
Introdução e visão geral



A proposta



Promover diálogos a partir da realidade 
educativa do Brasil, à luz da fé cristã, 
propondo caminhos em favor do 
humanismo integral e solidário.



Objetivos CF 22

Analisar o contexto

Verificar políticas públicas

Identificar valores da 
educação humanista

Pensar o papel da família

Incentivar propostas 
educativas integrais

Estimular a pastoral na 
educação

Promover uma educação 
para outra economia e 
política



Inspiração Bíblica - Jo 8, 1-11

Escribas e Fariseus → 
tentam Jesus a 
contradizer seu 
ensinamento, são 
parciais e machistas. 
Seguem a pedagogia 
da Lei: julgamento, 
condenação e 
vingança.

Jesus → silencia, se curva, 
escreve no chão, confronta as 
consciências, restaura a 
dignidade. Segue a pedagogia 
da salvação: amor, escuta, 
sabedoria.



O problema



Envolve:

Família

Escolas/ universidades

Sociedade

Igreja

Compreensão de educação da CF

Destina-se:

Todas as dimensões 
humanas (cognitivas e 
espirituais).

Um projeto de sociedade 
diferente do que temos.



Problemas 
encarados

A educação ainda não é universal 
e de qualidade.

As famílias estão desconectadas 
da escola no processo formativo.

A educação não é apenas uma 
tarefa formal, mas existencial.



Escutar



Pedagogia da 
escuta versus 
pedagogia do 
silenciamento

permite-nos olhar para a realidade e 
perceber seus gritos e silêncios, 
excessos e ausências.

renuncia aos próprios interesses e se 
faz com o ouvido e o coração.

compreende que os contextos históricos 
e sociais dizem algo e sinalizam o 
espírito do nosso tempo.

aquieta os barulhos da infodemia que 
vivemos.



Ao escutar, 
descobre-se:

Que a pandemia nos ensinou muitas coisas, mas 
também revelou abismos.

Que é necessário um projeto de vida e de sociedade 
para nos reconstruirmos.

Que precisamos nos educar para o inesperado e para o 
encontro com o outro.

Que a Educação formal no Brasil é um projeto 
inconcluso.

Que as escolas e uniiversidades católicas são 
necessárias e cumprem um importante papel na 
sociedade brasileira.

Que os professores e gestores educacionais não são 
devidamente valorizados.

Que a educação não se dá apenas nos espaços formais.



Discernir



A escuta da realidade realidade nos 
convida a discernir e a tomar posição - 
decidir - a partir dos valores que 
baseiam nossa existência.



Critérios para o discernimento

● A pedagogia libertadora de Jesus, capaz de transformar vidas e 
circunstâncias.

● A missão educadora da Igreja, exercida através dos tempos e 
hoje conferida a nós, discípulos de Jesus no século XXI.

● A pedagogia cristã, que vê todas as dimensões da pessoa e a 
insere em contextos sociais amplos (família, sociedade, 
comunidade de fé).

● A educação na fé e para o diálogo como condições para viver o 
projeto do Reino de Deus.



Agir



A CF nos 
convida a agir:

● A partir do Pacto Educativo 
Global.

● Com criatividade e 
responsabilidade.

● Colocando a pessoa no 
centro.

● Humanizando as relações 
(familiares, sociais e de 
trabalho)



Ação pedagógica

● Modificar processos pedagógicos para serem mais 
humanizados.

● Revisitar os currículos para que sejam, de fato, humanizadores.

● Investir na formação socioemocional, educando os afetos e a fé.

● Ensinar a estar no universo digital de maneira assertiva e 
integradora.



Ação pastoral

● Envolver famílias e comunidades de fé num saudável debate 
sobre a educação das crianças e jovens.

● Fortalecer uma pastoral de escuta das crianças e jovens.

● Incentivar espaços de partilha entre agentes e gestores 
pastorais das escolas e universidades católicas.



Ação institucional

● Tecer redes entre instituições educacionais (públicas e privadas) 
em vistas de uma formação de excelência para educadores e 
educandos.

● Encorajar atitudes de real impacto sócio-ambiental.

● Fiscalizar políticas públicas educacionais e participar de 
audiências públicas nas câmaras, assembleias e parlamento.



Este material foi gentilmente preparado pelo 
Setor de Animação Pastoral da ANEC a partir 
do texto-base da CF 2022. Pedimos que, ao 
utilizá-lo, não se esqueça de fazer a devida 
referência.

ANEC, juntos pela educação católica.


