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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é conhecer com maior profundidade a Pedagogia de 
Schönstatt, fundada por José Kentenich em Schönstatt, na Alemanha, no ano de 
1914, a qual é pedagogia norteadora do Colégio Mãe de Deus e por objetivo 
específico analisar a relevância da Pedagogia de Schönstatt para a Educação 
Infantil, visando compreender a construção da autonomia dos educandos. Desse 
modo, o trabalho apresenta um estudo teórico da pedagogia de Schönstatt, 
acompanhado de uma um breve levantamento histórico do criador da pedagógica de 
Schönstatt, José Kentenich, da obra de Schönstatt, e do Colégio Mãe de Deus, local 
em que foi desenvolvida a segunda parte da pesquisa, que constitui em uma breve 
descrição do cotidiano da Educação infantil neste colégio e uma entrevista realizada 
com educadores e crianças. Pode-se afirmar, diante deste estudo que a Pedagogia 
de Schönstatt, é relevante ao processo educativo de crianças da educação infantil 
no colégio Mãe de Deus, colaborando com o desenvolvimento de seus processos 
educativos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente tema foi escolhido primeiramente pelo contato próximo que 

tenho com o Movimento Apostólico de Schönstatt. Meu vínculo com o movimento 

começou desde muito cedo, por meio de meus pais que pertencem a Liga de 

Famílias de Schönstatt. Participei, quando criança das Apóstolas Luzentes de Maria 

e posteriormente da Juventude Feminina de Schönstatt, o que possibilitou 

vivenciardurante todo esse tempo a Pedagogia criada por seu fundador, José 

Kentenich. 

A Pedagogia de Schönstatt sempre me despertou grande interesse, a 

princípio apenas um interesse particular, voltadopara meu desenvolvimento pessoal, 

não havia pensado em utilizá-la como tema do meu trabalho de conclusão de curso. 

Pensei em várias áreas de estudo, comecei pesquisando alguns temas, mas não 

encontrava a direção quedeveria seguir.  

Até que em 2014 ingressei comoestagiária na função de Professora 

Auxiliar da Educação Infantil no Colégio Mãe de Deus, o qual a Pedagogia 

norteadora do Colégio é a Pedagogia de Schönstatt e presenciar a prática dessa 

teoria no espaço escolarampliou meu interesse. 

Meu envolvimento profissional com o Colégio iniciou em um momento em 

que a Instituição está envolvida com a comemoração dos seus oitenta anos e 

concomitante a este momento, passou por diversas modificações, envolvendo desde 

a reestrutura física até o Projeto Político Pedagógico do colégio. Pude a partir desse 

momento histórico, presenciar ricas vivências da Pedagogia de Schönstatt e 

perceber melhor sua prática no cotidiano escolar.  

Presenciando tantas reestruturações pedagógicas no colégio e tendo a 

grande oportunidade de participar de atividades escolares próprias da pedagogia de 

Schönstatt, que sempre fez parte da minha vida pessoal agora em minha vida 

profissional, não tive mais dúvidas de que tal pedagogia deveria nortear meu tema 

de estudo. 

O trabalho tem por objetivo geral apresentar um estudo das bases da 

Pedagogia de Schönstatt e como objetivo específico: A relevância da Pedagogia de 

Schönstatt para a Educação Infantil. Desejo responder o problema de pesquisa: “A 

Pedagogia de Schönstatt tem relevância para a Educação infantil, em seu contexto 
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atual, para o desenvolvimento da autonomia dos educandos?”. Dada à limitação de 

um Trabalho de Conclusão de Curso, o estudo tem caráter introdutório e divide-se 

em três capítulos. 

O primeiro, denominado José Kentenich, a Obra de Schönstatt, O Colégio 

Mãe de Deus, apresenta a história de vida do Fundador da Obra, a história da Obra 

de Schönstatt, contando sobre sua fundação e os momentos culminantes de seu 

desenvolvimento visando à compreensão do leitor sobre a Obra e apresenta o 

Colégio Mãe de Deus, Instituição a qual é norteada pela Pedagogia de Kentenich.  

O capítulo intitulado A Pedagogia de Schönstatt apresenta a Pedagogia 

utilizada no Colégio Mãe de Deus, como ocorreu sua elaboração e seus aspectos 

principais, como os pilares norteadores e os eixos pedagógicos elaborados por 

Kentenich, objetivando uma melhor compreensão da Pedagogia ao leitor. 

O terceiro e último capítulo nomeado A Pedagogia de Schönstatt no 

contexto da Educação infantilapresenta a relação da Pedagogia com a Educação 

Infantil. Retoma as bases legais vigentes para essa modalidade de ensino, traz uma 

análise de práticas educativas do Colégio Mãe de Deus baseadas na Pedagogia de 

Schönstatt e uma pesquisa realizada com professores e alunos visando 

compreender como o Colégio coloca em prática a Pedagogia norteadora. 

Desejo por meio do trabalho de conclusão de curso lançar um olhar de 

estranhamento sobre essa pedagogia, com o objetivo de aprofundar meus 

conhecimentos sobre a Pedagogia de Schönstatt e investigar a aplicação da 

Pedagogia no Colégio, em especial, no Projeto da Educação Infantil. 
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2 JOSÉ KENTENICH, A OBRA DE SCHÖNSTATT, O COLÉGIO MÃE DE DEUS 

 

Este primeiro capítulo é composto de uma breve biografia do fundador da 

Obra de Schönstatt, José Kentenich, e, também, um resumo da história de fundação 

da Obra de Schönstatt, e do Colégio Mãe de Deus, situado no Município de 

Londrina, com especial destaque aos momentos culminantes de seu 

desenvolvimento. O objetivo deste capítulo é possibilitar uma melhor compreensão 

do contexto em que aPedagogia de Schönstatt se desenvolveu e esta pesquisa foi 

realizada. 

 

2.1 JOSÉ KENTENICH E A OBRA DE SCHÖNSTATT 

 

José Kentenich nasceu dia 18 de novembro de 1885, em Gymnic, na 

Alemanha. Por volta dos quatro anos de idade, no ano de 1894, sua mãe o colocou 

em um orfanato chamado São Vicente, em Oberhausen, por não ter condições de 

criá-lo.  

Ainda adolescente decidiu-se pela vida sacerdotal, iniciando seu 

noviciado em 1904 na sociedade dos Padres Palotinos e aos 24 anos, no dia 8 de 

julho de 1910 foi ordenado Padre. Kentenich, a esse respeito, afirmava em vida que 

sua missão é anunciar Deus como pai atuante e presente na vida de cada ser 

humano. (SCHLICKMANN, 2008) 

Logo após sua ordenação, começou a atuar como professor no Seminário 

Menor de sua comunidade, emEhrenbreitstein e em 1912 foi nomeado diretor 

espiritual dos alunos seminaristas do Novo Seminário menor, em um bairro, na 

cidade de Vallendar, chamado Schönstatt. (SCHLICKMANN, 2012) 

É nestaatividade de formador de jovens seminaristas, que José 

Kentenich, desenvolveu os primeiros pressupostos da pedagogia de Schönstatt, que 

entusiasmaram os estudantes, seminaristas. Seu objetivo era a transformação da 

sociedade por meio da “formação de homens livres, firmes, independentes e com 

personalidades autônomas para atuar na comunidade”. (STRADA; PONTES, 1998) 

A história de Schönstatt é marcada por quatro momentos culminantes de 

seu desenvolvimento. José Kentenich os denominou como Marcos Históricos, 

considerando-os momentos fundamentais para história da Obra de Schönstatt. 

(ANDRACA, 2011) 
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O primeiro Marco histórico tem o título “Na luz Divina”, é constituído pelo 

dia 18 de outubro de 1914, dia em que Kentenich, junto com alguns jovens, fundou o 

Movimento Apostólico de Schönstatt. Uma obra católica, de orientação espiritual e 

educativa destinada a jovens, adultos, crianças e famílias.A fundação aconteceu em 

uma pequena capela em que Kentenich e os jovens selaram uma aliança de amor 

com Maria, (figura bíblica, dita mãe de Jesus Cristo), solicitaram a ela, por meio de 

orações que, estivesse presente naquela capela atuando como educadora na 

transformação das pessoas, com o objetivo principal, a transformação da sociedade. 

(ANDRACA, 2011) 

Kentenich doou todos seus esforços para o crescimento do Movimento de 

Schönstatt, o segundo marco da história de Schönstatt é intitulado como “Na 

confiança divina”. Por conta da perseguição à Igreja durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939 a 1945), Kentenichfoi prisioneiro do nazismo entre 1941 e 1945, 

primeiro na cidade de Coblença (Alemanha), depois no campo de concentração em 

Dachau1, também na Alemanha.  

No dia 20 de janeiro de 1942, Kentenich, renunciou voluntariamente a 

possibilidade de libertação que lhe foi oferecida, ainda na prisão em Coblença e 

preferiu ser levado ao campo de concentração em Dachau. 

Kentenich, baseado em sua crença espiritual, acreditou que ao oferecer 

sua liberdade, aceitando ir para prisão em Dachau, possibilitaria aos membros de 

Schönstatt, o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades para o 

desenvolvimento moral, social e religioso da Obra de Schönstatt, que nesse 

momento histórico, já havia ultrapassado a adesão de seminaristas, já havia homens 

e mulheres, principalmente jovens, envolvidos com Schönstatt.  (ANDRACA, 2011). 

Ou seja, havia casais, jovens, e pessoas dedicadas à vida consagrada (Padres e 

Irmãs), por isso a expressão Obra de Schönstatt.  

No campo de concentração, continuou a trabalhar como orientador 

espiritual dos presos que conviviam com ele. Ao contrário do que pensavam as 
                                                           
1Dachau: Foi o primeiro campo de concentração da Alemanha, criado em março de 1933 e 
tornou-se um modelo para os demais campos construídos ao longo da Segunda Guerra 
mundial. Localiza-se a 15 quilômetros da Cidade de Monique. Os registros apontam que 
certa de 188.000 homens foram encarcerados e não se sabe ao certo quantos pessoas 
forma exterminadas neste campo e em seus subcampos. Disponível em: 
http://www.umviajante.com.br/alemanha/117-campo-de-concentracao-de-dachau. Acesso 
em: 02 maio 2016. 
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autoridades alemãs, ao prendê-lo em Dachau, o movimento cresceu em 

extensão.(ANDRACA, 2011) 

Após sua liberdade, em 1945, Kentenich inicia viagens à América do Sul, 

África e Estados Unidos, para estabelecer contatos internacionais e ajudar os 

membros do Movimento de Schönstatt que já se encontravam presentes nesses 

países a edificar o pensamento e a Obra de Schönstatt, tornando-a Internacional. 

(VIDA Padre…). 

No dia 31 de maio de 1949 se situa o terceiro marco histórico que tem 

como título: “Na força divina.”Kentenich desejava e precisava que Schönstatt 

obtivesse reconhecimento pela sede da Igreja católica. É importante destacar, que 

os pressupostos de Schonstatt, principalmente a formação de pessoas com 

liberdade e autonomia eram questionados pela Igreja. (STRADA, 1998). 

Em meio ao processo de aprovação, de Schonstatt na Igreja, o Bispo 

Auxiliar de Treves realizou uma visita às Irmãs de Maria e a partir desta visita 

surgiram questionamentos, às quais Kentenich respondeu por meio de uma carta. 

Nessa carta os temas centrais foram: à obediência, à relação filial dos membros de 

Schönstatt a Deus, Kentenich, reforça em suas orientações espirituais a figura de 

Deus como Pai, e a necessidade dos membros da obra comportarem-se como filhos 

de Deus. Para tanto, como estratégia pedagógica, aponta a figura do pai familiar e 

neste caso, a si mesmo como um reflexo da imagem de Deus, ainda que com falhas 

próprias de um ser humano. (ANDRACA, 2014) 

Porém, Andraca (2014), destaca que a franqueza que Kentenich utilizou 

para responder as observações não foi bem compreendida, desencadeando todo um 

processo de investigação a sua vida e sua obra. Kentenich, por determinação da 

Igreja, é afastado do Movimento de Schönstatt durante tal investigação e fica exilado 

por 14 anos em Milwaukee, nos Estados Unidos. 

O quarto marco histórico, conhecido por “Milagre da noite Santa” está 

associado a três datas: 22 de outubro de 1965, dia em que o Papa Paulo VI confirma 

o decreto do Santo Ofício, pelo qual Kentenich era libertado, 22 de dezembro, dia 

em que foi realizada uma audiência papal sobre a vida de Kentenich e de sua Obra 

e 24 de dezembro de 1965 em que o fundador do Movimento de Schönstatt regressa 

a Schönstatt após os 14 anos em que esteve exilado, podendo retomar seu trabalho 

junto a família de Schönstatt. 
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Durante ainda quase três anos, trabalhou com total dedicação e entrega 

no aperfeiçoamento da Obra de Schönstatt. Em 15 de Setembro de 1968 José 

Kentenich faleceu com quase 83 anos de idade, após celebrar uma Santa Missa na 

nova Igreja de adoração, no monte Schönstatt. (ANDRACA, 2011) 

 

2.2 O COLÉGIO MÃE DE DEUS - BREVE HISTÓRICO 

 

O Colégio Mãe de Deus, é uma escola particular, confessional católica, 

localizado à Rua Pará, 845, Centro, no Município de Londrina, no estado do Paraná. 

É de propriedade do Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schönstatt e faz parte 

da Obra Internacional de Schönstatt.  

A história do colégio coincide com o início da colonização do Norte do 

Paraná e fundação da cidade de Londrina/PR, que foi criada em 1934 e o Colégio 

Mãe de Deus fundado em 1936. Ambos os eventos representam um marco histórico 

para o desenvolvimento da região. (LAWAND; BERTAN, 2008). Importa, enfatizar, 

que estes acontecimentos estavam inseridos no contexto mundial que culminou com 

a Segunda Guerra Mundial (1939-1954). 

Inicialmente as Irmãs de Maria de Schönstatt fundaram uma pequena 

escola estabelecida em um depósito alugado situado na Rua Minas Gerais, onde, 

atualmente, está o Edifício Palácio do Comércio. Havia duas salas pequenas que 

serviriam para suas primeiras atividades educacionais. (PPP, 2015). 

Em seus primeiros anos de vida não conseguia atender as demandas de 

matrícula. Graças à doação do terreno onde hoje localiza-se o Colégio Mãe de 

Deus, na época pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, a escola pode se 

expandir. E, em 17 de julho de 1938, foi inaugurada a primeira ala do, então, novo 

Colégio Mãe de Deus. 

Na época, eram dois andares de alvenaria, construído a Rua Pará, entre 

as ruas Rio de janeiro e São Paulo, na cidade de Londrina. O prédio 

comportavaquatro salas de aula, portaria e secretaria no andar térreo e, no andar 

superior, capela e instalações para internato, na qual foi possível atender as 

crianças do pré-escolar. E em 4 de agosto de 1941 o colégio foi registrado na 

Secretaria de Educação e Cultura. 

Em 1947, a Instituição decidiu concentrar-se na educação feminina, 

abrindo novos cursos e ampliação da capacidade física, e passou a abrigar 800 
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alunas. Em 1953, foi criada a Escola Normal Secundária, atendendo ao pedido das 

famílias das estudantes para que elas tivessem a possibilidade de prosseguir os 

estudos no próprio colégio. Iniciaram as atividades com 24 alunas. O curso normal 

sempre foi um atrativo para a juventude feminina, por ser no período diurno e pela 

preparação de professores para o ensino primário tão necessário na região.  (PPP, 

2015). 

Em 1957, teve início a construção de mais uma ala de 7.000 m². Após 

longos anos de luta e generosa colaboração de pais de alunos e do povo 

londrinense, as Irmãs recorreram à prodigalidade do povo alemão, e deste 

receberam a importância necessária para a conclusão da obra.  (PPP, 2015).  

No início de 1960, foi autorizado o funcionamento do curso superior de 

Música, obtendo o reconhecimento como Faculdade de Música Mãe de Deus, cinco 

anos mais tarde e em 1972, com o objetivo de atender um número significativo de 

professores leigos atuando nas escolas públicas e particulares, o Colégio criou o 

curso integral de 2º grau com habilitação em Magistério. (PPP, 2015). 

Atualmente com uma reestrutura pedagógica e física foi implementada em 

todos os níveis de ensino oferecidos, disponibiliza os Cursos de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e médio, tanto para meninas quanto para meninos, com o 

objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes. 
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3. UM POUCO DA PEDAGOGIA DE SCHÖNSTATT 

 

O objetivo desse segundo capítulo é apresentar a Pedagogiautilizada no 

Colégio Mãe de Deus. Será discorrido sobre o surgimento do pensamento 

pedagógico e as características principais desta teoria. O Colégio Mãe de Deus 

orienta seu processo educacional Pedagógico de Schönstatt, criado porJosé 

Kentenich. A construção da Pedagogia de Schönstatt teve início em 1912. 

 

3.1 A PEDAGOGIA 

 

Neste ano, na Alemanha, Kenteniché nomeado ao cargo de Diretor 

Espiritual no Seminário dos Padres Palotinos, no qual já lecionava como Professor 

de Latim e Alemão. Ao assumir seu novo posto apresenta uma nova proposta 

pedagógica para trabalhar com seus estudantes, indo contra a tendência 

pedagógica utilizada até então. (STRADA; PONTES, 1998) 

Nesse momento histórico, no século XX, a tendência pedagógica mais 

utilizada era a tradicional que se concretiza em processos educativos centrado no 

professor e na transmissão de conhecimento. (SCHLICKMANN, 2012) A tendência 

tradicional sugere distância entre professor e estudante e a educação é norteada por 

obediência, disciplina e ordem. Considerando adequado também o controle, a 

vigilância e o castigo, inclusive castigo corporal. (SAVIANI, 2005) 

Os educadores adeptos ao método tradicional,  

 

[...] pensavam a escola como uma agência centrada no professor, 
cuja tarefa é transmitir os conhecimentos acumulados pela 
humanidade segundo uma gradação lógica, cabendo aos alunos 
assimilar os conteúdos que lhes são transmitidos. Nesse contexto a 
prática era determinada pela teoria que a moldava fornecendo-lhe 
tanto o conteúdo como a forma de transmissão pelo professor, com a 
conseqüente assimilação pelo aluno[...] (SAVIANI, 2005, p. 2) 

 

Entretanto, no ano de 1920, no interior da Alemanha, no Seminário Menor 

dos Padres Palotinos, em Ehrenbreitstein, conforme afirma Schlickmann (2012), 

Kentenich tinha outro olhar para o processo educacional e não concordava com as 

características do ensino tradicional. Ao se apresentar a seus jovens estudantes, 

começou com afirmações que causaram surpresa e despertaram esperanças a eles, 
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afirmava que a partir daquele momento, iriam trabalhar juntos.Em seus diálogoscom 

os estudantes apontou exigências, mas também para estes mesmos estudantes, 

permitiu que eles exigissem, dele, como professor o máximo de suas capacidades. 

Ressaltou: “Queremos aprender. Não somente vós, eu também. Aprenderemos uns 

com os outros, pois nossa aprendizagem nunca há de cessar, principalmente em se 

tratando de arte da autoeducação, que é obra de toda nossa vida.”(STRADA; 

PONTES, 1998, p. 13) 

Na mesma época, concomitante ao momento em que José Kentenich 

colocava em prática sua pedagogia, John Dewey, filósofo e pedagogo norte-

americano,defendia pressupostos semelhantes aKentenich para a educação. A ideia 

básica de seu pensamento está centrada no desenvolvimento da capacidade de 

raciocínio e espírito crítico do estudante. A educação deve servir como ferramenta 

para o indivíduo resolver situações da vida e a ação educativa tem como elemento 

fundamental o aperfeiçoamento das relações sociais. (DEWEY, 1978) 

Muito semelhante ao que encontramos na pedagogia Kentenichiana a 

filosofia de Dewey defende uma prática docente baseada na liberdade do estudante 

para que o próprio elabore seus conhecimentos, suas certezas e suas próprias 

regras morais. Dewey acredita que “A atividade educativa deve ser sempre 

entendida como uma libertação de forças e tendências e impulsos existentes no 

indivíduo, e por ele mesmo trabalhados e exercitados (DEWEY, 1978, p. 25) 

Assim como Dewey (1978), Kentenich (1914), olha para o educando 

como sujeito ativo e participativo em seu processo educativo, defende a educação 

como processo de humanização e transformação social e que deve ocorrer a 

conquista por parte dos estudantes de seu processo de autonomia. 

Segundo Dewey (1978, p. 27), 

 

No processo educativo, o indivíduo e o meio social, são, portanto, 
dois fatores harmônicos e ajustados. O meio social ou o meio 
escolar, se bem compreendidos, devem fornecer as condições pelas 
quais o individuo liberte e realize a sua própria personalidade. Não 
podemos, assim, considerá-los antagônicos.  

 

Sabemos que o pensamento de Dewey, conduziram significativas 

mudanças no modelo educacional vigente até então. Tais técnicas foram 

fundamentadas no pensamento liberal, surgindo assim uma nova tendência, 

conhecida como Escola Nova ou Escola Progressista. (PEREIRAet al., 2009). 
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Os dois educadores, José Kentenich (1885-1968) e John Dewey (1859-

1952), no mesmo momento histórico, desenvolveram novas propostas pedagógicas. 

Porém, Kentenich desenvolve sua pedagogia, na Alemanha, entre duas guerras 

mundiais, no interior de um seminário. Assim, o reconhecimento de suas atividades 

como educador foi ocultado. 

A proposta pedagógica de Kentenich aos estudantes transformou-se em 

um documento histórico a Obra de Schönstatt, intitulado como “Documento de Pré-

Fundação”. Nele encontramos o cerne da Pedagogia de Schönstatt, o qual foi 

aplicado junto aos seus estudantes e, hoje praticado por grande número de 

multiplicadores.  

Seus objetivos fundamentais circundam a “formação de um novo homem 

inserido em uma nova comunidade”. Para isso, deseja transformar o método de 

ensino em um processo de ensino mútuo, coletivo, no qual, como professor, se 

dispunha a aprender junto com seus estudantes. Aprendendo não somente em 

teoria, mas também de modo prático, por meio de constantes exercícios de 

autoeducação.  

A principal transformação pedagógica que Kentenich, aponta, é uma 

relação mais próximas aos estudantes e o entendimento de que o processo 

educativo é coletivo. Que a aprendizagem não tinha um único eixo, mas vários 

eixos, professor – estudantes e estudante- professor e estudantes entre si, 

estudantes e sociedade e o estudante consigo, o que ele denominou de 

“autoeducação”. Ou seja, os primeiros pressupostos da pedagógica, ainda que 

contraditórios, são autoeducação e aprendizagem coletiva, com um espírito crítico 

bastante acentuado em relação a organização social.   

JoséKentenich, de acordo com Schlickmann (2012, p. 13), “Confia ao 

educando a responsabilidade pela própria educação, numa idade em que ele era 

considerado imaturo e incapaz de assumir a própria autoeducação”. Acredita que 

cabe a educação possibilitar aos estudantes condições para que tornem-

sepersonalidades livres, autênticas e íntegras.  

 

Os educandos devem experimentar que se tornam “mais 
harmoniosos, mais firmes e mais íntegros”. A atuação pedagógica 
deve “transmitir sentido”, e orientar a que “a atuação das forças 
físicas, espirituais e intelectuais transmita uma experiência de 
sentido. “A exigência de uma educação à liberdade significa que o 
trabalho pedagógico deve “capacitar ao domínio da vida e à ação, 
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mesmo abstraindo de recursos produzidos pela técnica.” 
(SCHLICKMANN, 2012, p.180) 

 

A fundação do Movimento Apostólico de Schönstatt ocorreu em um 

momento em que os jovens, estudantes de José Kentenich, passavam por grandes 

questionamentos interiores, desejavam mudanças, mas não sabiam qual caminho 

seguir. Por isso, Kentenich os auxiliou construir suas identidades, levando-os a 

realização pessoal, à desejada liberdade e ao questionamento das estruturas sociais 

vigentes. 

 

3.2 O PROJETO PEDAGÓGICO DE SCHÖNSTATT 

 

“Quando conheço profundamente uma alma e tenho a possibilidade de formá-la, 
a educação é para mim causa de alegria. Querendo bem às crianças, sinto-me enviado por 

Deus para servi-las. A educação então me proporciona alegria; as crianças são o meu 
mundo!... Educar é manter contato vital. ” 

Kentenich, Londrina, 25 de abril de 1947 (S/D) 
 

A nova proposta e prática pedagógica é sustentada por três pilares: O 

Amor, a Autonomia e a Liberdade. Apresentarei nesse tópico os três pilares e a 

importância que José Kentenich deposita sobre os estudantes para a educação e o 

desenvolvimento do indivíduo.  

A Liberdade ocupa um lugar central na Pedagogia de Schönstatt. Para 

Kentenich, era inconcebível um modelo de educação no qual os indivíduos 

presentes nesse processonão pudessem interagir. Em sua pedagogia, busca-se 

despertar nas pessoas a liberdade que até então não era possibilitado a elas, com o 

intuito de modificar a sociedade atual,considerada por ele, uma sociedade 

massificada. (STRADA; PONTES, 1998). 

Para, Kentenich (1914), a liberdade é a capacidade que o indivíduo 

desenvolve de decidir e agir com responsabilidade e respeito ao contexto 

comunitário em que vive. Optar por aquilo que realmente convém enobrece sua 

personalidade, vivendo assim a autentica liberdade, envolvendo inclusive o 

reconhecimento de suas inabilidades e incapacidades, e as dependências sociais 

que possui, que são essências para o seu desenvolvimento que ocorre no processo 

de auto educação.  
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Retomamos o pensamento de Freire (1980), na obra “Pedagogia da 

Autonomia”, com o objetivo de estabelecer um breve diálogo entre os conceitos de 

Kentenich e Freire. Este autor evidenciaa importância da conquistada liberdade, pelo 

estudante, no processo de aprendizagem e a tarefa do professor nesse processo.  

Freire (1996, p. 119) ressalta, 

 

[...] não é difícil compreender, assim, como uma de minhas tarefas 
centrais como educador progressista seja apoiar o educando para 
que ele mesmo vença suas dificuldades na compreensão ou na 
inteligência do objeto e para que sua curiosidade, compensada e 
gratificada pelo êxito da compreensão alcançada seja mantida e, 
assim, estimulada a continuar a busca permanente que o processo 
de conhecer implica. Que me seja perdoada a reiteração, mas é 
preciso enfatizar, mais uma vez: ensinar não é transferir inteligência 
do objeto ao educando mas instigá-lo no sentido de que, como 
sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o 
inteligido. É nesse sentido que se impõe a mim escutar o educando 
em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência provisória. 
E ao escutá-lo, aprendo a falar com ele. 

 

Kentenich e Freire, por meio de suas produções, entendem que sem a 

existência de uma relação de respeito e cumplicidade entre professor-estudante não 

é possível o estudante ser um sujeito atuante no processo educacional. É 

necessário que enquanto o professor ensina, evidencie aos estudantes o quanto é 

fundamental respeitá-los e ser respeitado. 

 

O jovem busca autoconhecer-se e conquistar a própria 
personalidade. Mas permitam que lhes diga: Se quiserem imitar esse 
método com seus jovens, não poderão estudá-lo em livros. Precisam 
estudar a vida de seus jovens e descrever o que nela acontece. Não 
devem dizer: isto vale para ti e aquilo vale para ti. O jovem nessa 
idade não suporta isso. Se fizerem isso, perdem-no por toda a vida. 
Permitam que o diga nestes termos: isto supõe uma extraordinária 
relação de confiança. J. Kentenich, Palestra em 27.2.1952, 
BrasilienterziatIII,1952, p.33 (ASP).  Lv.Tempestade Outono – 1912 
Pág. 58. 

 

Em decorrência, Kentenich considera também fundamental a presença do 

Amor na educação.É a força do amor que impulsiona o homem a sair de si mesmo e 

abrir-se ao outro, acolhendo-o e compartilhando vivências, num contínuo dar e 

receber. Só o amor pode abrir um coração, abrindo assim caminho para conquista 

de uma educação fecunda e verdadeira. (DOTTO, 1994) 
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Kentenich em várias palestras, expôs a sua concepção da “psicologia 
do amor” e de suas leis fundamentais como elementos básicos de 
uma educação personalizada. “Verdadeiros e autênticos educadores 
são gênios do amor”. Futuramente, a pedagogia do amor deve 
dominar e perpassar toda a educação e ensino. ”J. Kentenich, 
Palestra em 28.2.1952, Brasilienterziat III,1952, p.37 (ASP).  
Lv.Tempestade Outono – 1912 Pág. 74. 

 

O amor é a lei universal e fundamental do mundo, para Kentenich e, 

portanto, a lei universal da educação. “Tudo por amor, para o amor e mediante o 

amor” é um lema que tem especial vigência para ele no âmbito da educação. Por 

meio do amor é possível conhecer o que há de mais profundo no indivíduo, 

conhecer seus valores, compreender suas ações, seus desejos, seus pensamentos, 

seus objetivos. É necessário criar um laço estável e seguro entre educador e 

educando e consequentemente exista um diálogo sincero, verdadeiro. “Hoje existe 

tão pouco verdadeiro amor sobrenatural porque existe desesperadamente pouco 

amor natural, verdadeiro e sadio. Quando não é sadio, o amor natural transforma-se 

em egoísmo. ” Palestra em 27.2.1952,Brasilienterziat III,1952, p.36 (ASP).  

Lv.Tempestade Outono – 1912 Pág. 81. 

Freire compartilha a importância do amor no processo educativo, 

considera essencial a existência do respeito ao educando. Para Freire (1996, p. 67), 

 

[...] como ser educador, sobretudo numa perspectiva progressista, 
sem aprender, com maior ou menos esforço, a conviver com os 
diferentes? Como ser educador, se não desenvolvo em mim a 
indispensável amorosidade aos educandos com quem me 
comprometo e ao próprio processo formador de que sou parte? 

  

ParaKentenich, assim como para Freire, o educando precisa se sentir à 

vontade e conquistar liberdade no processo educativo, a condição é o respeito ao 

educando, sua curiosidade, sua timidez. Ou seja, são contrários a qualquer 

procedimento que inibidor dos estudantes. 

Kentenichressalta a necessidade do trabalho coletivo, inclusive considera 

a atmosfera coletiva de aprendizagem, uma condição para o processo de 

autoeducação, dos estudantes. Ou seja, a responsabilidade coletiva não é 

contraditória a construção de personalidades autônomas. Ao contrário, o objetivo 

deste processo educativo coletivo, que é ao mesmo tempo, exercício individual 

(autoeducação), objetiva benefícios ao mundo, e o individualismo.  
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“Há muito que deixaram de ser crianças. Por isso, não são tratados 
como pedras de construção, mas como construtores. Na medida em 
que a sua educação foi colocada em minhas mãos, tratei-os sempre 
como meus colaboradores. Portanto, descarrego uma parte, sim a 
maior parte da responsabilidade sobre os seus ombros. O que 
durante este ano conseguimos de positivo é, sobretudo, mérito 
vosso. Agradeço muito cordialmente a todos e a uma esta fiel 
colaboração, em primeiro lugar ao nosso zeloso presidente da 
Associação Joebges. Vocês sabem tão bem como eu como ele se 
empenhou pela boa causa. Nosso trabalho comum terá sido coroado 
de sucesso?  Embora não tenhamos alcançado tudo o que 
desejávamos, podemos, sem dúvida, constatar um pequeno 
progresso; sentimos mais amor à vocação e temos mais espírito 
apostólico que no início do ano, tornamo-nos mais autônomos, mais 
maduros. Reconhecemos claramente nosso objetivo comum: educar-
nos a fim de nos tornarmos personalidades livres, sacerdotais, 
apostólicas. Foi o que anunciei na minha primeira palestra e depois 
repeti muitas vezes. Não queremos educar-nos comoflorzinhas de 
estufa, mas para a vida, como homens de atitude sobrenatural, 
capazes de afirmar sua posição, de não curvar as costas onde 
devem mantê-las eretas. ” J. Kentenich, Palestra em meados de julho 
de 1913: “Restrospecto do ano 1912/13 

 

A adesão a processos educativos favorecedores da formação de 

personalidade própria e autentica do homem, Kentenich considera fundamental a 

autonomia do indivíduo, autonomia em suas decisões, em sua escolha de qual 

caminho seguir, sendo responsável pelo caminho que trilha.  

Sendo assim, podemos entender que receber e dar amor é o meio mais 

eficaz para o desenvolvimento humano. Kentenich ressalta que o que não foi 

conquistado pela afetividade, corre sempre o risco de ser algo não incorporado 

totalmente à personalidade, deixando de se tornar uma aprendizagem significativa. 

Sendo assim, a incapacidade de amar, de tornar o amor elemento fundamental no 

processo educativo, pode resultar na desintegração da própria personalidade do 

indivíduo.  

Em suas obras o termo “autonomia”, não é registrado com grande 

evidência, porém, como já registrado, aponta um caminho que leva a essa 

conquista, o trabalho da autoeducação. No início de sua prática pedagógica já 

menciona a importância desse exercício enfatizando que 

 

[...] devemos aprender a educar-nos através de constantes 
exercícios de autoeducação. Ocasião para isso certamente não nos 
falta.Queremos aprender a educar a nós mesmos. É atividade nobre 
e rígida. Atualmente a autoeducação ocupa o centro dos interesses 
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nos círculos mais cultos. Ela é imperativo da religião, imperativo da 
juventude, imperativo do tempo. (STRADA; PONTES, 1998, p. 14) 

 

Kentenich compreende o ato de auto educar-se como meio para tornar-

nos formadores de nossa própria personalidade, ou seja, favorecedor da construção 

da autonomia. O trabalho de autoeducação requer o uso da aplicação da liberdade 

como capacidade de decisão diante das diversas possibilidades que a vida 

apresenta, tendo o indivíduo responsabilidade e consciência dos caminhos que 

segue, o que o torna responsável por seu destino, sendo o objetivo dessa prática 

impedir que o homem se deixe levar pela grande massa. (FERNÁNDEZ, 1980)  

A prática da autoeducação possibilita que aprendamos a conhecer-nos a 

nós mesmos. Isso permitirá descobrir quem somos, quais são nossas 

potencialidades, habilidades e inabilidades. Kentenich (1977) acredita que com a 

conquista dessa autonomia, é possível o indivíduo chegar ao ponto de ser capaz de 

exercer profunda influência em seu meio social, por meio do aprimoramento de seu 

processo de autoconhecimento e autoeducação, com responsabilidade e 

participação na vida coletiva.  

 

O entendimento do processo educativo como ação coletiva é uma 
condição imprescindível, apresentada porKentenich. “Vamos criar 
esta organização. Nós – não eu. Porque neste sentido não farei 
nada, absolutamente nada sem vosso consentimento. Não se trata 
de um trabalho para o momento, mas de uma organização que sirva 
as gerações futuras. (KENTENICH, 1914 in KASTNER, 2012, p.28). 
 

A Pedagogia de Schönstattquestiona as estratégias escolares que 

valorizam extremamente o conhecimento, em detrimento do aprimoramento dos 

sujeitos e da responsabilidade pelo comunitário.  

É defensor de um processo educativo em que os conhecimentos 

adquiridos influenciem na constituição da personalidade dos estudantes, portanto 

em suas vidas, assim os processos educativos não poderiam restringir-se a 

aquisição do conhecimento e sim na formação integral dos estudantes, em um 

movimento pedagógico do eu para o comunitário e do comunitário para o eu. Ou 

seja, a responsabilidade de autoeducação, é para formação de uma comunidade 

melhor. O que é sintetizado na afirmação de Kentenich, “o homem novo para uma 

nova comunidade”.  (Lopes, 2016 s/d). 

Kentenich ao apontar ações coletivas como estratégia principal da 
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pedagogia de Schönstatt, elege o diálogo como elemento essencial da ação 

educativa, por parte do educador.  Ressalta-se que o diálogo, tem origem latina em 

dialogus; requer troca entre pessoas que livres, ou em busca da liberdade, dispõem-

se a interagir e com atitude de humildade, porque, se expõe, ao (s) outro (s), 

apresenta verdades que acredita e ao mesmo tempo, consciência de incompletude, 

(as verdades podem ser refeitas) pela partilha com outro(s) e participação do 

outro(s) busca aprender sobre si e o mundo.  

Fernández(1980),ao contextualizar a pedagogia de Schönstatt, no século 

XX, considera que para Kentenichas conquistas da civilização contemporânea, o 

avanço da ciência e da tecnologia, acabaram convertendo a pessoa humana em 

escravo da máquina. A humanidade não foi capaz de usar as tecnologias e a ciência 

como elementos favorecedores de processos de valorização dapessoa humana, 

pelo contrário, a humanidade parece ter esquecido a importância dos processos de 

valorização da ética e da moral essenciais para a vida humana. Aparentemente, em 

sua maioria, não valoriza a formação da própria consciência, da própria 

personalidade livre, só lhe interessa o domínio da tecnologia de consumo imediato.  

Atualizando as considerações sobre o avanço da tecnologia em 

detrimento da formação ética e moral dos sujeitos, Bauman, alerta, 

 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 
primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua 
subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira 
perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 
vendável. A “subjetividade” do “sujeito”, e a maior parte daquilo que 
essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se num 
esforço sem fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma 
mercadoria vendável. (BAUMAN, 2008, p. 20) 

 

Bauman (2008) relata o processo de massificação presente na sociedade, 

a valorização exacerbada ao conhecimento técnico que se contrapõe a pouca 

valorização da formação humana. O homem, por anseio a pertencimento, se curva a 

essa condição de vida, a dispor de sua personalidade própria, para se inserir no 

“mercado” e se sentir parte integrante da sociedade em que vive, contribuindo assim 

para o fortalecimento de uma cultura mecanicista na qual o egoísmo e o 

individualismo prevalecem. 

Retoma-se o questionamento feito pelo Pe. Kentenich em 1914. 
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Será que os povos mais desenvolvidos estão maduros e são 
capazes de utilizar devidamente os enormes progressos alcançados 
nos últimos tempos, nos mais diversos setores? Não é verdade que 
nosso tempo está escravizado às suas conquistas? Realmente. A 
sujeição das tendências mais elementares e instintivas aninhadas em 
nosso próprio peito não andou paralelamente ao domínio das forças 
da natureza. Essa divergência alarmante, esse abismo imenso torna-
se cada vez mais profundo. Colocar-nos-à diante do fantasma da 
questão social, diante da falência da sociedade, se omitirmos o 
empenh.o por sua reforma. Em vez de dominarmos as conquistas 
tornaremo-nos suas vítimas, como também escravos de nossas 
paixões. ”(KENTENICH, 1914 in KASTNER, 2012, p.26). 

 

A análise apresentada pelos autores, Kentenich e Bauman, alertam para 

um processo educativo em que predomine na pessoa à busca de uma felicidade 

apenas momentânea, que não o sacia verdadeiramente, surgindo assim um círculo 

vicioso, no qual a pessoa está o tempo todo atrás de se modificar para se tornar 

novamente atraente aos olhos da sociedade e ser considerado uma “mercadoria 

vendável”. Faltando tempo e vontade a ele para desenvolver seus próprios 

conhecimentos, culturais, morais e éticos. 

Kentenich nunca desvalorizou o conhecimento científico, deixou clara 

essa questão já na apresentação de sua nova proposta pedagógica aos estudantes, 

mas sempre considerou que os avanços tecnológicos precisam ser acompanhados 

pelo aperfeiçoamento dos processos humanizadores. Esta constatação pode ser 

exemplificada, quando afirma:  

 

Realmente, não cessaremos de admirar o gênio humano que 
dominou as poderosas energias da natureza e as colocou a seu 
serviço. Ele venceu todas as distâncias, sonda as profundezas do 
mar, perfura as cadeias de montanhas e voa pelas alturas do espaço 
sideral. A tendência de pesquisar e conquistar impulsiona sempre 
mais para frente. (STRADA; PONTES, 1998, p. 14) 

 

Porém, o que o preocupa é a visão distorcida do homem em relação à 

felicidade e as consequências que isso causa a sociedade, por isso colocou entre 

suas metas a proclamação e a conquista de um grande movimento de autoeducação 

como parte essencial da construção de uma nova sociedade.  

 

“Descobrimos o polo norte, penetramos os continentes 
desconhecidos, penetramos nosso esqueleto com novos raios, o 
telescópio e o microscópio desvendam diariamente novos mundos. 
Porém, apesar de tudo, há um mundo sempre antigo e sempre novo 
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– o microcosmos – o nosso próprio pequeno mundo interior, que 
permanece ignorado e desconhecido. ” (KENTENICH, 1914 in 
KASTNER, 2012, p.25) 

 

Kentenich, por meio de sua pedagogia, não deseja fechar as portas dos 

avanços tecnológicos, nem tão pouco desconsiderar as demandas da sociedade, ao 

contrário, deseja aos educandos que conquistem, avancem, dominem mergulhem na 

sociedade, no entanto, de olhos abertos e atentos aos perigos da desumanização. 

Kentenich (1912 p. 26) afirma:  

 

[...] avancemos nas pesquisas e conquistas de nosso mundo interior, 
através de uma autoeducação consciente. Quanto mais progresso 
interior, tanto mais aprofundamento interior. Este é o brado, a senha 
difundida por toda parte. 

 

Defende que o grau do progresso nas ciências deve ser acompanhado 

igualmente pelo conhecimento pessoal, por isso a autoeducação. (FERNÁNDEZ, 

1980).  

 

3.3 ESTRELAS CONDUTORAS DA PEDAGOGIA DE SCHÖNSTATT 

 

Kentenich propõe como caminho para conquista da transformação do 

homem e posteriormente da transformação social, alguns métodos, processos 

pedagógicos. Os quais, mesmo Kentenich não tendo os denominados 

especificamente assim, são conhecidas no movimento como “Estrelas Condutoras 

da Pedagogia de Schönstatt”. (LIMA; LIMA, 1990) 

As estrelas podem ser caminhos metodológicos para efetivação da 

pedagogia de Schonstatt, sendo as cinco Estrelas: O Ideal, a Vinculação, a Aliança, 

a Confiança e o Movimento. (LIMA; LIMA, 1990) 

Estas estratégias metodológicas, as estrelas Condutoras, não são 

trabalhadas paralelamente, mas se intercruzam no processo de aprendizagem. Não 

devemos vê-los um ao lado do outro, mas todos conjuntamente, priorizando os eixos 

que respondem às situações concretas em que o educando se encontra. Todos os 

eixos devem considerar três faculdades humanas para educação atingir seu 

objetivo: a inteligência, a vontade e os sentimentos. Para Kentenich, é pela 

educação harmoniosa entre esses três aspectos que se possibilita a transformação 

do homem. (LIMA; LIMA, 1990) 
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O primeiro eixo, o Ideal, se fundamenta na realidade de que cada 

indivíduo é chamado a ser ele próprio. Tal Pedagogia consiste em que cada ser 

perceba a forma original de amor, que é Cristo, e que nós somos sua imagem e 

semelhança. Procura formar a vida por meio do ideal pessoal e comunitária para as 

pessoas. 

Segundo Kentenich, cada um tem o direito e o dever de buscar sua 

realização pessoal. O homem deve lutar por sua liberdade, a qual acredita só ser 

conquistada a partir do respeito à identidade individual, cultivada pelo 

autoconhecimento. “Este caminho leva a descoberta de uma verdade fundamental, 

capaz de marcar a vida inteira e de exercer uma imensa força formadora”. 

(SCHLICKMANN, 2012, p. 107) 

Como meio de auxílio para conquista da realização pessoal, Kentenich 

apresenta o Ideal Pessoal como núcleo do processo de autoconhecimento. 

Descobrir o Ideal Pessoal faz com que o indivíduo consiga definir o tipo original de 

pessoa que deve se tornar e qual a missão específica lhe foi destinada por Deus. O 

Ideal orienta o caminho a ser seguido para conquista da realização pessoal, é a 

educação à atitude. (LIMA; LIMA, 1990) 

Além da conquista pessoal a prática possui também um significado social, 

ou seja, a pedagogia, por meio desta metodologia, do Ideal, objetiva que o 

educando, reconheça-se com co-responsável pela a transformação da sociedade, 

comprometendo-se a lutar com a massificação e mecanização das pessoas.  

No Ideal, o educador auxiliará seu estudante que por meio da 

conquistapermanente de sua liberdade, conheça e assuma seu compromisso social 

e cristã, o que colaborar para a vida comunitária.  Segundo Kentenich (1983), citado 

por Strada e Pontes (1998, p. 30): 

 

“Educar é servir desinteressadamente à singularidade e originalidade 
de cada ser humano. É servir desinteressadamente à grande ideia 
que Deus colocou em cada personalidade, e assim colocar-se a 
serviço de Deus. Esta pedagogia realiza-se respeitando-se cada 
indivíduo, sua história pessoal e cada maneira de ser com seus 
distintos talentos. ” 
 

Kentenich defende em sua pedagogia a importância do progresso da 

sociedade, fruto dos avanços da ciência, partir da realização interior do indivíduo, 

pois acredita que se estes dois fatores não caminharem juntos, o ser humano 
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inevitavelmente cairá em um profundo vazio dentro de si. Por isso a grande 

importância do educar neste processo. 

Na pedagogia de Schoenstatt, o aprendizado é ação personalizada, 

requer conhecimento do educando e de suas especificidades.  

 

Não queremos despojar-nos de nossa natureza, não queremos 
renunciar à nossa individualidade, as características naturais do 
nosso ser e agir. Por isso não queremos aplicar a todos a mesma 
medida, não devermos ser simplesmente a imitação de um modelo, 
não devemos ser uma cópia, (KENTENICH, 1912 p. 112). 
 

Ensinar é colocar-se a disposição desta sociedade para colaborar no 

processo de humanização dos homens. Sobre isso, Pe. Kentenich afirma: “A 

essência do Educador consiste em reconhecer e promover a missão de cada um”. 

(1947 S/D)  

O eixo Vinculações nos remete a importância do trabalho coletivo. 

Kentenich acredita o desenvolvimento individual da pessoa invariavelmente precisa 

do outro, seja esse, pessoas, coisas ou Deus, em que se estabelece uma relação de 

afeto, de amor.  

 

No seu trabalho pedagógico, Pe. Kentenich reconhece que a 
personalidade autônoma não se forma sozinha e que não lhe basta 
como referencial a pessoa do educador. A construção da 
personalidade depende igualmente do apoio de uma comunidade. 
(SCHLICKMANN, 2012, p.148) 

 

Kentenich se refere às Vinculações, como resposta ao desarraigamento 

do homem moderno, a ausência de vínculos que sofre o homem atual, pois acredita 

que o processo de personalização do ser humano acontece por meio da assimilação 

das realidades externas. Para que o indivíduo se torne “ele próprio” precisa 

essencialmente da mediação do outro, seja outra pessoa, Deus ou coisas materiais.  

Como dito anteriormente vinculação com o outro, com as pessoas, é 

essencial, para construção da personalidade do homem, principalmente as 

vinculações ligadas à família e aos educadores, porque junto a eles se constroem 

múltiplos laços e são os primeiros a gestar os valores. 

Também é considerado de grande importância para construção do “eu”, a 

vinculação com coisas ou lugares. O ser humano sempre vive em algum lugar, sua 

vida desenvolve-se em um lugar e em um tempo determinado e os lugares passam 



28 

 

a ter um significado a medida em que começam a fazer parte da existência concreta 

da pessoa por estarem a seu serviço.  

O ambiente físico desperta valores, experiências e necessidades, são 

centros de recordações e acumulação de vivência. A partir do momento em que um 

ambiente físico é âmbito de encontros com pessoas e lugares, esse lugar passa a 

ser possuído interiormente pelo homem.  

Segundo Monnerjahn (1977), 

 

Desde o início, a linha pedagógica doKentenich era desenvolver em 
seus educandos as vinculações, sem as quais não é possível atingir 
nem viver o ideal da personalidade firme e livre, o ideal do homem 
verdadeiramente livre. Ele via claramente à relação entre o aumento 
da atual massificação, que incapacita a uma vida pessoal e livre e a 
progressiva desvinculação do homem moderno. (apud DOTTO, 
1994, p. 13) 

 

Kentenich explica que a vinculação a ideias vem da necessidade do 

indivíduo de interpretar o mundo, de conhecer e descobrir as coisas.  

 Tal eixo está estritamente relacionado ao eixo da Aliança, caráter 

evidentemente religioso da pedagogia. A vinculação um elemento essencial à 

plenitude da personalidade do homem. Sendo o eixo da Aliança mais aprofundado 

na vinculação com Deus.  Para Kentenich, o encontro com Deus, poder 

experimentar seu amor de Pai, é fundamental, e sem isso todos os outros vínculos 

se tornam frágeis. 

Muito característico em Schönstatt, além da Aliança realizada com Deus, 

é a Aliança por meio de Maria. Kentenich, por sua forte relação com a Maria, a 

considera um modelo a ser seguido. 

O eixo da Confiança ressalta que todo indivíduo, para se desenvolver, 

necessita de um ambiente em queconfia nas pessoas que ali estão, e que essas 

também confiem nele e demonstrem isso. Sendo também a atitude de respeito um 

ponto fundamental, pois é visto pela Pedagogia de Schönstatt como um fundamento 

do amor. Tal atitude é sinal de renúncia a qualquer tipo de dominação e exige uma 

profunda valorização da personalidade do outro. 

Freire, assim como Kentenich,acredita na importância dessa valorização, 

lembrando que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 

ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. (FREIRE, 
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1996, p. 59) O educador que não cumpre com esse princípio rompe com princípios 

fundamentalmente éticos de nossa existência.  

Para Kentenich o mais valioso deles é a reciprocidade.  Na medida em 

que o educador presentear confiança ao educando e acreditar no bem existente em 

sua alma, o educando confiará nele.  

Kentenichprocurou estabelecer em suas práticas educativas com seus 

estudantes, uma relação fortemente marcada pela confiança. Defendeu sempre com 

otimismo a educação, convicto o respeito ao era o fundamento para o confiança 

entre um e outro ser estabelecida, atingindo um dos grandes objetivos da Pedagogia 

de Schönstatt, a aprendizagem mútua. O amor, para Kentenich é expressão de uma 

relação de confiança, a este respeito afirma: 

 

Vocês conhecem o meu programa e conhecem a mim. Pela parte 
que me toca, também creio conhece-los um pouco. Tal como no ano 
passado, presenteio-lhes também neste ano toda a minha confiança, 
se possível em grau ainda maior. J.Kentenich, Esboço de palestra 
em setembro de 1913 

 

Schlickmann (2012), afirma que Kentenich conseguiu criar um clima de 

confiança mútua, de alegria e de zelo também entre os alunos. “Não sei se 

conseguem imaginar a alegria que reinava! Toda a atmosfera tinha um elevado nível 

ético, de forma que já não interessava a revolução (exterior), mas sim a revolução 

que se dava no interior.” (SCHLICKMANN, 2012, p. 67) 

Por fim, o eixo nomeado como Movimento (voltada para o processo 

educativo). Kentenich acredita que o processo educativo tem o dinamismo próprio 

do ser que está permanentemente em desenvolvimento. Por isso a educação é um 

contínuo processo de adaptação às necessidades, as etapas e ao ritmo de 

crescimento das pessoas e da sociedade. (STRADA; PONTES, 1998). 

Para que a Pedagogia possa ser um verdadeiro serviço à vida, é 

necessário que o educador seja flexível e tenha capacidade de adaptação às novas 

situações para acompanhar a vida das pessoas, pois essa está em constante 

movimento. A funcionalidade do eixo Movimento supõe a aplicabilidade de três leis: 

de desenvolvimento, de direcionamento e da transformação. 

É preciso que o processo de ensino esteja vinculado a vida e aos 

interesses do indivíduo a qual se ensina, para que faça sentido a ele, assim os 

estímulos emitidos pelo educador podem ser assimilados. Para que se entre em 



30 

 

sintonia com o educando, o Kentenichapontou para isso o processo de 

autoeducação:  

 

Hoje vamos iniciar a viagem ao nosso interior. Mas antes parece útil 
responder a uma objeção que sinto despertar num ou noutro, mas 
apenas num ou noutro dentre vocês. A objeção é a seguinte: Porque 
introduzir-nos num mundo de idéias inteiramente novo, e ainda por 
cima deixar-nos inundar com tantas expressões cientificas e outras 
coisas?  Que dizer a respeito? Bem, já não vivemos no tempo dos 
nossos avós. Quem conhece um pouco a vida associativa nas 
nossas cidades e em aldeias de zonas industriais cujo pároco 
conhece os sinais e necessidadesdo nosso tempo e sabe posicionar-
se frente a elas; quem tem esta visão, sabe a riqueza de conteúdos 
das várias áreas de conhecimento oferecidos às diversas classes 
profissionais e sabe como  os membros das Congregações nos 
ginásios e Universidades são introduzidos nos mais difíceis 
problemas modernos. Deveremos nós deixar-nos ficar para trás e 
temer o esforço de refletir sobre campos até agora desconhecidos? 
[...]. No nosso grau de maturidade, no nosso elevado nível 
intelectual, sentimos com o tempo necessidade de uma 
compreensão de nós mesmos correspondente ao nosso grau 
cultural. As explicações que recebemos antigamente já não nos 
bastam. Os entrelaçamento e emaranhamento no nosso interior são 
demasiadamente grandes para tal”. J.Kentenich, Palestra no início de 
novembro de 1912, em: F. Kastner, 1939, p. 76 s;ed. Brasileira. 

 

Aos educadores, Kentenich orienta a “arte de escutar” não apenas como 

o ato de prestar atenção às palavras do educando, mas saber escutar com atenção, 

dedicando tempo e interesse real pelos comentários do outro. Por mais que o preço 

dessa arte exija paciência e renuncia de si mesmo para ofertar tempo ao outro, o 

benefício que se propicia ao educando de ser escutado com atenção, ajuda-o a 

conseguir compartilhar seus pensamentos com o professor, possibilitando-o a 

desatar os nós que impedem o processo educativo.  Kentenichin STRADA, 

PONTES, 1998, p. 97 afirma:  

 

A “arte de ajudar o outro a abrir-se” é complementar a de saber 
escutar. Começa a partir do professor, “pela confiança que desperta, 
e se expressa em sua capacidade de ajudar o outro aprofundar-se 
em sua intimidade, e o faça participar de suas alegrias e tristezas, se 
suas perguntas e desejos, se sua própria vida. 

 

Saber ajudar o outro, para que ele se abra ao educador é uma 

consequência do contato feito com respeito e confiança.No entanto, a reforma 

pedagógica iniciada por Kentenich, tem por objetivo principal “criar uma nova 
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comunidade que faça o certo, por convicção interior”. Acreditando ser a educação a 

liberdade, o caminho para uma nova forma de convivência em uma sociedade mais 

humana, conquistando assim a tão desejada, por Kentenich, transformação da 

sociedade. 

Segundo ele, o pensar mecanicista, separatista, é o grande mal de nosso 

tempo, é o que causa desastrosas mudanças no homem e na sociedade, trazendo 

tendências massificantes que visam desconectar o homem de suas vinculações 

básicas e elementares. O que causa sofrimento, por desaprender a pensar e amar 

organicamente. (DOTTO, 1994) 

Kentenich entende essa crise da sociedade atual como a destruição da 

verdade plena sobre o homem e à atrofia espiritual que o torna incapaz de dominar e 

compreender a vida. A partir do momento em que a pessoa se predispõe a dominar 

suas dificuldades em seu caminho educativo, serácapaz de dar sentido a sua vida e 

a entender e respeitar o outro e Deus. Por isso a necessidade da autoeducação, 

pois Kentenich ressalta que não conseguiremos educar se não nos desprendermos 

inteiramente de nós mesmos, se pelo menos não nos esforçarmos por isso.  

Kentenich acredita na educação do amor como meio para reverter esse 

processo de destruição e para conduzir o homem à reconquista do pensar livre e 

orgânico. Somente existirá o homem livre e autêntico, se o educador atingir o 

coração do homem, pois o amor é a força fundamental da pessoa humana.  
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4 A PEDAGOGIA DE SCHÖNSTATT NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Neste capítulo, apresentarei um pouco da prática Pedagógica do Colégio 

Mãe de Deus no ensino de Educação Infantil, como a Pedagogia de Schönstatt 

atende as bases legais previstas na lei vigente para essa modalidade de ensino e 

como coloca em prática concomitantemente a filosofia elaborada Kentenich. Dando 

ênfase na construção da autonomia da criança, que é exigida pelas atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais (2010) e defendida por Kentenich, que considera essencial 

para o desenvolvimento humano. 

 

4.1RETOMANDO AS BASES LEGAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado com a 

Educação se concretiza na Constituição de 1988, a qual define como direito social 

das crianças o atendimento em creches (para crianças de zero a três anos) e em 

pré-escolas (para crianças de quatro e cinco anos). Devendo o Estado garantir uma 

educação pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. (DCNEI, 2010) 

 Tal campo de educação se encontra em um intenso processo de revisão 

de concepções sobre as práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e de 

desenvolvimento que devem ser utilizadas com crianças. Principalmente refletindo 

sobre como orientar esse trabalho de maneira que garanta a continuidade de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças na Educação Infantil sem antecipar 

os conteúdos previstos para serem trabalhados no Ensino Fundamental.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 2005), 

apresenta a educação infantil, como uma etapa escolar favorecedora do processo 

de desenvolvimento integral da criança:“tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (Art. 29).  

Em 2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNEI) definem os eixos 

do currículo das práticas pedagógicas a serem utilizadas na educação infantil, 

definindo que 

 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e 
a brincadeira e garantir experiências que: 
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- Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e 
respeito pelos ritmos e desejos da criança; 
- Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;  
- Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 
interação coma linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 
suportes e gêneros textuais orais e escritos; 
- Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 
- Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 
individuais e coletivas;  
- Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 
elaboração da autonomiadas crianças nas ações de cuidado pessoal, 
auto-organização, saúde e bem-estar; 
- Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e 
grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de 
identidades no diálogo e conhecimento da diversidade; 
- Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 
questionamento, a 
indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo 
físico e social, ao tempo e à natureza; 
- Promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 
- Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento 
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim 
como o não desperdício dos recursos naturais; 
- Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 
manifestações e tradições culturais brasileiras;  
- Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 
máquinasfotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 
(DCNEI, 2010, p. 25) 

 

Podemos perceber que o centro deste documento é a valorização das 

interações e brincadeiras presentes no processo de ensino-aprendizagem da 

educação infantil. Tais atividades auxiliam as crianças na construção de seus 

pensamentos, de suas compreensões de mundo, o que é imprescindível em seu 

desenvolvimento, pois quanto mais ampliamos a realidade externa da criança, mais 

ela necessita se organizar interiormente. Batista(2009, p.102) ressalta que: 

 

O uso da brincadeira na Educação Infantil prevê, principalmente, a 
utilização de práticas agradáveis e adequadas às crianças, capazes 
de fazer acontecer o aprendizado, dentro do “seu mundo”, das coisas 
que lhes são importantes e naturais, e que respeitam as 
características próprias das crianças, seus interesses, seus 
esquemas próprios de raciocínio.  
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Sendo assim, o brincar na infância tem papel fundamental na formação, 

no desenvolvimento intelectual, físico e emocional da criança, o que colabora com a 

formação integral do indivíduo. Torna possível o aprimoramento de suas 

capacidades de desenvolvimento intelectual, aprendendo a superar dificuldades e 

aprimorando seu desenvolvimento motor. Cada brincadeira proposta é uma 

possibilidade de aprender e de interagir com o mundo à sua volta. 

A brincadeira e os desenvolvimentos que ela proporciona à 

criança,contribuem muito para a conquista de sua autonomia. A partir do momento 

em que criança consegue elaborar regras, possibilidades e atitudes de liderança 

enquanto brinca, ela está desenvolvendo sua autonomia. 

Kishimoto (2010, p. 1) defende que “[...] a opção pelo brincar desde o 

início da educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações 

pedagógicas de maior qualidade. ” Pois concede a criança o poder de tomar 

decisões, expressar sentimentos, sua individualidade e identidade através de 

diferentes linguagens. 

Segundo Kishimoto (1997) (apud VEIGA; CASTELEINS, s/d), a 

brincadeira proporciona ao educando a aprendizagem de modo intuitivo, através de 

motivação interna, adquirindo assim, noções espontâneas através da criatividade, 

que envolvem o ser humano por inteiro em todos os aspectos. Porém, para que isso 

ocorra, o professor precisa planejar brincadeiras bem estruturadas e adequadas à 

faixa etária da criança. É importante lembrar, que a brincadeira na educação infantil 

não pode deixar de lado os aspectos de alegria e prazer em sua execução. Sem 

eles, não há a motivação interna, consequentemente os benefícios não seriam os 

mesmos.  

As DCNEI’s trazem três princípios relevantes que as propostas 

pedagógicas da educação infantil devem seguir: 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades. 
 Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática. 
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e 
culturais. (DCNEI, 2010, p. 16). 
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Consta também neste documento que a proposta pedagógica das 

instituições de Educação Infantil deve obrigatoriamente garantir o cumprimento de 

sua função sociopolítica e pedagógica, 

 

 - Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam 
seus direitos civis, humanos e sociais;  
- Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a 
educação e cuidado das crianças com as famílias;  
- Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 
crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de 
diferentes naturezas;  
- Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as 
crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a 
bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;  
- Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade 
comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade 
do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 
socioeconômica, étnicoracial, de gênero, regional, linguística e 
religiosa. (DCNEI, 2010, p. 17) 
 

Segundo os documentos norteadores não cabe à educação infantil 

alfabetizar a criança, pois, como dito anteriormente, o processo de alfabetização 

deve se iniciar no Ensino Fundamental, fase em que a criança tem maturidade 

neural para isso. O objetivo então se refere a garantir à criança seu desenvolvimento 

integral, através do acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos de diferentes aspectos linguísticos, assim como o direito à saúde, 

liberdade, confiança, proteção, respeito, dignidade, à brincadeira e a interação e 

convivência com outras crianças. 

 

4.2 SCHÖNSTATT PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE DE PRÁTICAS EDUCATIVAS 

ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA NO COLÉGIO MÃE DE DEUS 

 

O Colégio Mãe de Deus, em seu Projeto Político Pedagógico, segue os 

princípios e finalidades da educação previstos na Constituição Federal de 1998 e 

atende aos pressupostos e finalidades previstos para Educação Infantil nas 

DCNEI’s. Com isso, objetiva contribuir para que as crianças tenham um 

desenvolvimento integral em seu processo educacional. 

Correspondendo às bases legais vigentes para Educação Infantil, a 

Pedagogia de Schönstatt considera fundamental a educação do indivíduo ser 

realizada de maneira integral, por meio de um processo de ensino-aprendizagem 
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que envolva o sujeito em sua totalidade e que vá além da aprendizagem de 

conhecimentos científicos.  

Como citado anteriormente, a Pedagogia de Schönstatt é composta por 

três pilares norteadores, sendo eles, a Autonomia, o Amor e a Liberdade. Destacarei 

neste trabalho a importância da Autonomia no processo de desenvolvimento da 

criança e uma das práticas utilizadasna Educação Infantil do colégio Mãe de Deus 

que potencializa o desenvolvimento desta habilidade.  

José Kentenich considera a autonomia uma habilidade fundamental ao 

indivíduo para que se torne um sujeito crítico, livre para tomar suas próprias 

decisões e responsável por suas atitudes e escolhas. Pensa nesses indivíduos como 

fundamentos para a transformação da sociedade. 

A Educação infantil do Colégio Mãe de Deus utiliza algumas práticas 

pedagógicas baseadas na filosofia de Kentenich para atender a necessidade 

defavorecer a autonomia por meio do processo educacional. Uma delas é o 

professor auxiliar as crianças a refletirem as atitudes que tiveramdurante o dia. 

Durante o período de abril de 2014 ajunho 2016 pude observar e conviver no 

cotidiano escolar da educação Infantil do colégio Mãe de Deus.Apresento aqui uma 

breve descrição das atividades específicas do colégio favorecedoras da construção 

da autonomia das crianças. 

Minhas observações buscaram atentar-se ao que é próprio do colégio, 

ressalto que isso não significa que várias ações são empreendidas no contexto do 

ensinar e o aprender objetivando a construção da autonomia das crianças, já que se 

constituem determinações legais presentes na LDB 9394/96 e DCN 2010.  

A descrição do cotidiano:  

Todos os dias no início da aula o professor(a) deve sugerir objetivos a 

serem cumpridos pelos educandos naquele dia, como por exemplo, respeitar os 

colegas, se dedicar na realização das atividades que serão propostas, respeitar o 

professor. Com as crianças maiores, que tem quatro e cinco anos, no início do ano o 

professor (a) deve construir junto com elas uma lista de regras a serem seguidas 

pela turma durante o ano, escrever essas regras e deixá-las em um lugar visível na 

sala, assim todos os dias no início da aula relembram juntos as regras que 

elaboraram e questionam a validade ou não para as atividades escolares.  

No final do dia, o professor(a) costumeiramente prepara um momento 

calmo para reunir todos os alunos, sentar com eles e chamar um de cada vez para 
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perguntar se conseguiu ser príncipe/princesa2naquele dia e o motivo pelo qual 

conseguiu ou deixou de conseguir. Com o objetivo de fazer a criança refletir sobre 

suas atitudes e o que a levou a tomá-las. Termina geralmente o momento 

parabenizando os esforços e as conquistas que tiveram naquele dia.   

Esse momento não deve ser de julgamento, o professor (a) deve auxiliar 

o aluno a refletir sobre suas atitudes, lembrá-lo em relação a acontecimentos que 

ocorreram no dia, mas quem deve refletir e concluir se foi príncipe/princesa ou 

deixou de ser, é o aluno, nunca o professor. Lembrando que a atividade visa 

contribuir para que o aluno compreenda a importância das regras na sociedade e 

conquiste sua autonomia.   

Entrevista realizada com professoras e alunos: 

Entrevistei, no período de abril de 2016, quatro professoras que utilizam o 

método, questionando-as sobre qual a opinião tem sobre essa atividade, como 

conduz esse momento, como se sente conduzindo-o e quais benefícios e 

fragilidades encontra no processo e quatro crianças, perguntando qual a opinião 

deles sobre esse momento de reflexão. 

A Professora 1, formada em Pedagogia há 4 anos e que leciona 

atualmente com crianças de 3 anos, afirmou que considera um momento muito 

importante por ser um momento que da possibilidade ao aluno de realizar sua 

autoavaliação, sobre as coisas boas e ruins que fez durante o dia e que isso 

contribui para liberdade e autonomia da criança. Considera a atividade importante 

principalmente por levar a criança a própria reflexão, pois mesmo ela podendo 

auxiliar, relembrando os acontecimentos do dia, o educando tem liberdade para 

dizer o que ele considerou certo ou errado.  

Relatou que com as crianças sentadas com ela, chama a sua frente uma 

criança de cada vez e a questiona se conseguiu ser príncipe/princesa. Ajudando-a 

lembrar se naquele dia machucou algum amigo, se comeu todo o lanche, respeitou à 

professora, se foi compreensiva e brincou com seus amigos. Pontos que para ela 

são principais para conquista do objetivo. Lembrou que algumas vezes no início da 

tarde estabelece um acordo com seus educandosenvolvendo os objetivos que 

                                                           
2 "Termo utilizado no Colégio Mãe de Deus que se refere às crianças como filhos e filhas de 
Deus. Por ser uma instituição Católica, compreende neste contexto, Deus como Rei e as 
crianças, seus filhos, como Príncipes/Princesas." 
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devem ser conquistados naquele dia, pensando sempre em algo que ajude a turma 

a melhorar, que envolva dificuldades que as crianças apresentam.  

A professora 1 disse se sentir bem em relação a conduzir esse momento, 

pois não é um julgamento feito por ela e sim tenta levar a criança os pontos positivos 

e negativos das atitudes que teve durante o dia. Mesmo aquela criança que tem 

muita dificuldade, tenta levá-la a refletir sobre suas dificuldades sem interferir na 

conclusão que irá chegar. Mesmo considerando que determinada criança não foi 

príncipe/princesa naquele dia, se a criança diz que foi, não interfere em sua decisão. 

Considera o maior benefício da atividade a conquista da autonomia da 

criança no decorrer do processo e considera ser uma fragilidade a dificuldade das 

crianças para adquirir o conceito de príncipe/princesa quando são novas na escola e 

ainda não tem conhecimento do processo. Sente que é difícil para elas a princípio a 

compreensão do conceito, para definir como se faz para ser um príncipe/princesa. 

Porém, com o tempo compreendem e isso passa a ser natural para elas, assim 

como para os que já estão inseridos no processo a mais tempo. 

Uma dificuldade que a Professora 1 diz encontrar é a de quando 

determinado aluno diz ter sido príncipe e os colegas interferem, apontando 

momentos que julgam ele não ter sido, esperando que a professora tome uma 

atitude em relação a isso e ela não pode fazer nada além de questioná-lo para não 

interferir em sua liberdade na decisão. 

O ato de julgamento das crianças, relatado pela professora, remete as 

características do período de heteronomia, apresentados por Piaget, período em que 

a criança que realiza a ação de denunciar o outro à autoridade se encontra. No qual 

ela se submete com prazer à coesão realizada pelo adulto, por considerá-la uma 

condição de sobrevivência social, em que se dispõe inclusive a colaborar com a 

autoridade para a perfeita efetivação das regras impostas. (LIMA, 1980) 

A Professora 2, formada em pedagogia há 4 anos e que leciona 

atualmente com crianças de 5 anos, também considerou importante o momento de 

reflexão ao final do dia para que as crianças possam se auto-avaliar e definir se 

alcançaram os propósitos determinados para o dia. Começando a atividade 

sentando junto com todos alunos e disponibilizando um tempo para que cada um 

reflita sobre seu comportamento naquele dia. Posteriormente, chama cada um para 

perguntar se conseguiu ser príncipe/princesa ou não. 
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Disse se sentir bem em tentar colaborar para conquista da autonomia da 

criança e que considera ser um dos maiores benefícios, o esforço que a criança faz 

para conquistar o objetivo, pois isso ajuda no seu desenvolvimento.  Lembrando que 

é preciso tomar cuidado para que aquele educando que tem mais dificuldade, e que, 

busca alternativas de outras coisas boas que ele fez no dia, mesmo que não tenha 

conseguido cumprir o objetivo proposto, possibilitando a ele conquistar também o 

“ser príncipe/princesa”, como um estimulo.  

A professora 3, que é formada em Pedagogia há 12 anos e leciona 

atualmente com crianças de 4 anos, diz considerar o exercício muito válido por levar 

a criança a tomar consciência de seus atos e ter algum tipo de consequência em 

relação a eles. Disse que prepara para esse momento um ambiente calmo e pede a 

princípio para as crianças refletirem sobre suas atitudes durante o dia e 

posteriormente questiona cada criança individualmente se foi príncipe/princesa 

naquele dia, por meio de perguntas como: Respeitou o amigo? Comeu todo lanche? 

Fez a atividade com dedicação? 

Relatou se sentir bem por conduzir as crianças a terem consciência de 

seus atos, autonomamente e que considera um benefício da atividade, a criança 

aprender a se autocontrolar por meio da reflexão que faz de seus atos. Ressaltou 

como fragilidade no processo, a dificuldade que tem para não interferir na decisão 

das crianças e levá-las a refletir e serem honestas com a professora e com elas 

mesmas.  

Por último, a entrevistada Professora 4, diz considerar esse momento 

importante, pois mesmo sendo crianças pequenas, percebe que aos poucos elas 

começam a compreender o que são atitudes boas e ruins e vão criando valores 

através dessa experiência. Disse conduzir esse momento, primeiramente no início 

da aula combinando com os educando um objetivo concreto, fala como podem fazer 

para conseguirem ser príncipe/princesa. Ao final da aula relembra o combinado e 

chama uma criança de cada vez para com a ajuda dela, lembras as ações do dia. 

A Professora 4, formada em pedagogia há 16 anos e que atualmente 

leciona com crianças de 3 anos, considera excelente a proposta de poder fazer algo 

que desperte o amor e o respeito nas crianças, por meio de um processo de 

autoconhecimento. Considera essa ação, um pouco de amor que ela também pode 

dar a elas e que se sente gratificada quando percebe que conseguiu auxiliá-los 

nesse desenvolvimento da autonomia. 
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Para ela os benefícios são muitos, considera fundamental começar a 

desenvolver a autonomia das crianças desde cedo. Percebe que elas ampliam suas 

experiências e progridem a cada dia. Vê o tempo de duração da atividade como uma 

fragilidade do processo, pois diz ser complicado prender a atenção das crianças e 

fazer com que esperem a sua vez para conversar com a professora. Por serem 

crianças pequenas, o tempo de concentração é menor e percebe que fica um pouco 

cansativo para eles. Por isso, busca estratégias para concluir o momento com 

eficácia.  

Por serem crianças pequenas e acredito que por me conhecerem como 

professora da Instituição, as crianças se mostraram tímidas e um pouco receosas ao 

responderem meus questionamentos sobre como vêem esse processo de reflexão.  

A Criança 1, tem 5 anos e disse gostar desse momento de reflexão, que 

acha legal, mas que não acha que precisava acontecer todos os dias, porém, não 

soube explicar o motivo. Disse que não consegue ser príncipe/princesa todos os 

dias e se sente um pouco envergonhado quando precisa falar que não foi para a 

professora e os amigos, por isso às vezes mente dizendo que foi mesmo sabendo 

que não. Quando questionado sobre por que tem dia que não consegue conquistar o 

objetivo, disse que não sabe o motivo. 

A Criança 2, tem 5 anos e relatou que gosta muito do momento de 

reflexão, que não se sente envergonhada ao responder para a professora e que 

mesmo se não conseguiu ser príncipe/princesa, responde sempre a verdade. Por ela 

pode ter todos os dias, porque assim a professora consegue saber quem está sendo 

obediente ou não. 

Mais uma vez podemos perceber nas afirmações das crianças as 

características da heteronomia, quando a Criança 2, diz que é bom o momento de 

reflexão para a professora saber quem foi príncipe/princesa ou não, percebemos 

submissão e a visão que ela tem do adulto, de que ele determina as regras e isso é 

sagrado. (LIMA, 1980). 

Diferente das duas primeiras entrevistadas, a Criança 3, tem 3 anos e diz 

não gostar muito do momento, pois a professora fica perguntando quem foi príncipe 

e quem foi princesa e ela não gosta de responder e nem que fique perguntando. 

Relata que as vezes consegue ser príncipe, as vezes não e que se esforça para ser 

quando quer fazer alguma coisa legal, pois só príncipe/princesa merece fazer coisas 

legais. 
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A Criança 4, tem 4 anos e disse gostar do momento de reflexão. Às vezes 

fica com vergonha dos amigos quando não foi princesa, mas da professora não e 

tenta ser princesa para deixar a professora feliz, o pai, a mãe e a Mãezinha do céu. 

Relatou que fica triste quando não consegue e que mesmo assim, sempre diz a 

verdade. 

Após observar o desenvolvimento do exercício de reflexão e realizar a 

entrevista, percebi que este momento contribui de maneira significativa para a 

autonomia da criança, pois proporciona a ela refletir sobre seus atos, decidir se são 

bons ou ruins, se estão certos ou não. Ao longo do seu desenvolvimento praticam a 

reflexão e realizam de maneira cada vez mais responsável esse momento, evoluindo 

assim, para a conquista da autonomia. 

Autonomia e disciplina são atitudes que se relacionam estritamente, não 

há autonomia sem o exercício da disciplina. Porém, é relevante ressaltar a 

importância de o exercício de reflexão ser realizado de maneira que contribua para o 

desenvolvimento da autonomia da criança e não como uma atividade disciplinadora, 

visando apenas uma criança disciplinada em sala de aula.  

Entretanto, a atividade precisa ser aprimorada em alguns pontos, como 

por exemplo, ser pensado sobre o momento em que as professoras disseram sentir 

dificuldade, no qual a criança diz ser príncipe/princesa e os colegas apontam 

motivos pelo qual ele não foi esperando que a professora tome alguma atitude em 

relação às escolhas erradas daquela criança. É preciso refletir sobre atitudes que a 

professora pode tomar nesse momento, que não interfira na decisão da criança, mas 

que atenda aos questionamentos dos colegas. 

Outro ponto é dos sentimentos das crianças em relação ao momento em 

que são questionadas. Algumas crianças disseram se sentir à vontade nesse 

momento, mas outras não. É preciso compreender o motivo pelo qual esta criança 

se sente incomodada no momento do questionamento, o que faz realmente com que 

ela não diga a verdade algumas vezes, como a criança 1 relatou, para encontrar 

soluções que contribuam com essa questão, com o objetivo de que o aluno veja o 

professor como colaborador no seu processo de aprendizagem, de busca a 

autonomia e não como alguém que julga. 

Em relação a essa construção da personalidade, da possibilidade de 

autoeducação que o exercício de reflexão proporciona, Freitas (2002, p. 307), 

ressalta que para Piaget,  
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A capacidade de ser normativo, a constituição da vontade e a 
construção de valores possibilitam a formação completa da 
personalidade. Podemos falar em personalidade, no sentido 
piagetiano, a partir do momento em que o indivíduo elabora um 
projeto de vida, quando ele incarna um ideal. A personalidade é um 
instrumento, ao mesmo tempo, de autodisciplina e de cooperação 
com os outros: o eu torna-se personalidade, na medida em que 
renuncia a si mesmo, inserindo o seu ponto de vista entre os outros, 
e se curva às normas da reciprocidade. 

 

Kentenichapresenta como estratégia Pedagógica para colocar em prática 

esse exercício à personalização do indivíduo, o Eixo Ideal, citado anteriormente 

neste trabalho.A partir desse pensamento, o Colégio Mãe de Deus elabora e coloca 

em prática o auxílioa reflexão das crianças sobre seus comportamentos.  

Segundo Strada e Pontes (1998), o sentido desse eixo, 

 

[...] não se fundamenta na fabricação de moldes, cujo único resultado 
é a produção em série de um tipo de ser humano “standard”, carente 
de personalidade e ajustado a cânones pré fixados. Ainda menos, é 
viver proclamando frases sugestivas na ilusão que alguém as 
assuma como norma para sua vida. (1998, p. 29). 
 

Ao contrário, é chamar cada indivíduo a ser ele próprio, a desenvolver 

originalmente sua personalidade e realizar em plenitude sua existência única e 

irrepetível. Prevalecendo sempre a liberdade da criança em seu processo de 

desenvolvimento.  

Lawand(2002, p.60), ressalta que o Eixo Ideal “salienta a educação da 

humildade, em contraposição à pedagogia da autoglorificação e do complexo de 

inferioridade.” Por isso a importância da atividade de reflexão e apresentação de seu 

pensamento ao professor no exercício feito na Educação Infantil, a criança precisa 

da humildade para apontar seus erros, enquanto o professor, compartilhando deste 

sentimento, deve estar aberto e receptivo frente ao educando para auxiliar seu 

desenvolvimento. (STRADA; PONTES, 1998) 

O Colégio, além de trabalhar com a autoeducação visando um melhor 

desenvolvimento do indivíduo, objetiva através dessa conquista um melhor ambiente 

social na comunidade em que estão inseridos. Segundo Lawand (2002, p.61) 

“Trabalhar com a pedagogia do ideal, efetivamente, significa criar em todo o 

estabelecimento um clima espiritual próprio, procurando unir a originalidade de cada 

pessoa, numa consciência comum de ideal e missão.” 
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 Pensando nesse objetivo em maior amplitude, visa atender ao clamor 

atual pelo respeito à dignidade e aos direitos humanos. Acreditando que a conquista, 

de cada indivíduo, de sua personalidade autônoma e livre é o meio para superar a 

sociedade massificada e mecanicista em que nos encontramos, é o caminho para 

uma sociedade livre.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos estudos realizados, conclui-se que a Pedagogia de Schönstatt 

é relevante para a educação, especialmente, para o contexto atual da Educação 

infantil. Pois assim como previsto na legislação vigente, a concepção pedagógica 

considera fundamental a educação do indivíduo ser realizada de maneira integral, 

através de um processo educacional que envolva o sujeito em sua totalidade e que 

vá além da aprendizagem de conhecimentos científicos. 

Kentenich acredita que devemos educar o indivíduo a partir de sua 

interioridade, para que assim ele consiga possuir o autodomínio e com isso dominar 

o mundo que o rodeia de maneira verdadeiramente autentica. Devemos auxiliar na 

educação dos indivíduos com o intuito de que seja criada uma pessoa “humana”, 

que seja capaz de humanizar e a autoeducação é o caminho para conquista desse 

indivíduo autônomo. (FERNÁNDEZ, 1980). 

Assim como Kentenich, Moreno (2004) acredita que 

 

[...] é necessário termos como objetivo da educação infantil "o 
desenvolvimento das múltiplas capacidades do ser humano e não 
apenas o envolvimento cognitivo, ampliando a educação para além 
do instruir" (Referencial Para a ação de Professores, 1999:54). É 
necessário garantirmos a formação de pessoas, crianças autônomas, 
ou seja, capazes de fazer escolhas, tomar decisões e assumir 
responsabilidades compartilhadas no âmbito da educação infantil. 
(MORENO, 2004, p. 1) 

 

Ao realizar o presente trabalho de pesquisa, percebi o quão importante é 

iniciar o desenvolvimento da autonomia da criança a partir da Educação Infantil, 

durante a construção de sua personalidade e que as estratégias Pedagógicas 

apresentadas pelo fundador da Pedagogia de Schönstatt, presentes neste trabalho, 

são extremamente significativas para o desenvolvimento das crianças. 

Desde o início, me chamou muita atenção o objetivo central da 

Pedagogia: “um homem novo, para uma nova comunidade”, os motivos pelo 

qualKentenich buscou essa nova comunidade e os meios que apresenta para 

conquistá-la, como a vinculação e a autonomia. Pude através da pesquisa, 

compreender que as estratégias Pedagógicas de Kentenich apresentam um único 

objetivo: a humanização do indivíduo.Sendo este o modo pelo qual se conquistará 

uma comunidade composta por sujeitos livres, autônomos e conscientes. 
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Assim como Kentenich, Piaget (1994) pensa na autonomia do indivíduo 

como possibilidade para a conquista de uma sociedade mais humanizada. Após 

realizar uma análise minuciosa em que observou o comportamento de várias 

crianças, concluiu que os valores morais são construídos gradualmente a partir de 

interações do sujeito com os ambientes sociais e é a partir da convivência diária com 

o adulto que a criança irá construir seus valores e suas normas morais. Por isso a 

grande importância do professor neste processo, como foi destacada na pesquisa.  

A realização desse estudo colaborou muito para minha reflexão e 

conscientização sobre autonomia no âmbito da Educação Infantil, sobre o quão 

fundamental é colocar em prática desde cedo o exercício à autonomia do educando 

e o papel do professor nesse processo,auxiliando-o a tornar-se um indivíduo 

autônomo, autêntico e livre, possibilitando assim a transformação da sociedade em 

uma sociedade composta por sujeitos capazes de atuar de um modo mais solidário, 

responsável e sobretudocom o amor. 
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