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ARTIGO

RESUMO

Idalina Pinheiro, Monika Silva e Priscila Donatz

PASTORAL ESCOLAR E 
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.

Palavras-Chave: Identidade e Carisma. Escola em Pastoral. Pastoral Escolar. Pri-
meira Infância.
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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 



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

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.


