
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.



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

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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