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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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