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A educação e a evangelização, são duas forças que correlacionadas na busca pela 
formação integral do ser humano, se estabelecem num itinerário promissor que de-
semboca na plenitude do viver. O ambiente escolar se confi gura como possibilidade 
de abertura da consciência e o conhecimento de si, além da percepção e respon-
sabilidade para com as maravilhas do mundo, em específi co da natureza. Por sua 
vez, a ação pastoral no ambiente educativo deve estimular a busca de mecanismos 
dinamizados por uma mediação afetivo-motivadora. Sendo assim, acredita-se na 
utopia de uma educação evangelizadora, dinamizada pelo afeto, visto que somos 
seres com a dimensão da busca pelo sentido existencial.
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Considerações Iniciais

“As três linguagens do amor concreto: 
a linguagem da cabeça, a linguagem do 

coração e a linguagem das mãos. 
Tem que haver harmonia entre as três, 

de tal maneira que você pense o que 
sente e o que faz, sinta o que pensa e 

o que faz e faça o que sente e o que 
pensa. Isto é o concreto. 

Ficar somente no virtual é como 
viver numa cabeça sem corpo” 

(Papa Francisco).

A evangelização é a missão global da 
Igreja encarnando o Evangelho nas 
mais diferentes culturas. Todo proces-
so evangelizador deve ser feito à luz da 
Palavra de Deus, sendo por meio dela a 
transmissão dos valores que queremos 
deixar como herança para a sociedade. 
Ademais, ainda de acordo com a Pala-
vra de Deus, é preciso estar atento aos 
sinais dos tempos e buscar respostas 
aos desafios suscitados por eles.

Um dos desafios próprios do nosso tem-
po é justamente o nível de proximidade 
entre a educação e a evangelização, na 
medida em que a formação integral se 
torna critério para se estabelecer um 
itinerário que desemboque na plenitude 
do viver. Assim, o presente texto dese-
ja apresentar elementos facilitadores 
para uma efetiva ação evangelizadora 
no chão educativo.

No processo educativo-evan-
gelizador somos instigados a 
desenvolver estratégias que 

levem à superação de uma visão 
reducionista de evangelização e 
de pastoral como imposição de 
uma doutrina ou de uma fé, con-
figuradas como proselitismo. No 
âmbito dos espaços educativos 
buscamos consolidar tanto as 
ações que se fundamentam e 
se configuram no testemunho, 
diálogo, serviço e anúncio da 
Boa Nova e da pessoa de Jesus 
de Nazaré, quanto na propaga-
ção dos valores do Evangelho, 
estendida a toda a comunidade 
educativa, que favorece a aber-
tura para o diálogo ecumênico e 
inter-religioso (umbrasil, 
2016, p. 39).

O processo educacional tem como mis-
são reinventar a vida, auxiliando o ser 
humano a situar-se no mundo, ade-
quar-se às situações e encontrar senti-
do para o que faz. Neste caso, quando 
realizada de forma intencional, a “prá-
xis educativo-evangelizadora” gera per-
manente transformação. Por sua vez, a 
ação evangelizadora reúne em si cuidado 
e sistematização, sendo, uma proposi-
ção de vida a partir da fé, que perpassa 
pela razão e traduz-se em valores. Desta 
maneira, prioriza-se um modelo de edu-
car que consista na necessária valoriza-
ção do ser humano em sua integralidade, 
considerando a dimensão evangelizado-
ra como elemento fundamental.

A realidade social é dinâmica, multifa-
cetada e de expressões diversas. Neste 



25 REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, ANO V, No 7/2020

múltiplo cenário, sobressai uma deman-
da por leitura dos contextos, para que 
possamos definir estratégias de ação 
que garantam, por meio da formação 
humana, os valores sociais de convi-
vência e de paz. Diante dos desdobra-
mentos ocasionados pelos elementos 
contemporâneos – políticos, socioam-
bientais, econômicos, religiosos e cultu-
rais – exige-se o convite por uma edu-
cação para a paz comprometida com a 
vida e pautada pelo humanismo cristão.

Muitas são as característi-
cas que configuram o cenário 
contemporâneo: a rapidez das 
mudanças e dos fatores que le-
vam ideias e produtos à obsoles-
cência, a mobilidade humana, o 
fluxo de mercadorias e tendên-
cias, a multiplicação  frenética 
do conhecimento-informação, a 
emergência de uma consciência 
planetária, a busca de novas 
relações com o sagrado, 
e a percepção das sociedades 
cada vez mais interconectadas 
etc (umbrasil, 2013, p. 45).

Ambiente Educativo

O processo educacional tem como função 
colaborar para despertar a capacidade 
crítica da pessoa, condição indispensável 
para a renovação da sociedade e reco-
nhecimento das situações que devem ser 
transformadas. Desta maneira, entende-
-se a escola como espaço de educação 
para a vida, de desenvolvimento cultural 
e empenho pelo bem comum. A escola se 

legitima como uma frutífera oportuni-
dade de compreensão do presente e de 
preparar o futuro para a vivência de uma 
sociedade justa e humanizada.

A escola deve centrar-se na pessoa que 
aprende, ou seja, nos estudantes, possi-
bilitando-os uma formação nas diversas 
dimensões para que eles sejam habilita-
dos na inserção do mundo do trabalho 
e da vida social com as devidas com-
petências. O ambiente escolar se con-
figura como possibilidade de abertura 
da consciência e o conhecimento de si, 
além da percepção e responsabilida-
de para com as maravilhas do mundo, 
em específico da natureza. Portanto, a 
escola é chamada a contribuir na des-
coberta do sentido da vida e incentivar 
novas esperanças para o hoje, em pers-
pectiva do futuro.

É preciso entender que a escola não 
pode limitar à sua ação – missão -, ao 
cumprimento da dinâmica de qualidade 
educacional, mas o seu diferencial está 
no desenvolvimento da “capacidade de 
olhar” dos estudantes. Na verdade, é o 
exercício da educação para o bem co-
mum, que prioriza o desenvolvimento 
da capacidade de saída de si mesmo em 
busca do outro.

Entendemos que educar não se 
resume ao desenvolvimento de 
capacidades intelectuais, habi-
lidades motoras ou da sociabi-
lidade da pessoa, mas em possi-
bilitar a “aquisição gradual dum 
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sentido mais perfeito da res-
ponsabilidade na própria vida, 
retamente cultivada com esfor-
ço contínuo e levada por diante 
na verdadeira liberdade” (CON-
CÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II, 
1965b, GE, p. 1). E isso se situa 
no terreno da espiritualidade. 
Trata-se de possibilitar uma 
experiência espiritual encarna-
da na realidade, libertadora, 
capaz de fecundar a história 
e acalentar a utopia, fonte de 
discernimento diante das ambi-
guidades, serenidade nas con-
tradições, esperança diante de 
visões fatalistas e catastrófi-
cas que um olhar estritamente 
imanente impõe (junqueira; itoz; 
melo neto, 2016, p. 173-174).

A escola é espaço de encontros, de inú-
meras possibilidades e provocadora de 
comunhão, à medida em que aposta 
num projeto gerador de diálogo, troca 
de experiências e construção das gera-
ções. Ela é parte de uma semeadura em 
preparação do “terreno” para uma con-
vivência baseada no espírito de acolhi-
mento e de solidariedade. Por fim, todas 
as instâncias da comunidade educativa – 
estudantes, famílias e educadores – são 
convidadas a inserir o fermento evangé-
lico nas culturas da contemporaneidade.

Da escola-comunidade fazem parte to-
dos os que estão diretamente envolvi-
dos nela: professores, equipe gestora, 
administrativo, auxiliar, estudantes e 

seus pais/responsáveis. O conjunto da 
comunidade escolar mesmo com a diver-
sidade de funções e algumas divergên-
cias, reveste-se das características da 
comunidade cristã, lugar envolvido pela 
caridade e troca de experiências, espaço 
gerador de vida, fraternidade e sonhos.

A comunidade educativa deve criar um 
ambiente favorável que desperte o sen-
so de pertença, de participação e res-
ponsabilidade em todos os envolvidos 
no universo escolar, de modo que cada 
um desenvolva a sua parte no espírito 
evangélico de caridade e liberdade. O cli-
ma comunitário propiciado nos diversos 
segmentos da escola deve ser permeado 
por relações mútuas marcadas por uma 
grande familiaridade e espontaneidade, 
espaços ricos de convivência e formação 
de vínculos fraternos duradouros.

O Espaçotempo Educativo, 
Um Lugar Teológico

Vale salientar que o espaçotempo pro-
piciado pelo universo educativo é um lu-
gar teológico. Esta afirmação parte do 
pressuposto que à luz da Revelação de 
Deus, toda realidade que afeta o ser hu-
mano transforma-se em lugar teológico. 
Nesse sentido, a escola com toda carga 
social, cultural e comunicativa que ela 
traz consigo, pode e deve ser conside-
rada um lugar teológico. Neste sentido, 
podemos parafrasear o teólogo jesuíta, 
João Batista Libânio:

Considerar a escola como 
lugar teológico é acolher a 
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voz de Deus que fala por meio 
dos sujeitos sociais que ela 
traz consigo. A novidade que a 
escola nos apresenta neste mo-
mento, portanto, é sua teologia, 
isto é, o discurso que Deus nos 
faz através dos seus interlocu-
tores – estudantes, familiares, 
professores.... De fato, Deus nos 
fala pelas crianças, adolescen-
tes, jovens e adultos. A escola, 
nesta perspectiva, é uma reali-
dade teológica, que precisamos 
aprender a ler e a desvelar 
(apud ribeiro, 2011, p. 101).

Numa melhor compreensão sobre lugar 
teológico, ainda o teólogo Libânio

aplica o termo “lugar” a dois 
contextos: primeiro ao conheci-
mento teológico, que é a reve-
lação relacionada à Palavra de 
Deus, lida e entendida na longa 
tradição da Igreja, e segundo, à 
posição que se assume em meio 
às relações sociais e mostra a 
realidade a partir de uma situ-
ação concreta (apud ribeiro, 
2011, p. 102).

Diante do exposto, é interessante a 
descoberta das inúmeras realidades 
que envolvem o espaçotempo educa-
tivo e como elas afetam os sujeitos 
sociais deste coletivo. Desta maneira, 
se perceberá o discurso divino e o seu 

audacioso projeto de reino para a nos-
sa sociedade. Realmente, a escola en-
quanto realidade teológica, é um lugar 
de aprendizagem que precisa ser lido, 
aprofundado e desvelado.

Pastoral Educativa

“Promover, articular e organi-
zar ações evangelizadoras no 
mundo da educação, compreen-
dido como pessoas, instituições 
e ambientes relacionados à 
educação, com a finalidade de 
ser sinal do Reino de Deus e de 
construir um ser humano fra-
terno, livre, justo, consciente, 
comprometido e ético (cnbb, 
2016, p. 7).

A pastoral educativa deve assegurar 
uma série de iniciativas em vista da 
participação e da transformação da 
sociedade, buscando alicerçar um pro-
jeto pedagógico que assuma os valores 
evangélicos. Assim, a pastoral educativa 
se constituirá como um conjunto orgâ-
nico de estruturas formais educacionais 
necessárias, a fim de se construir um 
projeto educativo integral, envolvendo 
toda a comunidade escolar. A pastoral 
educativa pretende desenvolver pro-
cessos e ações para realizar a sua obra 
evangelizadora contribuindo dessa for-
ma para a humanização da sociedade,

portanto, à luz da experiência 
evangelizadora da Igreja, a 
pastoral da educação pretende 
ser uma presença evangelizado-
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ra da Igreja no mundo da edu-
cação, possibilitando, por meio 
de processos pedagógicos e 
pastorais, o encontro das pes-
soas com os valores do Reino 
de Deus, como o amor, a verda-
de e o bem (cnbb, 2016, p. 11).

Portanto, a pastoral educativa deverá 
propor uma reflexão-ação conjunta que 
questiona criticamente, à luz dos valores 
evangélicos, a educação em si, os pro-
cessos educativos e as estruturas das 
instituições e movimentos da educação. 
Os agentes/interlocutores da ação pas-
toral deverão ir ao encontro, no universo 
educativo, daqueles que vivem nas pe-
riferias existenciais e que exigem maior 
ação evangelizadora da Igreja.

Logo, vale ressaltar que a pastoral edu-
cativa deve saber-se inter-religiosa, ou 
de abertura ao outro, na formação de 
diálogos entre os diferentes sujeitos, 
sabendo tratar das múltiplas dimensões 
da condição juvenil e de seus territórios. 
Na verdade, a pastoral deve ter presen-
te as diversas compreensões de mundo, 
sejam elas do ambiente real ou virtual, 
presentes no espaço educativo.

 

[...], a Pastoral se constitui 
como uma instância vital para 
dinamizar a ação evangeliza-
dora, encarnada na realidade, 
tomando como referencial a 
antropologia cristã, propõe 
ações pautadas no anúncio do 
Evangelho, na educação da fé, 

na vivência dos valores univer-
sais, na promoção da dignidade 
humana, na justiça e na solida-
riedade, tendo como centro a 
pessoa de Jesus de Nazaré e sua 
mensagem (umbrasil, 2016, p. 41).

A organização da pastoral, no ambiente 
escolar, educa para um modelo de vida 
alicerçado na experiência comunitária. 
São os coletivos humanos, facilitadores, 
para elementos de cuidado e sensibili-
dade acolhedora com o outro e com o 
meio onde se habita. Por sua vez, a es-
cola terá como inspiração evangélica a 
própria pessoa e ação de Jesus, ou seja, 
o seu jeito de viver e de posicionar-se 
diante de cada situação da vida.

No espaço escolar, a pastoral, torna-se 
a dimensão educativa que cuida e trata 
de sujeitos e de suas relações, no intuito 
de contribuir para o bem coletivo, visto 
que a ação pastoral se realiza no pro-
cesso de interação com as pessoas e 
suas junções coletivas, além dos territó-
rios de vivências que estas constituem. 
Concretamente, a pastoral deve apro-
veitar das possibilidades nas interpela-
ções das relações humanas em todas as 
instâncias educativas – estudantes dos 
diversos níveis, professores e colabora-
dores em geral, famílias e responsáveis, 
equipe gestora, atividades extra escola 
e demais sujeitos – para que todos os 
envolvidos possam vislumbrar caminhos 
para uma educação humanizadora.

Nos processos educativos-evangelizado-
res, a pastoral compõe, enriquecida pela 
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dinâmica pedagógica, um espaçotempo 
essencial. Se por um lado, as teorias pe-
dagógicas favorecem uma apropriação 
sobre os processos de aprendizagem, 
por outro, a pastoral abastece esses 
processos à luz da fé. Tudo é formati-
vo, resultando um profundo ecossistema 
educativo-evangelizador.

 
Pastoral Educativa: 
Uma Experiência Afetuosa

Segundo o autor Jorge Larrosa Bondía 
(2002, p. 21), no estudo Experiência e 
alteridade em educação, afirma que “a 
experiência é o que nos passa, o que 
nos acontece, o que nos toca. Não o que 
se passa, o que acontece, ou o que toca. 
A cada dia se passam muitas coisas, 
porém, ao mesmo tempo, quase nada 
acontece”. Percebe-se que o autor enfa-
tiza que a experiência não tem o mesmo 
significado para todas as pessoas, de 
maneira que ela só se tornará significa-
tiva se nos afetar, nos transformar. Lar-
rosa Bondía (2002) defende a experiên-
cia como uma possibilidade de que algo 
nos aconteça ou nos toque. No entanto, 
é necessário um gesto de interrupção, 
ou seja, parar para

pensar, parar para olhar, pa-
rar para escutar, pensar mais 
devagar, olhar mais devagar, 
e escutar mais devagar, parar 
para sentir, sentir mais deva-
gar, demorar-se nos detalhes, 
suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da 

ação, cultivar a atenção e a 
delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, 
escutar aos outros, cultivar a 
arte do encontro, calar muito, 
ter paciência e dar-se tempo e es-
paço (junqueira; itoz; melo neto, 
2016, p. 122).

 

A partir do exposto, entende-se que a 
experiência é um movimento singular, 
consistindo em situações que nos afetam 
a ponto de modificar a nossa percepção 
e atitudes. Portanto, quais experiências 
de sentido, via pastoral, com intenciona-
lidade pedagógica, a escola oferece aos 
estudantes na perspectiva de uma edu-
cação evangelizadora com excelência?

A experiência de Deus se dá na 
troca com o outro, com o meio, 
com o conhecimento, nos dá uma 
visão ampla sobre o mundo. E, 
para que esta experiência seja 
de fato significativa, é fundamen-
tal a sensibilização a fim de que 
os alunos se sintam tocados em 
profundidade, pois “os aconte-
cimentos da atualidade, conver-
tidos em notícias fragmentadas 
e aceleradamente obsoletas, 
não nos afetam no fundo de nós 
mesmos. Vemos o mundo passar 
diante de nossos olhos e per-
manecemos exteriores, alheios, 
impassíveis (junqueira; itoz; melo 
neto, 2016, p. 122).
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A dimensão pastoral inserida no contex-
to escolar articulando conhecimento, fé, 
religião, cultura, por meio de vivências 
solidárias buscará contribuir para a re-
construção das utopias e dos horizon-
tes dos seres humanos. Afinal, é urgente 
fundamentar o significado do viés reli-
gioso, visto que os novos processos de 
construção de subjetividade contem-
porâneos exigem um novo modo de ser 
e estar no mundo. Portanto, cada vez 
mais se faz necessário o cultivo desta 
dimensão transcendental, tão forte no 
ser humano, a fim de incentivar a vivên-
cia e a descoberta de valores funda-
mentados na ética relacional.

A ação pastoral no ambiente educativo 
deve estimular a busca de mecanismos 
dinamizados por uma mediação afetivo-
-motivadora. É preciso resgatar a afe-
tividade do olho no olho, da escuta, do 
toque com reverência, do abraço como 
aconchego, das palavras que curam e 
dos encontros geradores de vida, par-
tilha e sabedoria. As práticas afetivas 
exigem uma “dose maior” de sensibili-
dade, a fim de que sejam produzidas a 
compaixão, a solidariedade e a capaci-
dade de amar.

A experiência da pastoral educativa 
será um auxílio na tessitura do sentido 
da vida, sobretudo no desenvolvimento 
de uma consciência planetária ao re-
conquistar a essência do ser humano, 
em vista da construção de um mundo 
melhor para se viver. Ademais, partindo 
do pressuposto que o ser humano é um 
ser dialógico e de relações – com o mun-

do, com o outro, consigo mesmo e com 
o Absoluto – a pastoral será um espaço 
de abertura para o novo e de superação 
da indiferença.

Neste sentido, a experiência provocada 
por qualquer ação pastoral deve irra-
diar força e ternura, na medida em que 
inaugura um jeito novo de ser humano, 
fortalecendo os espaços pela cultura do 
bem viver. A vivência pastoral, simboli-
camente, carregará em seus ombros os 
sonhos e anseios da comunidade edu-
cativa, para que esta veja além do ho-
rizonte e perceba a beleza e ternura do 
reino acontecendo para todos, por meio 
da força irresistível do amor.

Considerações Finais

O texto nos alerta que o reconhecimen-
to de uma ação evangelizadora efetiva 
no espaço escolar é possível na medida 
que as iniciativas sejam cada vez mais 
eficazes, ousadas e criativas em suas 
práxis. Neste sentido, permanece o con-
vite para que, atentos aos sinais dos 
tempos, possamos buscar novas formas 
de vivenciar uma educação evangeli-
zadora, que da unidade na diversidade 
promova o respeito, o diálogo e a aco-
lhida relacional entre diferentes identi-
dades e culturas.

A experiência afetuosa no espaçotem-
po educativo é um movimento que con-
segue envolver efetivamente todos os 
agentes e interlocutores do processo, 
visto que as interações no âmbito es-
colar são pontuadas pela afetividade. 
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Assim, vislumbraremos a proposta do 
Papa Francisco, alinhando escola-famí-
lia-sociedade numa

empreitada [em que] cada um 
tem o seu papel particular ao 
mesmo tempo que comungam 
entre si formando a aldeia que 
eduque para a vida (cnbb; anec; 
crb, 2020, p.12).

Desta maneira, compreende-se tam-
bém a escola, enquanto ambiente edu-
cativo, como um lugar teológico. Assim, 
um “lugar teológico (locus theologicus) 
pode ser um evento, uma experiência 
ou uma condição de vida – com seus 
respectivos sujeitos – em que Deus se 
revela para nós. Nesses “lugares” (loci) 
Deus se pronuncia e interpela a nossa 
fé, a nossa esperança e o nosso amor" 
(CNBB; ANEC; CRB, 2020, p.12).

Esses lugares teológicos não se 
caracterizam apenas geografi-
camente, como um mapeamento 
físico, mas acima de tudo, como 
um mapeamento hermenêutico, 
pois constituem teografias, ou 

seja, inscrições de Deus no tem-
po e no espaço da humanidade, 
dispostas providencialmente à 
nossa interpretação (umbrasil, 
2016, p. 26).

Portanto, ao vislumbrarmos uma escola 
que deseja revelar o seu autêntico e pro-
fundo caráter educativo, se perceberá 
automaticamente a evangelização como 
meio e possibilidade para o desenvolvi-
mento do ser humano pleno, tendo como 
referência a pessoa de Jesus de Naza-
ré. Na realidade, não caberá a escola 
somente o desenvolvimento cognitivo e 
a excelência acadêmica, mas também a 
formação ética e social, o exercício para 
a abertura ao transcendente e a educa-
ção religiosa dos interlocutores.

Sendo assim, acredita-se na utopia de 
uma educação evangelizadora, dinami-
zada pelo afeto, visto que somos seres 
com a dimensão da busca pelo sentido 
existencial. Esta eterna busca dá cor, 
sabor e intencionalidade à vida. O cami-
nho e a descoberta farão da escola uma 
fonte de vitalidade para a construção 
de uma sociedade sustentada por valo-
res evangélicos.
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