso das parábolas como 
as principais histórias do primeiro nível, 
porque esse foi o método que Jesus usou 
para introduzir o mistério do Reino de 
Deus. Quando ela e Gobbi observaram as 
crianças em seu átrio, perceberam que 

elas eram mais frequentemente atraídas 
para a parábola do Bom Pastor. Algumas 
crianças voltavam repetidamente para 
refletir sobre essa história ou para fa-
zer o mesmo “trabalho” repetidas vezes. 
A percepção popular pressupõe que as 
crianças não conseguem captar tais abs-
trações. Para Cavalletti, o “significado” 
da parábola não estaria nos objetos da 
narrativa, pois pela sua pesquisa, perce-
beu que as parábolas permitem que as 
crianças respondam com admiração e se 
perguntem sobre o que Deus poderia es-
tar revelando através desses textos. Essa 
descoberta é contra intuitiva, na medida 
em que a teoria cognitiva sugere que as 
crianças pequenas deveriam primeiro ser 
apresentadas a narrativas concretas. 

As narrativas do nascimento e da vida de 
Jesus são apresentadas para ajudar as 
crianças a perceberem que Jesus é uma 
pessoa real, que viveu na Terra em um 
lugar e tempo reais. Para ajudar nessa 
compreensão, essas crianças pequenas 
fazem um trabalho envolvente com a 
geografia de Israel e Jerusalém nos dias 
de Jesus. Além disso, como nas escolas 
montessorianas, no Nível I, existe uma 
área para atividades da vida cotidiana 
em que as crianças pequenas aprendem 
a ser cuidadosas ao trabalhar com por-
celana e cristal, ter experiência em des-
pejar água e limpar a si mesmas. 

O Nível II concentra-se na Videira Verda-
deira e nos Ramos, para ajudar as crian-
ças a entender sua conexão uns com os 
outros “na Videira”. Este nível introduz a 
História da Redenção, permitindo que as 
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crianças comecem a esclarecer a visão 
de Deus para o seu povo, bem como ini-
ciar a preparação para a Primeira Comu-
nhão. O nível II também inclui o trabalho 
com o cânon e os gêneros das Escrituras.

O Nível III, que se dá após a criança rece-
ber a Eucaristia, é o momento de com-
preender melhor o Antigo Testamen-
to e a história da salvação, visto que a 
criança já possui uma noção de tempo 
e consegue se inserir na história. O nível 
III investiga o trabalho elementar em he-
braico. A mensagem cristã é solidamente 
baseada na história, e assim deve ser a 
catequese, segundo Cavalletti.

Nesse sentido, o treinamento cuidado-
so de catequistas é fundamental para 
a eficácia da CGS. Este treinamento é 
prolongado e complexo, assim como é 
para o Método Montessori — pelo menos 
um ano cumulativamente para cada ní-
vel. Segundo Prudêncio Júnior (2014, p. 

42), no processo da CGS, o/a catequis-
ta “procura conhecer a fé pelos olhos 
da criança. Precisamos saber como é a 
criança para compreender o que há nela 
que é tão importante para o Reino.” 

O/A catequista é o intermediário inicial 
nesta relação, através das apresenta-
ções e diálogos durante o tempo de ora-
ção, sugerindo perguntas meditativas 
que vêm do texto bíblico, para as crian-
ças compreenderem e guardarem em 
seus corações. 

A postura crítica de Cavalletti representa 
um desafio para os educadores cristãos. 
As perguntas que moveram Cavalletti ain-
da são pertinentes para o entendimento 
do cenário educativo e religioso. Quem é 
a criança? Quais as suas fases de desen-
volvimento e as características que preci-
sam ser consideradas em seu processo de 
aprendizagem e de evangelização? Como 
se relacionam com o sagrado?
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A PANDEMIA E OS DESAFIOS DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR GAÚCHO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Nos últimos meses, estamos vivendo um contexto diferente. A pandemia do Corona-
vírus4 atingiu o mundo inteiro, fazendo a população mudar seus projetos e planos e 
exigindo muitas adaptações. As políticas públicas de todo País tiveram que ser adap-
tadas. O mundo foi fechando as portas sob regime de quarentena e entendendo que 
o isolamento social era a melhor medida para proteger a todos. As escolas precisaram 
apressadamente adaptar-se à nova realidade. Em todas as etapas de ensino, foi ne-
cessário adotar plataformas para aulas online, porque os alunos não podiam deixar de 
estudar e também tinham de cumprir 800 horas de aula, que são exigidas para termi-
nar o ano letivo. Dessa forma, os professores foram obrigados a se adaptar a um novo 
modelo de ensino, que exigiu uma reinvenção das práticas educacionais desenvolvi-
das até então. Assim, os órgãos responsáveis pela educação precisaram pensar em 
estratégias para que um novo modelo de aulas pudesse ser implementado. As aulas 
na Educação Infantil (0 a 5 anos), que também tiveram de ser realizadas à distância, 
geraram uma preocupação maior, especialmente porque, antes da pandemia, muitos 
especialistas criticavam o contato de crianças pequenas com tecnologias digitais, na 
medida em que as crianças, nesse faixa etária, aprendem através de suas vivências e 
experiências, como refere o Referencial Curricular Gaúcho. Mesmo assim, as escolas 
de educação infantil têm desenvolvido atividades remotas, visando preservar os vín-
culos e atender aos objetivos previstos pelo Referencial Curricular Gaúcho e a BNCC.

Palavras-Chave: Ensino remoto. Práticas pedagógicas. Tecnologias digitais.

4 Coronavírus: novo tipo de vírus pertencente à família dos Coronavírus que causa uma síndrome 
respiratória aguda, grave e altamente contagiosa, chamada Covid-19.
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1. Considerações Iniciais

Este trabalho tem como objetivo analisar 
os enunciados do discurso pedagógico 
do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), 
para entender se é possível tê-lo como 
embasamento em tempos de pandemia. 
Desse modo, para desenvolver uma pes-
quisa analítica sobre o RCG, o trabalho 
foi elaborado a partir de duas problema-
tizações: 1) Como o Referencial Curricu-
lar Gaúcho está sendo implementado em 
tempos de pandemia? 2) O ensino me-
diado por tecnologias digitais pode for-
necer os subsídios necessários para que 
as crianças de Educação Infantil possam 
aprender, segundo o referencial? Esses 
questionamentos geram grande preocu-

pação, uma vez que o Referencial Curri-
cular Gaúcho deveria estar sendo imple-
mentado ao longo desse ano nas escolas, 
inclusive nas de Educação Infantil, em-
bora não se imaginasse que, em 2020, 
todo o ensino tivesse de ser realizado de 
modo remoto, quando o cronograma de 
implantação do RCG foi estabelecido. 

2. Referencial Curricular Gaúcho

Após receber contribuições de mais de 
120 mil pessoas e da realização de diver-
sas mobilizações ao longo de 2018, o Re-
ferencial Curricular Gaúcho foi homolo-
gado no dia 12 de dezembro de 2018 pelo 
Conselho Estadual de Educação (CEED) 
e pela União Nacional dos Conselhos Mu-
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nicipais de Educação (UNCME). O do-
cumento, elaborado em regime de cola-
boração entre a Secretaria Estadual da 
Educação (SEDUC), a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais da Educação (UN-
DIME) e o Sindicato do Ensino Privado no 
Rio Grande do Sul (SINEPE/RS), passou 
a nortear os currículos das escolas gaú-
chas a partir de 2019. As mudanças, que 
seguem as diretrizes da nova Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), valem 
para toda a educação básica, inclusive 
para a Educação Infantil.

O novo projeto visa agregar temáticas 
regionais como história, cultura e diver-
sidade étnico-racial, de forma a comple-
mentar a BNCC. O RCG é um documento 
que advoga a importância da valoriza-
ção da diversidade cultural presente no 
território do Rio Grande do Sul e 

apresenta, também, aspectos 
relevantes sobre a organização 
da ação pedagógica, inclusão, 
diversidade, equidade e avalia-
ção. Além de propor formas de 
acolhimento das crianças nas 
instituições, compreendendo a 
inserção das famílias no ambiente 
escolar como forma de articular 
ações conjuntas para favorecer 
o desenvolvimento integral das 
crianças (RCG, 2019, p.53).

Nesse contexto, para o desenvolvimen-
to deste artigo, foi escolhido o primeiro 

caderno como materialidade analítica5, 
por ter como foco os princípios orienta-
dores do currículo da Educação Infantil. 
Nele, são apresentados e discutidos os 
princípios éticos, políticos e estéticos 
da Educação Infantil, os direitos de de-
senvolvimento das crianças (conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar 
e conhecer-se) bem como os seguintes 
campos de experiências: o eu, o outro 
e o nós; corpo, gestos e movimentos; 
traços, sons, cores e formas; escuta, 
fala, pensamento e imaginação; espa-
ços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. Além disso, também 
são listados os objetivos de aprendiza-
gem e desenvolvimento para cada um 
dos campos de experiências constantes 
também na BNCC.

3. Educação infantil: 
breves conceitos

A Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, atende crianças de 
zero a três anos na creche e de quatro 
e cinco anos na pré-escola. Tem como fi-
nalidade “o desenvolvimento integral da 
criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da famí-
lia e da comunidade” (BRASIL, 2013, LDB, 
Lei nº12.796, art. 29). A Educação Infantil 
é um direito humano e social de todas as 
crianças até seis anos de idade, sem ne-
nhuma distinção racional, política, social, 
de eficiência ou religião.

5  Materialidade analítica: característica daquilo que é material. Nesse contexto, significa mate-
rial de análise.
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Segundo a Base Nacional Comum Curri-
cular (BRASIL, 2017, p. 42), a Educação 
Infantil é dividida em creche (bebês e 
crianças bem pequenas) e pré-esco-
la (crianças pequenas). O Ministério da 
Educação (MEC) sacramentou, em for-
ma de portaria, a resolução do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), determi-
nando a data de 31 de março como limite 
para crianças que completam 4 e 6 anos 
entrarem nos ensinos infantil e funda-
mental, respectivamente. De acordo com 
o  MEC, as crianças devem ser matricu-
ladas em escolas, obrigatoriamente, aos 
quatro anos de idade. Antes disso, os 
pais não são obrigados a manter os fi-
lhos nas instituições.

A maioria das escolas de Educação In-
fantil tem uma organização própria (ba-
seada em leis estaduais e municipais, 
como sugere o MEC) para formar tur-
mas, respeitando as idades das crianças 
e o limite máximo por turma. No muni-
cípio de Santa Maria do Herval/RS, por 
exemplo, a Educação Infantil está orga-
nizada da seguinte forma: 
 

- 0 a 1 ano de idade = Berçário I. Poderá 
ter 6 (seis) crianças por turma, poden-
do chegar até 10 (dez) crianças por tur-
ma se houver auxiliar para o professor; 

- 1 a 2 anos de idade = Berçário II. Até 7 
(sete) crianças por turma, podendo 
chegar até 12 (doze) crianças por tur-
ma, se houver auxiliar para o professor;

-2 a 3 anos de idade = Maternal I. Até 8 
(oito) crianças por turma, podendo che-
gar até 14 (catorze) crianças por turma, 
se houver auxiliar para o professor;

 - 3 a 4 anos de idade = Maternal II. Até 
12 (doze) crianças por turma, poden-
do chegar até 18 (dezoito) crianças 
por turma, se houver auxiliar para o 
professor; 

- 4 a 5 anos de idade:  Pré – Escola A. 
Até 15 (quinze) crianças por turma, 
podendo chegar até 20 (vinte) crian-
ças por turma, se houver auxiliar para 
o professor; 

- A partir de 5 anos de idade: até 22 
(vinte e duas) crianças por turma, po-
dendo chegar até 24 (vinte e quatro) 
crianças por turma, se houver auxiliar 
para o professor.

Em relação à jornada de funcionamento 
e permanência da criança na Educação 
Infantil, a Lei nº 11.494/2007, p. 84, dis-
põe as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, estabelecendo 
que a mesma deve ser ofertada às crian-
ças em jornada parcial de, no mínimo, 4 
(quatro) horas diárias, ou em jornada in-
tegral, igual ou superior a 7 (sete) horas 
diárias. Essa jornada da criança, em am-
biente escolar, não pode se exceder, sob 
o risco de não ter atendidas suas neces-
sidades de convivência familiar. A mesma 
busca respeitar e conciliar dois direitos 
fundamentais da criança: o direito à con-
vivência familiar e o direito à educação. 

4. A implementação do referencial 
curricular gaúcho na Educação 
Infantil em tempos de pandemia

Após a aprovação do RCG, o documen-
to teve de ser adaptado à realidade dos 
municípios, ainda em 2019, para pos-
terior implementação em 2020. Sendo 
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assim, neste ano, em meio a todas as 
mudanças requeridas pelo ensino remo-
to, os professores têm/teriam o desafio 
de adequar o ensino conforme propõe 
o RCG, com vistas a tornar o estudante 
protagonista na construção do conhe-
cimento e também na comunidade em 
que vive. Isso pede um olhar diferencia-
do para um novo currículo, cujo foco é a 
formação integral do aluno.

Os professores, em função da falta de or-
ganização de políticas educacionais ino-
vadoras e de formação continuada, não 
estavam preparados para um ensino re-
moto, mediado por tecnologias, como o 
que foi necessário implementar por cau-
da do isolamento social exigido pela pan-
demia. Sendo assim, faltaram subsídios 
para o desenvolvimento de novas propos-
tas pedagógicas e, especialmente, para 
a implantação do RCG. Isso tudo gerou 
muitas dúvidas e grande inquietação en-
tre os profissionais da educação, em es-
pecial, entre os professores da Educação 
Infantil, que tiveram (e continuam tendo) 
muitas dificuldades para adequar o currí-
culo ao ensino remoto e, ainda, garantir a 
implementação do RCG, embora tanto a 
BNCC quanto o RCG prevejam a inserção 
da cultura digital na escola como compe-
tência geral. Ademais, sabemos que, na 
Educação Infantil, o uso de tecnologias 
deve ser supervisionado pelos pais. Além 
disso, o foco do ensino, nessa etapa, não 
é, exclusivamente, o recurso tecnológico. 
Ele é concebido, conforme o RCG

como um conjunto de práticas 
que buscam articular as experi-

ências e os saberes das crianças 
com os conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e 
tecnológico. Tais práticas são 
efetivadas por meio do brincar e 
das interações que as crianças 
estabelecem, desde bem peque-
nas, com os professores e as 
outras crianças e afetam a cons-
trução de suas identidades. (RCG, 
2018, pág.56)

Nesse sentido, para além da tecnologia 
como parte de um conjunto de práticas 
educativas, o RCG ressalta a importân-
cia de a criança brincar e interagir com 
os professores e com outras crianças, 
para construir sua identidade e, assim, 
também vivenciar saberes e experiên-
cias. Não podemos afirmar, obviamen-
te, que as interações das crianças com 
seus familiares, nesse momento, não 
possibilitem a construção da identida-
de da criança, mas sabemos que essa 
construção se daria de forma diferente 
na escola.

O RCG também prevê a promoção de vi-
vências e experiências, com o intuito de 
garantir os direitos da criança no que 
tange aos objetivos de aprendizagem 
e ao seu desenvolvimento integral. Des-
sa forma, as instituições de ensino, que 
devem se adequar ao RCG, veem-se na 
obrigação de proporcionar diferentes 
vivências e experiências e, em tempos 
de pandemia, precisam manter como 
objetivo a interação com a família, para 
que os pais se tornem mediadores entre 
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a escola e o aluno, para, assim, ser pos-
sível a promoção de conhecimentos.

Uma questão que se tornou muito difí-
cil com as aulas remotas foi identificar 
as necessidades e as curiosidades das 
crianças, para fazer um planejamen-
to adequado e significativo.  Segundo 
o RCG, por meio da ação de brincar, 
as crianças mostram em que estão in-
teressadas. Ao observar a brincadeira 
das crianças, o professor terá elemen-
tos para planejar sua intervenção, or-
ganizando ambientes e condições para 
garantir e ampliar a brincadeira e as 
aprendizagens das crianças, pois

todas as ações desenvolvidas na 
escola da infância são marcadas 
pela intencionalidade educativa 
e pela indissociabilidade6 entre o 
educar e o cuidar, bem como pelo 
acesso ao conhecimento sistema-
tizado através de práticas pe-
dagógicas significativas para as 
crianças. Assim, os conteúdos que 
emergem dessa etapa apresen-
tam uma profunda relação com 
a vida cotidiana, entre eles, a 
alimentação, a higiene, o repouso, 
o domínio do corpo, o brincar, o 
movimento, a exploração de si e 
do entorno, dentre tantas outras 
linguagens (RCG, 2018, p. 56). 

O RCG sugere que, na Educação Infan-

til, todas as ações desenvolvidas sejam 
educativas; logo, o cuidar e o educar 
precisam andar juntos. Esse é uma tare-
fa importante, que os professores não 
podem realizar com eficiência, pois o 
educar e o cuidar indissociados não são 
possíveis para os docentes, em função 
do distanciamento.

O RCG considera o professor uma peça 
fundamental para a criação do contexto 
para a aprendizagem da criança. O pro-
fessor precisa estar focado e presente 
no espaço da criança, instigando-a para 
a construção de sentidos sobre o mundo 
que a rodeia.  Entende-se, assim, que as 
aulas remotas precisam ser elaboradas, 
pensando no espaço físico da criança e 
pensando na possibilidade de a família 
ajudar na criação desse espaço. O que 
também significa um pouco de dificul-
dade, pois o professor não tem conheci-
mento do espaço que a criança tem em 
casa e nem o tempo que os pais têm para 
se dedicarem às atividades propostas.

Os professores, em suas aulas remotas, 
têm tentado desenvolver com as famí-
lias, além de espaços e ambientes propí-
cios para a aprendizagem, também ativi-
dades de interação e brincadeiras. Esses 
são considerados os grandes eixos para 
a aprendizagem na Educação Infantil. 
Porém, isso sempre será um trabalho em 
conjunto com a família, pois os pais se-
rão os mediadores entre as atividades, 

5  Indissociabilidade: Característica daquilo que é indissociável, inseparável; que não pode ser 
separado nem desunido.
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os professores e as crianças. De outra 
forma, entende-se que essa aprendiza-
gem não pode ocorrer. A brincadeira é 
um grande eixo para a aprendizagem, 
por isso os professores precisam ser 
criativos na elaboração do planejamen-
to, para que de fato ela ocorra em casa 
e, preferencialmente, com a participação 
dos pais. Os mediadores devem transmi-
tir ao professor o resultado e até mesmo 
a forma como sucederam as brincadei-
ras, usando vídeos, fotos e/ou escre-
vendo o que foi observado. A partir das 
observações desses relatos, o profes-
sor pode propor novas intervenções. De 
acordo com o RCG,

a brincadeira, por excelência, é 
a linguagem das crianças e é na 
ação de brincar que as crianças 
mostram em que estão interes-
sadas. Ao observar de maneira 
atenta e sensível a brincadeira 
das crianças, o professor terá 
elementos para planejar sua in-
tervenção, organizando ambien-
tes e condições para garantir e 
ampliar a brincadeira e as apren-
dizagens das crianças (RCG, 
2018, p.63)

Outro ponto importante que precisa ser 
pensado pelo professor na elaboração 
de seu planejamento são as atividades 
que contribuem com a criação e até para 
a manutenção do vínculo já construído 
antes da pandemia. Através de aulas 
não presenciais, sabemos que isso é mais 
complicado, mas é essencial. 

O vínculo entre professor e aluno (crian-
ça) é fundamental na Educação Infantil 
e precisa ser considerado, mesmo em 
tempos de pandemia. Esse vínculo pode 
facilitar a adaptação da criança, quando 
acontecer o retorno às aulas presenciais 
na Educação Infantil; nesse momento, 
ocorrerá um novo corte entre a família 
e a criança. Isso precisará ser feito com 
muita cautela, sem riscos psicológicos. 
O professor, em suas aulas à distância, 
precisa elaborar atividades que favore-
çam o vínculo não só da criança com a 
família, mas também da criança com o 
professor, porque

não há contradição entre aco-
lhimento e ação educativa, pois, 
acolher significa valorizar as 
manifestações das crianças e 
reconhecê-las como experiên-
cias reais, capazes de levá-las 
à construção de aprendizagens 
e de vínculos significativos. Um 
dos elementos facilitadores para 
esse processo de adaptação são 
as propostas educativas, que, 
geralmente, priorizam uma or-
ganização peculiar dos espaços, 
dos tempos e da própria rotina 
cotidiana, ou seja, do ambiente 
compreendido numa dimensão 
que abrange tanto os espaços 
físicos quanto as relações que 
neles se estabelecem. Assim com-
preendidos, os ambientes preci-
sam ser planejados para acolher 
as atividades lúdicas, para opor-
tunizar que as crianças realizem 
ações com autonomia, fazendo 
surgir situações interessantes, re-
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lações que permitem bem-estar, 
contextos que promovam a rique-
za da brincadeira e a construção 
de vínculos entre as crianças e o 
professor (RCG, 2018, p. 67).

    
As atividades que têm por objetivo 
manter e desenvolver vínculo precisam 
estimular a interação, para que isso 
aconteça de maneira natural. Mais im-
portante do que enviar atividades no 
papel é elaborar atividades que estimu-
lem vínculos afetivos. A criança precisa 
ter um contato contínuo com o profes-
sor, para que não ocorra uma “quebra” 
na construção de espaço afetivo e para 
que haja a superação do medo de novos 
desafios.  É preciso fazer a criança sen-
tir-se segura, valorizada e acolhida no 
ambiente, seja ele presencial ou online. 
Como propõe o RCG,

a adaptação na Educação Infan-
til precisa ser compreendida na 
perspectiva do acolhimento como 
princípio norteador para o tra-
balho educativo. A organização 
do ambiente precisa ser pensada 
para acolher e motivar as apren-
dizagens das crianças; as rotinas 
e as jornadas diárias precisam 
acolher as experiências dos be-
bês e das crianças, dando-lhes o 
tempo necessário para brincar e 
explorar; o período de adaptação 
precisa acolher as crianças e suas 
famílias e levar em conta as emo-
ções que surgem neste período e 
depois dele (RCG, 2018, p. 69).

O planejamento para as aulas remotas, 
que é o ponto de partida, é de respon-
sabilidade do professor, assim como nas 
aulas presenciais. Isso é fundamental, 
pois garante o desenvolvimento de ati-
vidades pensadas, que proporcionam a 
aprendizagem. Mas a execução, nesse 
momento de exceção, é das famílias. Por 
causa disso, as atividades precisam ser 
bem planejadas. Elas também devem ser 
contínuas e com sequência, não frag-
mentadas, para que a aprendizagem 
seja significativa. O professor também 
precisa ter o compromisso de sempre ex-
plicar às famílias qual o objetivo de cada 
atividades, enquanto cabe à família dar 
sempre um retorno das atividades ao 
professor, assim valorizando sua parti-
cipação nesse processo. Dessa forma, o 
planejamento torna-se mais significativo 
para a aprendizagem, uma vez que as 
crianças não estão presentes na escola 
e, para que o professor consiga acompa-
nhá-las e ouvi-las, precisa da participa-
ção da família. Esse procedimento está 
apoiado, em certa medida, no RCG, se-
gundo o qual, 

para planejar, é fundamental es-
tar com as crianças e ouvir sobre 
o cotidiano delas na escola, suas 
experiências e seus saberes. É 
preciso estar com as crianças no 
seu significado mais intenso, que 
transcende a simples tarefa de 
acompanhá-las durante o tempo 
em que estão na escola (RCG, 
2018, p. 58).
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 Fato é que as instituições de ensino têm 
a obrigação de proporcionar diferentes 
vivências e experiências às crianças. Em 
tempos de pandemia, no que diz respeito 
à Educação Infantil, precisam, no mínimo, 
manter a interação com a família, para 
que os pais se tornem mediadores entre 
a escola e o aluno, para, assim, ser possí-
vel a promoção de conhecimentos. Para 
que isso seja possível, os pais também 
precisam assumir sua parte, pois, conso-
ante o RCG, cabe à família a obrigatorie-
dade de garantir a educação e o cuidado 
à criança. Isto é, 

as pessoas que representam o 
contexto familiar das crianças 
precisam garantir a educação e 
o cuidado (material, cognitivo e 
afetivo), referência na construção 
das primeiras formas de significar 
o mundo e dos primeiros conhe-
cimentos e saberes, que seguirão 
com elas ao longo da vida. A 
escola precisa buscar o estabele-
cimento de vínculos de confiança 
com as famílias, compartilhando 
valores e práticas de educação e 
cuidado para uma ação de com-
plementaridade educativa (RCG, 
2018, p.72).

Essa tarefa da família é ainda mais impor-
tante em tempos de pandemia, em que as 
escolas de Educação Infantil estão um 
pouco mais distantes das crianças.

5. Considerações Finais

Sem dúvida, as aulas remotas na Edu-
cação Infantil trazem prejuízo para o 

aprendizado e, dessa forma, é bastante 
difícil atingir todos os objetivos previs-
tos no RCG e na BNCC, uma vez que o 
desenvolvimento integral dos bebês, das 
crianças bem pequenas e das crianças 
pequenas fica prejudicado (classificação 
no RCG).  

Segundo o RCG, a criança é o centro do 
planejamento curricular, sujeito de direi-
tos que se desenvolvem nas interações, 
relações e práticas cotidianas, com sin-
gularidades próprias. O brincar, como lin-
guagem própria da infância, assim como 
o cuidado e as experiências diversas 
com os saberes dos diferentes campos, 
oportunizam o desenvolvimento integral 
e saudável das crianças. Os professo-
res de Educação Infantil, no contexto 
da pandemia, mesmo com todas as in-
tervenções (que são limitadas remota-
mente) dificilmente conseguirão garantir 
a aprendizagem integral, uma vez que o 
RCG compreende que a criança é o cen-
tro do planejamento.

Sendo assim, a escola e os pais precisam 
ser ainda mais parceiros durante esse 
tempo, para que o mínimo de apren-
dizado ocorra com as aulas remotas. 
Contudo, quando a família se empenha 
e participa, apoiando e atuando com as 
propostas de atividades dos professo-
res, as relações positivas e a aprendiza-
gem ocorrem naturalmente.

As atividades lúdicas, como as brinca-
deiras, são um ponto muito importante 
para a aprendizagem e devem aconte-
cer por meio de planejamentos cons-
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cientes dos professores e dos pais, pro-
porcionando os espaços para que as 
competências das crianças possam ser 
desenvolvidas. Outra competência im-
portante que precisa de atenção é a lin-
guagem, que pode ser trabalhada com o 
uso de livros, muito diálogo com os pais, 
leitura de histórias e cantando. 

A participação das famílias no proces-
so das aulas remotas é essencial para 
o aprendizado. Dessa forma o professor 
precisa criar um vínculo com todo grupo 
familiar, com muito diálogo, trocas e in-
tervenções positivas. Grande parte das 
famílias dispõe de pouco tempo para 
a realização das atividades solicitadas 
pelos professores, por estar ocupada 
pela rotina de trabalho, por isso se faz 
necessário que os planejamentos sejam 
pensados nesse contexto. 

A pandemia mudou a rotina dos pais, 
dos alunos e dos professores e todos 
foram forçados a se adaptar da melhor 
maneira possível. Aos professores, cou-
be a missão desafiadora de mudar suas 
práticas pedagógicas do presencial 
para o digital, com todas as exigências 
curriculares, sem nenhum preparo pré-

vio. Já as famílias começaram a ter seus 
filhos em casa em tempo integral e fo-
ram assumindo o papel de mediadores 
no aprendizado dos filhos.

É relevante destacar, também, que, 
depois dessa pandemia, a realidade de 
todas as famílias e do mundo em ge-
ral será vista de maneira diferente. O 
mundo antes era uma correria, com os 
pais participando pouco da educação 
dos filhos, devido à preocupação maior 
com seu trabalho. As escolas eram li-
mitadas e estavam acomodadas para 
ensinarem somente de forma presen-
cial, com todos pensando de maneira 
exagerada sobre o ter e deixando de 
ser, viver e pensar sobre o que real-
mente importa. 

Parafraseando Brum Eliane (2016), a 
sociedade está refém de si mesma, é 
senhora e escrava ao mesmo tempo. 
Dessa forma, a pandemia chegou para 
repensarmos a nossa vida cotidiana em 
relação à família e à sua importância, 
pois agora estamos mais juntos. Assim, 
é preciso nos unirmos, escola e família, 
para um bem comum: o aprendizado e a 
educação dos filhos.
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“Vivei sempre alegres” (1Tes 5, 16)

A palhaçaria é uma prática que, já faz 
algum tempo, vem crescendo e ganhan-
do adeptos que participam dela e vão 
muito além do uso de uma fantasia e um 
nariz vermelho: cada vez mais, hospitais 
e centros de reabilitação vêm sendo to-
mados pela alegria e pela ressignifica-
ção da vida que a palhaçaria oferece. 
Ainda de maneira discreta, a palhaça-
ria está presente nas escolas, sobretu-
do no ensino infantil e nas atividades 
artísticas, ainda que a prática venha 
se estendendo a outros níveis e segui-
mentos. De qualquer forma, os estudos 
demonstram que a prática palhacesca 
é um instrumento eficaz para a promo-
ção de uma educação socioemocional. 
Contribui para que a criança ou o jovem 
aprendam a lidar com o erro e, sobretu-

do, no entendimento do protagonismo e 
desenvolvimento de seu projeto de vida, 
através do autoconhecimento oferecido 
pela inicialização à palhaçaria. 

Além das orientações da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC (ABED, 2016), 
resulta particularmente importante, 
sobretudo, em tempos de pandemia, 
já que o ensino remoto potencializou 
o exílio socioemocional e a sobrecarga 
de informações e trabalhos, bem como 
a burocratização em diversos contex-
tos da sociedade. Os alunos do terceiro 
ano do ensino médio tiveram que lidar 
ainda com o adiamento de vestibulares 
e do encerramento do ciclo do ensino 
médio. Diante deste cenário, esta alter-
nativa didática contribuiu para facilitar 
a aprendizagem, acolher e motivar o 
aluno na sua singularidade. Afinal, como 
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atesta Wuo (2019), o educador precisa 
ser empático, compreender quando as 
pessoas estão tristes, felizes, sozinhas, 
inconstantes. O recurso da palhaçaria é 
uma estratégia que conduz o sujeito ao 
autoconhecimento, à autoaceitação e 
ao acolhimento. É, ainda, uma maneira 
de ensinar a lidar com as próprias limi-
tações, conduzindo o aluno ao encontro 
da própria subjetividade. 

Considerando que os tempos de aulas 
remotas, em muito, promoveram um 
desgaste emocional em professores, 
alunos e em toda comunidade escolar, 
a presente atividade foi realizada no 
período de maio a julho de 2020, com 
três turmas do terceiro ano do nível 
médio do Colégio Imaculado Coração 
de Maria (CIM), em Olinda, Pernam-
buco. O Colégio é da rede privada de 
ensino e está ligado à sua mantene-
dora, Associação Instrutora Missioná-
ria, das Irmãs Beneditinas de Tutzing. 
Preza, já em seu lema, pelos valores de 
“Vida e formação”, atuando há mais 
de 65 anos e promovendo os valores 
da Escola Católica. Neste sentido, pro-
curou-se uma alternativa de interven-
ção que prezasse pela interação e real 
participação do alunado nas aulas e 
o Ensino Religioso, como via direta de 
demonstração dos compromissos con-
fessionais do Colégio.

Para que a atividade pudesse aconte-
cer, planejamos um total de 6 encontros 
virtuais, pois as aulas estavam ainda no 

modelo remoto. Em média, cada turma 
contava com uma média de 35 alunos. 
A sequência didática planejada e em-
pregada visava superar as expectativas 
em relação ao professor, que tinha como 
único recurso metodológico, no ensino 
remoto, as aulas expositivas. O recurso à 
palhaçaria objetivava, portanto, a inter-
venção com uma metodologia ativa no 
processo de ensino-aprendizagem, a fim 
de motivar os alunos a participarem efe-
tivamente das atividades propostas, di-
minuindo os impactos do ensino remoto.

Inicialmente, havia certa timidez, natu-
ral do processo que exigia exposição; 
pouco a pouco, todavia, as participa-
ções foram aumentando.  O “chat”, a 
todo momento, registrava respostas e 
inquietações com os depoimentos e pro-
vocações promovidas pelo professor. 

No primeiro encontro, fizemos uma con-
textualização da história do palhaço e 
das maneiras possíveis de descobrir-se 
e construir a representação da interio-
ridade. Apresentamos, dentre os tipos 
possíveis de configuração palhacesca, o 
“Clown” (um tipo mais leve e mais autoral 
do palhaço, que não se projeta em imi-
tar alguém, mas se propõe ele mesmo, 
sem medo da exposição).   

Já no segundo encontro, o professor es-
tava vestido de palhaço, a fim de condu-
zir, através de um relato da sua própria 
experiência, uma espécie de inicializa-
ção à descoberta do “Clown”. 
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Figura 1: Palhaço do tipo Clown – Professor 
Piperzinho Fonte: autor

Outrossim, os alunos foram paulati-
namente inseridos num processo de 
“olhar para dentro”, para, à semelhan-
ça do Clown, se reconhecerem sujeitos 
às emoções, alegrias, tristezas e a ou-
tros sentimentos que perfazem o ‘eu’ 
existente na singularidade. Demos ao 
exercício em sala o nome de identifica-
ção, conforme atesta Fellini (1986), por 
meio do Clown, exorcizamos tanto a im-
potência quanto o egoísmo. O ponto em 
questão foi fundamental para destacar 
a fragilidade humana perante a miseri-
córdia e o amor de Deus, em consonân-
cia com a ‘parábola do filho pródigo’ (Lc 
15,11-32).

A partir da iniciação, fomos mostran-
do o brincar, característica peculiar da 
arte da palhaçaria, representado por um 
meio de estreitamento das relações, mas 
também um espaço para verdade das 
ações e dos discursos trabalhados. O pa-
lhaço foi apresentado, portanto, como 
um sujeito da verdade, da transparên-

cia, assim, voltando-se para a proposta 
evangélica de uma verdade libertadora 
(Jo 8,32). Importa destacar na aula a 
utilização, mesmo remotamente, de al-
guns exercícios “palhacescos” – o trava-
-línguas, a imaginação criativa com per-
sonagens e objetos além do improviso. 
Houve, então, o terceiro encontro.

Um recurso peculiar utilizado na aula 
seguinte foi o trecho do Evangelho em 
que Jesus ordena “Deixai vir a mim os 
pequeninos, não os impedis, porque 
deles é o Reino de Deus” (Mt 19, 14). A 
palhaçaria foi, portanto, apresentada 
através de um meio para resgatar, nos 
adolescentes e no futuro adulto, a títu-
lo de hábito, a criança que todos temos 
por dentro, mas, de alguma maneira, es-
condemos e limitamos frente à socieda-
de. O modelo de ação da criança que o 
palhaço resgata é o agir empaticamen-
te, perdoando, falando a verdade, per-
mitindo-se errar e aprender com o erro 
e, sobretudo, não tendo vergonha de ter 
vergonha ou medo. 

A partir daí, fizemos a reflexão sobre 
a importância do palhaço representar 
“um ser criança a todo momento”; no 
entanto, para isso, precisa de uma prá-
tica e uma permissão individual de si e 
para si. A palhaçaria em sua essência 
atua representando o meio pelo qual o 
sujeito reconhece sua pequenez, fra-
queza e limitações e passa a lidar com 
a situação de forma leve, sem ressen-
timento ou culpa, lidando melhor com 
as próprias crises e angústias. Soman-
do-se aos aportes teóricos, estas aulas 
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reforçaram a importância do Serviço de 
Orientação Educacional (SOE) ofereci-
do pelo Colégio, que conta com psicólo-
gos especialistas para cada seguimento 
do ensino. Assim foi o quarto encontro. 

No quinto encontro, tivemos apoio de 
alguns alunos do curso de Psicologia 
da Faculdade de Ciências Humanas de 
Olinda (FACHO), instituição também 
ligada à rede Beneditina. Esse encon-
tro foi uma apresentação, simulando a 
contratação de um palhaço pelo dono 
do circo: a montagem da peça teve por 
base a parábola dos talentos (Mt 25,14-
30) e mostrou como cada um recebe um 
dom e deve pô-lo à disposição para que 
multiplique. Um detalhe importante é 
que uma das pessoas que participou da 
atividade era deficiente visual; reforça-
mos, com isso, a importância que cada 
um de nós, na nossa singularidade, tem 
diante do Criador.

Importa ainda destacar que, devido às 
aulas serem remotas, não fizemos a 
construção individual do palhaço, con-
siderando que, por motivos diversos, 
o acesso à câmera e ao microfone, du-
rante as aulas remotas, poderiam não 
favorecer o aspecto inclusivo da sequ-
ência didática. O alvo do processo foi a 
identificação pessoal de cada aluno, de 
seus defeitos e outras dimensões de que 
possivelmente ele não gosta ou identifica 
como problemáticas, ou dificultadoras de 
relações em casa, na escola ou em outros 
ambientes. Esse foi o sexto encontro.

Um elemento importante a ser destaca-
do é que não houve medo, em nenhum 
momento, da possível e realizada per-
gunta do aluno: “Qual a relação da pa-
lhaçaria com o ensino religioso?” Foi 
justamente a partir dessa pergunta que 
pudemos realizar as intervenções e fa-
cilitações com as turmas, considerando 
o potencial de construção de uma res-
posta que revelasse o amor de Deus, a 
possibilidade de ser feliz aceitando-se 
quem se é, e, ao mesmo tempo, prepa-
rando um projeto de vida que partisse 
da descoberta das próprias limitações.
 
As conclusões que pudemos tirar do 
processo foram que, primeiramente, 
houve assiduidade dos alunos às aulas, 
com interação e construção de diálogo 
através das propostas. O autoconheci-
mento, ou pelo menos a iniciação a esse 
processo através das aulas de ensino 
religioso, possibilitam ao aluno uma via 
para que possa exercer sua liberdade 
como condição basilar do exercício da 

Figura 2: Encontro final da palhaçaria em 
sala. Fonte: Autor
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sua dignidade de pessoa humana. A pa-
lhaçaria revelou-se como uma prática 
importante, a ser trazida também em 
outros momentos e tendo seguimentos, 
com o intuito de favorecer um alunado 

mais consciente, mais tolerante, mais 
empático e que possa, conhecendo seus 
próprios limites, amar-se e amar aos 
outros como a si mesmo, e nisto, amar a 
Deus sobre todas as coisas.
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A Rede ESI - Educação Scalabriniana 
Integrada - nasce pela necessidade de 
olhar os desafios da educação de uma 
nova maneira, com a missão de res-
ponder aos apelos ao carisma. A edu-
cação é uma das dimensões específicas 
da missão e tem por objetivo incidir na 
sociedade, aliando o conhecimento aca-
dêmico à formação, para a vivência dos 
valores cristãos e a formação de cons-
ciência sobre a migração. No desejo de 
partilhar o dom do carisma, a Rede ESI 
se propõe a responder aos desafios da 
missão educativa. Esta proposta edu-

cacional concretiza o sonho do Bem-
-aventurado Scalabrini, do Venerável 
Padre Marchetti e da Bem-aventurada 
Assunta Marchetti, que vislumbram na 
educação uma possibilidade de desen-
volvimento humano e cultural, por meio 
da compreensão de si mesmo, do outro, 
do cosmo e da transcendência.

A partir desse Carisma Scalabriniano, 
atendendo aos apelos das migrações e 
em consonância com as exigências da 
educação, surge a “Coleção Identidade”, 
um material que tem por objetivo traba-
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lhar o processo de evangelização no es-
paço escolar da Rede ESI. Através deste 
material lúdico, trabalham-se a questão 
da espiritualidade e os valores da Con-
gregação das Irmãs Scalabrinianas nos 
ambientes escolares, como também nas 
famílias das crianças.

A Coleção Identidade tem por objetivo 
contribuir com a missão educativa das 
Escolas Scalabrinianas: promover uma 
educação de excelência na diversidade, 
formando pessoas comprometidas com 
a cidadania universal, fundamentada 
nos valores cristãos. Esta obra apresen-
ta um livro para os estudantes e outro 
para orientação dos professores. A Co-
leção traz em seu contexto a história 
da “Turma do Bem”, representada pela 
imagem de quatro crianças migrantes 
de diferentes países: Luca, Kito, Yani e 
Ajala, e também do menino Cauã, brasi-
leiro. Cada um traz consigo as riquezas 
e as diversidades da sua região. A troca 
de conhecimentos, culturas, experiên-
cias, descobertas e boas atitudes, ca-
racterizam estes personagens, que sur-
gem como um exemplo cativante para 
os nossos queridos educandos.

Por meio desse material norteador, pro-
piciamos aos educandos, pelo exemplo 
das boas ações, uma formação de exce-
lência na diversidade, preparando pesso-
as comprometidas com a cidadania uni-
versal, com os valores morais e cristãos.

No livro de 4 anos, trabalha-se a pers-
pectiva da alegria, do prazer das ações 
e dos gestos e sensações, do que con-

ceitos dos valores e princípios. Já no livro 
de 5 anos, prossegue-se com a história 
“A Turma do Bem”, explorando os costu-
mes dos países de origem de cada per-
sonagem e conhecendo um pouco mais 
da vida da Madre Assunta Marchetti e 
do Padre José Marchetti, cofundadores 
da Congregação das Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeo.

A Educação Infantil é um período para 
sensibilizar e criar vínculos com as fa-
mílias, um período de fantasias e ações 
imitativas, onde o educando poderá ser 
um influenciador de modo permanente e 
poderoso para formação do seu caráter 
e desenvolvimento como indivíduo ativo 
na sociedade. 

Neste contexto, o Colégio São Carlos, 
em Caxias do Sul, e o Colégio Scalabri-
ni, em Guaporé, ambos situados no RS, 
compartilham as experiências com a 
Coleção Identidade no ambiente esco-
lar, através de suas práticas pedagó-
gicas com as professoras convidadas, 
Taciana Garcez e Claudia Cavali Toigo, 
educadoras da Educação Infantil.

A educadora Taciana Garcez relata que 
a utilização da Coleção Identidade den-
tro da sala de aula oportuniza aos edu-
candos um contato direto com mundos 
diferentes, pois ao utilizar a Turma do 
Bem consegue oferecer às crianças uma 
diversidade muito ampla de informações, 
culturas e ações positivas. Através do 
exemplo destes personagens, a criança 
é incentivada a respeitar as individuali-
dades e as diferenças de cada um, sendo 
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estimulada continuamente para a cons-
trução de valores, praticando-os no seu 
dia a dia e integrando a fé à sua vida e 
família. Ações e atitudes negativas, como 
exclusão, egoísmo, indiferença, vão dan-
do espaço a ações de acolhimento, so-
lidariedade, respeito e comunhão. As 
crianças vão aprendendo a se expressar, 
nomeando os seus sentimentos e rela-
tando exemplos que fazem parte do seu 
cotidiano, mostrando assim um pouco da-
quilo que trazem como bagagem cristã e 
de valores morais da sua própria família.

Taciana comenta ainda que, nas rodas 
de conversa e nos momentos de ora-
ção na capela, a criança vai se sentindo 
cada vez mais segura e assim começa a 
expor verbalmente exemplos de condu-
tas positivas e fundamentais para a sua 
formação como ser humano. De forma 
natural e não intencional, elas trazem 
exemplos comparativos com aquilo que 
é trabalhado através da Coleção Identi-
dade, por exemplo, o relato de ajudarem 
um morador de rua doando-lhe roupas 
(assim como Padre Marchetti fazia, aju-
dando as pessoas que vinham de outros 
países e ficavam na rua), ou, ainda, a 
doação de alimentos a quem precisa.

A educadora Claudia Cavali Toigo men-
ciona projetos como “Scalabrini e o Mun-
do - 100 anos construindo um mundo 
melhor”, que teve início com a história 
“Super Heróis Scalabrinianos”, contando 
alguns aspectos da vida do Bispo Dom 
João Batista Scalabrini e as boas ações 
que desenvolveu juntamente com o Pa-
dre José Marchetti e sua irmã Madre As-

sunta Marchetti. Estes são identificados 
como Super Heróis Scalabrinianos, pois 
encontraram seus “poderes” no poten-
cial amoroso de seus corações, a partir 
da fé, da força de vontade, da determi-
nação, da esperança, da aceitação e da 
acolhida do carisma do serviço aos mi-
grantes, do respeito às diferenças indi-
viduais, da itinerância, da solidariedade, 
da comunhão na diversidade e da es-
perança. Neste projeto, as famílias dos 
educandos, os professores e a comuni-
dade escolar vivenciaram concretamen-
te os valores scalabrinianos, no colégio e 
em casa, contribuindo junto à comunida-
de guaporense com a Instituição do Lar 
dos Idosos Santa Rita. Na visita a esta 
instituição, foi possível ouvir e acolher a 
história de cada idoso, cantar, dançar, 
partilhar o lanche, conhecer as depen-
dências do Lar, fazer doações de alimen-
tos e agradecer a Deus pela oportunida-
de deste encontro, que fez a diferença 
na vida de cada um que lá vive.

Também, a educadora menciona a ex-
periência significativa desenvolvida na 
Páscoa, em que as crianças da turma da 
Educação Infantil realizaram uma receita 
de biscoitos no formato de símbolos pas-
cais, decorados com arte e embalados 
adequadamente com dedicação; na fa-
mília confeccionaram um cartão para ser 
oferecido para as meninas da Instituição 
Lar da Criança Primo Palmira Pandolfo. 
Em visita ao Lar, o grupo foi acolhido 
com alegria, partilhou os biscoitos e fez 
a entrega de um cartão para cada me-
nina; houve um momento para contação 
de histórias, canções e brincadeiras.
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As educadoras acreditam que utilizar a 
Coleção Identidade em sala de aula com 
as crianças é um privilégio, por se tornar 
parte do processo de ensino aprendiza-
do, baseando-se nos princípios cristãos.
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Em tempos de pandemia, o desafio de 
interagir está inerente às nossas prá-
ticas cotidianas, tanto quanto na inte-
ração educacional quanto religiosa, ou 
seja, tanto dentro da escola quanto nas 
comunidades eclesiais. A partir desse 
grande desafio de manter contato, ou 
melhor, manter o relacionamento com 
quem está do outro lado da tela, o se-
tor de Pastoral Escolar do Colégio Divi-
no Coração promoveu um projeto para 
garantir a experiência do chamado da 
Campanha da Fraternidade 2020: ver, 
sentir e cuidar. Afinal, no contexto pan-
dêmico, observou-se muito a importân-
cia do “cuidar”. 

Mas como cuidar à distância? O que fa-
zer em tempos de aulas remotas? A ini-
ciativa foi um projeto no contexto online, 
onde estava acontecendo à educação in-
fantil. Afinal, Deus também se faz crian-

ça, como ressalta Papa Francisco, no li-
vro de Thomas Leoncini “Deus é jovem”: 

Deus é jovem! Deus é o Eterno 
que não tem tempo, mas é capaz 
de renovar, rejuvenescer-se con-
tinuamente e rejuvenescer tudo. 
As características mais peculia-
res dos jovens também são Suas. 
Ele é jovem porque “faz todas as 
coisas novas” e ama a novidade; 
porque se encanta e ama o êxta-
se; porque sabe sonhar e deseja 
os nossos sonhos; porque cons-
trói relacionamentos e nos pede 
para fazermos o mesmo, é social. 
(2018, p.67). 

Assim foi o início do ano letivo de 2020, 
no qual tivemos 30 dias de aula presen-
cial, cheios de novidades e sonhos. Nes-
se período, a Pastoral Escolar promoveu 
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um momento de espiritualidade dentro 
das turmas, chamado "Capela''. Nesse 
momento, os alunos eram convidados 
de forma lúdica a entrarem em reali-
dades do seu cotidiano com espiritua-
lidade. As canções promoviam a vivên-
cia desse momento, com instrumentos 
e marcação do tempo com as palmas e 
com o canto dos alunos, além dos gestos 
que complementavam os valores vividos 
durante esses encontros. Esta experi-
ência está em sintonia com os Direitos 
de Aprendizagem e Desenvolvimento na 
Educação Infantil, expressados na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), no 
quesito explorar: 

Explorar movimentos, gestos, 
sons, formas, texturas e cores, 
palavras, emoções, transforma-
ções, relacionamentos, histórias, 
objetos, elementos da natureza, 
na escola e fora dela, ampliando 
os seus saberes sobre a cultura 
em suas diversas modalidades... 
(BRASIL, 2018)

O momento “Capela” permite a reflexão 
sobre situações de dentro e fora da es-
cola, no âmbito social, indo além da di-
mensão pessoal, partindo de histórias 
(algumas bíblicas) e valorizando princi-
palmente a música. No que tange, ainda 
falando em BNCC, aos Campos de Ex-
periência, cabe ressaltar que as ativida-
des desenvolvidas no momento “Capela” 
auxiliam na ampliação dos objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento “Tra-
ços, sons, cores e formas”. 

Essas experiências contribuem 
para que, desde muito pequenas, 
as crianças desenvolvam senso 
estético e crítico, o conhecimento 
de si mesmas, dos outros e da 
realidade que as cerca. Portanto 
a Educação Infantil, precisa pro-
mover a participação das crian-
ças em tempos e espaços [...] de 
modo a favorecer o desenvolvi-
mento da sensibilidade, da cria-
tividade e da expressão pessoal 
das crianças, permitindo que se 
apropriem e reconfigurem, per-
manentemente, a cultura e po-
tencializem suas singularidades, 
ao ampliar repertórios e interpre-
tar suas experiências e vivências 
artísticas. (BRASIL, 2018)

E por que não ampliar também o reper-
tório espiritual?
 
Ao iniciar o momento de ensino remoto, 
o primeiro passo foi transferir o momen-
to “Capela” do contexto presencial para 
o virtual. Semanalmente, havia uma in-
tervenção do agente de pastoral esco-
lar, com músicas de conteúdo infantil e 
pedidos para que os alunos trouxessem 
valores evangélicos para dentro da aula 
remota. A música, nesse contexto virtu-
al, tinha que trazer algum desafio para o 
aluno, para que a atividade fosse diver-
tida e durante a execução lhe prendesse 
a atenção, sendo também vivenciada e 
confrontada com a realidade que esta-
va vivendo. Foram momentos divertidos 
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e com pitadas de oração: fomos conhe-
cendo e compartilhando nossas vidas, 
sorrisos e olhares nesse tempo.

Uma vez que o momento “Capela” ficou 
consolidado e programado dentro das 
aulas virtuais das turmas de educação in-
fantil, sentiu-se necessidade de aprofun-
dar mais o vínculo entre o aluno, a escola, 
a família e a espiritualidade. Foi então que 
criamos o Projeto Música e Cafuné.

A organização pastoral, para ser 
mais eficiente, deve buscar ser 
mais orgânica. Isso significa que 
as pastorais, serviços e ministérios 
presentes em uma comunidade 
eclesial/escolar, devem trabalhar 
em conjunto e não de maneira 
como se fossem departamentos 
separados. (ALTOÉ, 2011). 

O Projeto Música e Cafuné apresentou o 
objetivo de aprofundar o relacionamento 
com o aluno e a espiritualidade, colocan-
do-o dentro do contexto da pandemia, 
em que muitos estavam em completo 
isolamento social por motivo dos cuida-
dos com a doença. Pela ótica dessa re-
alidade, via-se grande necessidade de 
abordar assuntos do cotidiano, como o 
cuidado com a família, com os pais, com 
os idosos, com a natureza, o meio am-
biente e os animais, o cuidado com o 
próprio corpo e a autoestima, já que a 
dimensão psicológica foi muito afetada 
em tempos de pandemia. Ter a visão de 
agir em múltiplas áreas da vida humana 
é algo complexo e ainda mais desafiador 
quando se faz isso virtualmente.

Ao propor o projeto, foi planejado fazer 
uma ligação entre o conteúdo abordado 
e os valores evangélicos, apresentados 
buscando uma linguagem clara e aces-
sível. O melhor veículo, neste sentido, é 
a música; por isso, foi através da mú-
sica de cantigas que o projeto se reali-
zou. Pois, imbuídos de significados, sons 
tornam-se músicas. Motivos, gestos, 
temas, melodias, passagens e movimen-
tos inteiros assumem sentidos, sugerem 
ideias, provocam associações, evocam 
memórias (ILARI, 2017). 

Ao fazer uma pesquisa sobre as músicas 
que seriam abordadas em conexão com 
os temas propostos pelos planejamen-
tos das professoras, achamos diversas 
dificuldades, pois dentro das músicas 
infantis cristãs encontramos limitações 
de temas, ligados exclusivamente às 
passagens bíblicas, sem conexão com 
outras temáticas. Foi então que nasceu 
um laboratório de criação, para que pu-
déssemos criar músicas que atendes-
sem as realidades cristãs, lúdicas e em 
conexão com os temas propostos no 
planejamento das professoras. O pro-
cesso do laboratório acontecia quando 
não eram encontradas músicas que se 
adequassem à nossa oficina. Palavras 
chaves eram elencadas e escritas alea-
toriamente sobre o papel; em seguida, 
eram organizadas em cima de uma me-
lodia simples de fácil memorização. Tudo 
isso foi possível porque nosso agente de 
pastoral estava capacitado na área mu-
sical e as professoras assumiram junto 
a ele a responsabilidade de trabalhar as 
músicas no decorrer das aulas.
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De forma geral, tanto as músicas cria-
das como as já existentes criaram um 
vínculo entre aluno, professor e agente 
de pastoral, ultrapassando as expecta-
tivas. Os pais também se envolveram, 
visto que muitas vezes fazia parte das 
tarefas musicais um abraço, um beijo, 
um carinho. Também foram utilizadas 
a flauta doce e a gaita de boca, para 
sensibilizar para com outros timbres ou 
sons diferentes, usados de forma que o 
aluno reconhecesse melodias tradicio-
nais de cantigas de rodas e de músicas 
atuais de desenhos animados e filmes, 
ligados aos interesses dos alunos, em 
cada faixa etária.

Portanto cada oficina realizada e cada 
música executada trouxeram um signifi-
cado muito especial, através das pala-

vras e seu contexto, dos gestos, da con-
dução (rápida ou lenta), da participação 
dos pais e professores. Na medida que foi 
se desenvolvendo, o projeto Música e Ca-
funé foi tecendo um vínculo de confiança, 
de compartilhamento de sentimentos, de 
partilha de situações vividas. Houve tam-
bém muita diversão em forma de canção, 
pulos, palmas e gargalhadas. Mesmo que 
se desenvolvendo pelo modo virtual, ha-
via uma conexão maior que aquela wi-
-fi, pois cantamos a vida, o cuidado, a 
responsabilidade. Cantamos o respeito 
à diversidade, a paz e o carinho. Todas 
essas palavras cantadas expressam bem 
o projeto Música e Cafuné, por trazer a 
experiência do cafuné para nossas vi-
das, para o cotidiano, em um período tão 
cheio de desafios, através da música na 
Educação Infantil.

Figura 01 e 02: Eduardo Duda Christello Figura 03: Estudantes
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REVISTA DE PASTORAL: Qual a sua experiência de agente de pastoral junto 
a Educação Infantil?
Juarez: Sempre fui muito assíduo em minha comunidade eclesial. Atuei por muitos 
anos na Pastoral Catequética, na qual tive a oportunidade de ter contato com 
crianças da faixa etária da Educação Infantil e, depois de encerrar meus estudos 
do Ensino Médio, ingressei no Curso de Pedagogia, o qual me deu a oportunidade 
de trabalhar com crianças da Educação Infantil ao final dos Anos Iniciais do Ensi-
no Fundamental. Sou professor há 15 anos e, nesta trajetória profissional, tive a 
oportunidade de trabalhar com crianças, adolescentes e jovens, de forma direta 
como regente de aulas de Ensino Religioso. Deste modo, na Educação Infantil, meu 
foco sempre foi desenvolver atividades que levassem a criança dessa faixa etária a 
conviver e brincar com o seu próximo, a participar de forma objetiva, apontado seu 
ponto de vista, a explorar o mundo que está em sua volta, conhecendo por meio do 
outro uma diversidade de valores, a expressar, pela música e pela dança, os seus 
sentimentos e também a conhecer-se e a conhecer o outro.

RP: Quais os principais desafios para uma pastoral junto às crianças, às fa-
mílias e aos professores?
Juarez: Muitas famílias procuram os espaços educacionais confessionais devido 
a sua tradição, seu compromisso com o desenvolvimento das habilidades que pro-
movem o conhecimento, mas acima de tudo buscam um processo de ensino que 
proporcione o contato com valores e atividades mais humanizadoras, que comple-
mentam a caminhada escolar de seus filhos. Com a globalização e os avanços tec-
nológicos, um dos grandes desafios é trazer o olhar da comunidade escolar (alunos, 
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famílias e colaboradores) para questões mais simples que estão ao nosso redor, 
que é ver, sentir e cuidar das pessoas que mais precisam. Outro desafio é fazer 
com que a comunidade escolar veja o Departamento de Pastoral apenas como um 
ponto de doação, mas que este espaço seja de fato o coração do educandário, le-
vando, além dos gestos concretos, mensagens de esperança, ações de voluntaria-
do, que possa de fato realizar a pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do amor. 

RP: Você percebe que as escolas têm uma efetiva compreensão do que é 
fazer a pastoral na Educação Infantil?
Juarez: As escolas têm suas diretrizes, matrizes curriculares, bem estruturadas 
e definidas. Mas, às vezes, na prática,  confunde-se ou até mesmo se mistura 
ações entre Pastoral Escolar e Ensino Religioso, fazendo com que ambas interfi-
ram no campo de atuação uma da outra. No âmbito da Educação Infantil, faz-se 
necessário um repensar pastoral, focado nos direitos de aprendizagem: conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Partindo destas premissas, 
podemos ter uma escola em pastoral, na Educação Infantil, interligada entre o 
conhecimento científico. 

RP:  Que sugestões você daria para alguém que vai iniciar na pastoral escolar?
Juarez: A função do agente de pastoral está em contribuir para a formação hu-
mana e espiritual de todo educandário. O profissional que vai iniciar este trabalho 
precisa trabalhar em parceria com a diretoria, a supervisão pedagógica, a orien-
tação educacional, auxiliando, assessorando, acompanhando e participando das 
atividades escolar. Deve ter conhecimento da diferença entre Pastoral Escolar, 
Ensino Religioso e Catequese, para que possa realizar o seu trabalho com maior 
exatidão. A criatividade, conhecimentos teológicos e pedagógicos vão auxiliar o 
agente de pastoral a propor, permanentemente, caminhos de experiência dos va-
lores cristãos e de apresentação da pessoa de Jesus Cristo a todos os educandos 
e colaboradores da instituição.

RP:  Qual a relação entre a Pastoral e o Pedagógico na Educação Infantil?
Juarez: O Departamento de Evangelização, Pastoral e Ações Sociais (DEPAS) é 
um serviço que articula espaços de vivência dos valores humanos, sociais e reli-
giosos e oferece oportunidade de expressão da fé para todos os alunos dentro 
do ambiente escolar. Por meio do Projeto Conviver, os alunos da Educação In-
fantil, são motivados em sala de aula, por meio de professores regentes e pro-
fessores de Ensino Religioso, os quais fazem esclarecimentos sobre conceitos de 
convivência e respeito, temáticas que constam no programa curricular dos alunos, 
dentro do campo de experiência “O Eu, o outro e o nós” e, também, no programa 
da Disciplina de Ensino Religioso. Após este trabalho, os alunos têm a oportuni-
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dade de fazer uma experiência de convivência em uma creche conveniada com o 
colégio, a qual eles podem exercer na prática os conceitos aprendidos em sala de 
aula. Neste contexto, a pastoral tem total ligação com a área pedagógica, articu-
lando o desenvolvimento de um processo educacional mais humanizado.
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A presença Marista está difundida pelo Brasil de modo que abarca uma 
imensa gama de realidades e contextos, o que faz com que as expe-
riências de evangelização com as infâncias se deem de acordo com 
cada território em uma múltipla e criativa atuação, porém, garantin-

do que haja um modo educativo-evangelizador Marista próprio. Por isso, atenden-
do aos apelos do XXI Capítulo Geral dos Irmãos Maristas das Escolas, acontecido 
em Roma, em 2009; e às necessidades provinciais de alinhamento de processos, 
tendo como referência primeira o documento “Diretrizes para a Ação Evangeliza-
dora para o Brasil Marista” (2013). 

Documento redigido pela União Marista do Brasil (UMBRASIL), em 2016, é fruto 
de um longo trabalho realizado por pelo Grupo de Trabalho “Evangelização com 
as Infâncias”, da Comissão de Evangelização, contendo representantes das três 
Províncias Maristas no Brasil.

Com a proposta de buscar novas e criativas formas de vivenciar uma educação 
evangelizadora, promotora e defensora dos direitos das crianças, a publicação 
possui três grandes partes: Conceitos e contextos; A educação evangelizadora e o 
espaçotempo da infância; Posicionamentos institucionais para a educação evan-
gelizadora nos espaçotempos das infâncias. 

Estante
Evangelização com as 
infâncias no Brasil Marista
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No Primeiro capítulo, há uma busca por apresentar o contexto das infâncias para 
“ver o mundo com os olhos das crianças”, entendendo-as como sujeitos de direito 
e lugar teológico, numa caracterização multidisciplinar dos termos e conceitos 
que hoje se utiliza para tratar das infâncias a partir de uma compreensão cons-
truída historicamente.
 
Este capítulo explora bastante os inúmeros referencias teóricos que exploraram 
em suas pesquisas a criança e o seu modo de ser e estar no mundo, buscando uma 
compreensão global, mas que ressalve a necessidade do olhar particular para cada 
sujeito, garantindo que a práxis educativo-evangelizadora seja criativa ao olhar os 
sujeitos em suas particularidades, potencialidades e desejos. Faz ver, também, que 
o espaçotempo das infâncias é o lugar propício para a Revelação de Deus e para 
a experiência desta Revelação. A criança é lugar teológico, ou seja, Deus aí se dá 
a conhecer e se deixa experimentar, numa relação muito própria e particular, que 
fala ao coração infantil. E, por isso, Marcelino Champagnat, fundador do Instituto 
Marista, tinha especial atenção pastoral com as crianças, indicando que “para bem 
educá-las é necessário, antes de tudo, amá-las”.
 
O capítulo seguinte, a partir do direito à Educação, que deve ser universal, se de-
senrola um aprofundamento da relação estabelecida entre a educação e a evan-
gelização, binômio indissociável em uma escola católica de tradição Marista, 
principalmente, porque entende que este trabalho passa, principalmente, por um 
currículo humanizador e que garanta direitos. E segundo o documento, “a educa-
ção evangelizadora se concretiza na medida em que se torna uma ação organizada 
e efetiva, intrínseca e articulada nas quais os aspectos pastorais, pedagógicos e 
administrativos se complementam e se fortalecem” (p. 60).

No terceiro e último capítulo, são apresentados os dez posicionamentos institucio-
nais que devem garantir a educação evangelizadora das infâncias em sua inter-rela-
ção: Testemunho como Princípio da Ação Evangelizadora com As Infâncias; Princípio 
da Missão Marista; Sistematização de Processos; Articulação e Diálogo; Formação 
Continuada e Acompanhamento; Encantamento e Seguimento da Pessoa de Jesus 
e seu Projeto; Participação na Missão Eclesial; Abertura ao Diálogo Ecumênico e In-
ter-Religioso; Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças; Inteireza da Criança nos 
Espaçotempos da Educação Evangelizadora. Sem esses elementos, talvez não fosse 
possível uma tomada de decisão em direção a uma Evangelização com as infâncias, 
porque desconsideraria o seu protagonismo e se transformaria em um “fazer para”, 
que reifica e não emancipa, aprofundando, sobretudo que a Evangelização é um 
processo comunitário, por isso, toda a comunidade educativa deve se sentir perten-
cente e participante, embora as protagonistas da ação sejam as crianças. 
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O documento é assim bastante sucinto, embora não seja negligente como nenhu-
ma das dimensões a se considerar sobre tema tão complexo, por isso realiza o que 
se propõe, ou seja, olhar com atenção para os espaçotempos das crianças, para 
perfazer caminhos evangelizadores, de modo que sejam mais adequados às pecu-
liaridades das infâncias e, assim, garantir que a elas seja oferecida uma educação 
evangelizadora, possibilitando seu protagonismo na ação, que é seu direito. 
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O Documento intitulado “Pastoral na Educação Infantil – Referencial 
para a Ação Pastoral-Pedagógica” é oriundo das discussões e pro-
dução do Grupo de Trabalho da “Pastoral na Educação Infantil”, do 
Grupo Marista que, sentindo a necessidade de aprofundamento da 

práxis educativo-evangelizadora, leva a cabo a tarefa de explicitar as dimensões 
conceituais do trabalho pastoral a ser realizado com as infâncias nos Colégios e 
Escolas, além dos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo das Unida-
des de Educação não-formal. 

O prefaciador do Documento, Irmão João Carlos do Prado, atualmente Conselheiro 
Geral do Instituto Marista, mas à época da publicação então Diretor do Secretaria-
do de Missão da Congregação, em Roma, lembra que “a Pastoral somente encontra 
sentido se tocar a vida, em todas as dimensões, dos atores da escola e seu com-
promisso com a transformação da sociedade e com a vida do planeta” (p. 10). Essa 
é a tarefa da Pastoral Escolar em todas as suas expressões e significados no chão 
da Escola, espaço tempo privilegiado da evangelização. 
O documento está organizado em quatro partes, a saber: Conceitos que embasam 
a Ação Pastoral; Contexto institucional; Caminhos para a Ação Pastoral; e Relatos 
de Experiência. 

No Primeiro Capítulo, tendo como pano de fundo o documento “Diretrizes da Ação 
Evangelizadora da Província Marista Brasil Centro-Sul”, de 2011, são apresentados 
alguns conceitos e algumas concepções teológico-pastorais que fundamentam a 

Estante
Pastoral na Educação 
Infantil – Referencial para a 
Ação Pastoral-Pedagógica
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ação evangelizadora, buscando uma comunicação facilitada, mas não simplista ou 
genérica, para a compreensão do conteúdo pastoral por toda a comunidade edu-
cativa, protagonista da ação evangelizadora com os seus mais diversos agentes. 
Faz-se mister introduzir todos os atores da ação educativa nas conceituações es-
pecíficas que balizam a ação pastoral para que toda a Escola e tudo o que a ela se 
soma em sua tarefa se organizem em torno da necessidade de conjugar o binômio 
fé-vida, porque a Escola Marista é a extensão da ação sistematicamente organi-
zada do agir evangelizador da Igreja. 

O Capítulo II busca demonstrar a Missão Educativa Marista em seus princípios e va-
lores para que a partir dos princípios éticos, cristãos e maristas se proceda a uma 
retomada do projeto para a Educação Infantil Marista que contempla as dimensões 
da Criação, da Investigação, da Acolhida e das Relações solidárias, da Consciência 
Planetária e da Religiosidade. Estas dimensões visam organizar o currículo e, por 
ele, todo o fazer educativo-educador nas escolas. 

Dentro do modo próprio de educar e evangelizar Maristas, que estão sempre de 
mãos dadas, indissociáveis, o Capítulo III introduz os referenciais para o traba-
lho pedagógico-pastoral, desenvolvendo alguns encaminhamentos relacionados 
ao planejamento colaborativo e à participação da comunidade educativa, identifi-
cando cada agente da Comunidade Educativa, evidenciando suas peculiaridades e 
conexões com o todo da tarefa educativo-evangelizadora nos espaçotempos das 
infâncias, fazendo garantir os direitos e, sobretudo, o protagonismo das crianças 
em seu processo de aprendizagem e apreensão do mundo.

Encerrando o Documento, o Capítulo Quarto recolhe um conjunto de experiências 
para explicitar que o fazer evangelizador com as infâncias é possível e factível; que 
se dá paulatinamente e perpassa todas as dimensões da vida, costurando tudo 
de maneira integral e dando sentido a cada importante momento do processo de 
ensino-aprendizagem como profundamente evangelizador. Não há momentos es-
tanques, mas um conjunto de intenções, gestos, escolhas e experiências que dão 
sentido e significado aos processos. 

A tarefa de evangelizar as crianças é um “fazer com”, uma experiência comunitária 
que coloca a criança no centro e a partir do seu mundo deixa que a experiência 
da Revelação de Deus se dê e possa falar. Nas linguagens, que brotam da experi-
mentação das infâncias, que nasce a matéria-prima para a práxis educativo-e-
vangelizadora, como um manancial, que banha toda a comunidade e de estende 
além-muros, construindo novos e possíveis horizontes.
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