
Que Educação queremos 
nesses novos tempos? 

Princípios e Valores que fundamentam e direcionam a vida



Uma das características do processo educacional moderno-

contemporâneo é seu apego a uma perspectiva materialista da

realidade. Ao longo de muitos anos, a educação tem sido pensada e

efetivada a partir da premissa básica de que a materialidade é tudo

o que há, sendo ela própria o ponto de partida para uma

compreensão adequada da realidade.

“

”



Educação e materialismo



A consequência inevitável deste compromisso materialista tem sido uma

educação, em um primeiro momento, tecnicista, e mais recentemente,

tecnológica, isto é, sem maior preocupação com as questões relativas ao

espírito humano.

Integrando Valores e Princípios



No entanto, há poucos anos, ao estabelecer os princípios

fundamentais para a educação no século XXI, a UNESCO

reconheceu a crise de valores morais em que vivemos,

apontando como condição para a superação da mesma, a

ultrapassagem da “tensão entre o espiritual e o material”

(DELORS, 1999, p. 15).

Integrando Valores e Princípios



Crise de valores morais



Segundo o relatório da Comissão internacional sobre educação para o século

XXI, “cabe à educação a nobre tarefa de despertar em todos (...), esta elevação

do pensamento e do espírito para o universal e para uma espécie de superação

de si mesmo”

(Delors, 1999, p. 15-16).

Integrando Valores e Princípios



A Educação deve ser direcionada em prol do pleno desenvolvimento 

da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais. Deverá promover o 

entendimento, a tolerância e a fraternidade entre todas as nações, 

grupos raciais ou religiosos e deverá apoiar as atividades das Nações 

Unidas para a manutenção da paz. 

(Declaração Universal dos Direitos Humanos – art. 26)

“

”

Declaração Universal dos Direitos Humanos



O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
igualdade de condições de acesso; liberdade de aprender, 
pesquisar e divulgar o pensamento; pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas; valorização dos profissionais do 
ensino; e gestão democrática. 

(Constituição de 1988 – Artigo 206)

“

”

Identidade Confessional
Constituição Brasileira (1988) e LDB (1996)



Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes

categorias:

• I -particulares ...

• II –comunitárias...

• III -confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação

confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;

• IV –filantrópicas...

Identidade Confessional
Constituição Brasileira (1988) e LDB (1996)



“Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do

seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I- elaborar e executar sua proposta pedagógica;

............................................................................

IV- informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica.”

Identidade Confessional
Constituição Brasileira (1988) e LDB (1996)



Cosmovisão

Modo particular de perceber o mundo,

geralmente, tendo em conta as relações

humanas, buscando entender questões

filosóficas (existência humana, vida após a

morte etc.); concepção ou visão de mundo.

Cosmovisão: definindo o termo



Uma cosmovisão pressupõe uma

perspectiva peculiar de três relações

fundamentais do ser humano:

A relação com Deus, a relação com o

próximo, e a relação com o mundo, com o

cosmos em que vivemos.

Cosmovisão: definindo o termo



“Todo mundo tem uma visão do mundo”



A prática do ensino requer uma filosofia de educação, que, por sua vez, exige

ideias, métodos e valores e se orienta para um ideal na educação. Por trás disso, e

influenciando cada escolha que se faz, está uma concepção de vida, de mundo, do

ser humano, que por fim irá determinar o método.

O que são essas coisas senão uma confissão?

Mesmo escolas públicas têm seu credo. O humanismo, por exemplo, tem seu

credo e sua confissão. A diferença, no caso de entidades confessionais, é que este

credo é explicita e objetivamente assumido.

Ser Confessional



1. Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental

Deve responder às grandes interrogações:

• “Quem somos?”

• “De onde viemos?”

• “Para onde vamos?”

Objetivos dos Segmentos e Currículo



2. No Ensino Médio

Deve possibilitar ao aluno:

• Estabelecer diálogo entre as diferentes 

disciplinas e culturas.

• Inserir-se no mundo.

Objetivos dos Segmentos e Currículo



• Existe uma abordagem anticristã no livro didático secular?

• Como podem ocorrer as manifestações da filosofia anticristã no 

livro didático?

 De forma velada

 De forma sutil

 De forma explícita

Material Secular



Exemplo:  Língua Portuguesa: Bem-Te-Li, 4ª. Série, Angiolina Bragança e 

Isabella Carpaneda (FDT:www.ftd.com.br - 1999). Manifestação de 

forma velada.

- Mentir: Sim ou Não? Leia alguns depoimentos .

SIM

“Muitas vezes é necessário mentir para não levar bronca”.

“... a mentira só vale a pena em casos especiais, como por exemplo, para 

evitar magoar uma pessoa”.

“A mentira pode ser uma boa saída para se livrar de um problema, além 

disso ajuda a gente a se defender”



NÃO

“Às vezes é necessário mentir para escapar de um problema, mas não 

vale a pena”.

“Mentir não é bom. E mais se você for descoberto, as pessoas passarão

a não acreditar mais em você, mesmo quando falar a verdade”.

“Não se deve mentir, pois quando falar a verdade ninguém vai

acreditar”.



Como ocorrem as manifestações da filosofia anticristã no livro didático de forma sutil: 

Exemplo: História – História Geral, 

Francisco de Assis Silva, Vol. I, pg. 37

“A mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião 

monoteísta:  o Judaísmo.  Antes porém de atingir o estado monoteísta 

(crença em um único Deus), a religião passou por várias fases. 

De início, os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores e montanhas que, 

segundo eles, eram habitados por espíritos (eloins). Posteriormente, 

passaram por uma fase de monolatria.  Monolatria é a adoração exclusiva de 

um único Deus, sem, contudo, negar a existência de outros deuses.



Como ocorrem as manifestações da filosofia anticristã no livro didático de forma sutil: 

Exemplo: História – História Geral, 

Francisco de Assis Silva, Vol. I, pg. 37

O monoteísmo que, segundo alguns, teria surgido com Moisés, só se definiu 

plenamente entre os séculos VII e VI A.C., com o trabalho de grandes profetas 

como Isaías, Miquéias e Amós. A revolução religiosa destes profetas consistiu 

na afirmação do monoteismo. 

Pregavam que Jeová era o único Deus universal.  Pregavam também a prática 

da bondade e da justiça. Miquéias afirmava:  "o que o Senhor quer de ti é 

que pratiques a justiça, ames a misericórdia e acompanhes humildemente o 

teu Deus."



“Para explicar o que acontece ao nosso redor sem levar em conta a ciência, podemos 

dizer que há seres invisíveis que se ocupam disso: os deuses” (10). 

“Os mitos constituem uma parte muito importante da cultura de cada povo” (13).

“Entre todas as culturas humanas. Algumas se propagaram mais do que as outras: 

aquelas em que há apenas um deus. Um deus único: Deus, com maiúscula” (24).

“Os homens que acreditam em Deus não sabem se ele existe. Mas acreditam” (27). 

Como ocorrem as manifestações da filosofia anticristã no livro didático?

De forma explícita: “Os deuses e Deus” e “Verdade e Mentira”



“É preciso entender que o importante nas religiões é a sinceridade. E, portanto, a 

liberdade. Quem compreende isso aceita que os outros creiam em um deus 

diferente ou em vários deuses. É uma pessoa tolerante” (33).

“... as religiões pregam: amar, ajudar, perdoar, reconciliar-se, dizer não à violência, 

tornar-se melhor... Sim, é possível pôr essas ideias em prática na terra sem 

necessariamente crer em Deus. Sem forçosamente acreditar que é uma mensagem 

que ele enviou aos homens. Agora essas ideias podem fazer parte do mundo. Com 

ou sem Deus. Com ou sem religião” (38). 

Como ocorrem as manifestações da filosofia anticristã no livro didático?

De forma explícita: “Os deuses e Deus” e “Verdade e Mentira”



• Pais interferem em escolas que 

abordam questão de gênero nos livros 

e vetam conteúdo

• Educadores criticam interferência nas 

decisões dos colégios sobre os temas

Matéria: o Globo
29/07/2017 – visualizado em 04/08/2017 (16h54) 



• A Família prepara o caminho para as crianças compreenderem as relações, 
com Deus, com o próximo e consigo mesmo.

• A escola prepara o aluno para adquirir informações, aprender fatos,  
desenvolver conceitos e se expressar de maneira criativa.

• Família e escola – pais e professores – têm a responsabilidade de orientar 
o coração da criança em direção à sua identidade como portador da 
imagem de Deus e  como cidadão solidário e responsável.

Papéis bem definidos



A educação cristã ... Consiste em ensinar tudo, de ciências e matemática a

literatura e artes, dentro da estrutura de uma visão de mundo bíblica e

integrada. Significa ensinar os estudantes a relacionarem todas as

disciplinas acadêmicas à verdade de Deus e sua auto revelação nas

Escrituras, enquanto detectam e criticam as afirmativas da visão de

mundo não-bíblica.

[Colson & Piercey, E Agora Como Viveremos?]

Educação Escolar Cristã

“

”



Desafios para a Educação Escolar Cristã

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

Ir além de uma visão curricular

focalizada em seus pormenores para

mover-se a uma posição que integra

claramente os detalhes do

conhecimento em uma perspectiva

bíblica.

http://clubnovosautores.blogspot.com/2013/10/crianca-eu.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Desafios para a Educação Escolar Cristã

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

O currículo escolar deve ser visto como um 

todo unificado, e não em tópicos 

fragmentados.

O ensino de qualquer tópico não é uma 

modificação da abordagem usual. É, na 

verdade, uma nova diretriz radical daquele 

tópico dentro da estrutura filosófica do 

cristianismo.   

http://clubnovosautores.blogspot.com/2013/10/crianca-eu.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Ensinar como Jesus Ensinou



1. Amor – Compromisso (8)

2. Alegria – Alegria (9)

3. Paz – Perdão (6)

4. Paciência – Paciência (1)

5. Amabilidade – Respeito (4)

6. Bondade – Bondade (2)

7. Fidelidade – Honestidade (7)

8. Mansidão – Humildade (3)

9. Domínio Próprio – Abnegação (5)

Gálatas 

5.22-26
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