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SOFIA CAVALLETTI E O 
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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