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RESUMO 

 

NOVAIS, Luis Eduardo Duarte. Escola na contemporaneidade e o sentido humanizador 

da Educação: concepções da Igreja Católica Apostólica Romana. 

 

A Igreja Católica Apostólica Romana tem reiterado que os processos de escolarização devem 

contemplar as dimensões ética e religiosa da pessoa humana, a fim de favorecer o 

desenvolvimento de sua responsabilidade pessoal e social, em contraponto às concepções de 

educação mediadas pelo utilitarismo e pelo pragmatismo. Apoiada no pressuposto de que a 

visão cristã católica de educação, desenvolvida por um profícuo Magistério eclesial após a 

conclusão do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), a qualificaria como interlocutora 

indispensável nos debates sobre a realidade educacional, esta pesquisa tem como objetivo 

analisar a relação entre as concepções de educação da Igreja Católica e o significado da escola 

na contemporaneidade. A investigação é desenvolvida por meio da abordagem qualitativa, de 

natureza exploratória, tendo como procedimento metodológico a interpretação de documentos 

pós-conciliares elaborados pela Congregação para a Educação Católica. Em João Paulo II 

(1982), Edith Stein (2003) e Jacques Maritain (1945, 1967, 1968) encontra-se o arcabouço 

teórico a partir do qual é realizada a análise documental. Estes autores apresentam uma 

concepção unitária do ser humano, desenvolvendo o entendimento de que não há qualquer 

superposição dualista entre suas naturezas orgânico-corporal-psíquica e espiritual-religiosa; 

postulam, também, que o homem objetiva-se através da cultura, e que a educação, como ação 

sociocultural essencial, deve ocupar-se da formação plena de todos os cidadãos. Considerando 

a relação entre educação e cultura como respaldo de um projeto de desenvolvimento da 

pessoa humana, torna-se imprescindível refletir sobre as propostas curriculares da educação 

escolar. Os fundamentos teórico-conceituais sobre currículo têm, como referência, pensadores 

como Abramowicz (2006), Apple (2006), Candau (2000, 2014), Forquin (1993, 2000), 

Goodson (1995), Moreira (2011), Saviani (1996, 2005) e Silva (1995), que, com diferentes e, 

por vezes, conflituosas abordagens, dedicam-se a estudar os vínculos estabelecidos entre 

educação e cultura, na escola. Rodrigues (2001) sistematiza argumentações consideradas 

relevantes na discussão sobre a formação ética do sujeito, como mecanismo de superação da 

complexa crise axiológica que marca a contemporaneidade. Os resultados das análises 

apontam que é preciso empreender, no âmbito escolar, uma formação humana integral que 

garanta, ao estudante, a competência para se autoconhecer como sujeito eticamente livre e 

responsável por suas escolhas, vivenciando seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, 

em interação com as pessoas de seu entorno e o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Educação. Escola e contemporaneidade. Igreja Católica. Formação humana 

integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

NOVAIS, Luis Eduardo Duarte. School in contemporaneity and the humanizing sense of 

Education: Roman Apostolic Catholic Church conceptions. 

 

The Roman Apostolic Catholic Church has reiterated that the schooling process must 

contemplate the etic and religious dimensions of human person with the objective of 

developing the personal and social responsibilities in opposite to conceptions intervened in 

utilitarianism and pragmatism. Once the Catholic Cristian vision defines education as the 

indispensable interlocutor in debates about educational reality, developed by the Ecclesial 

Magisterium after the II Vatican Council (1962-1965), this research aims to analyze the 

relation between Catholic Church educational conceptions and it aims to explore the school 

meaning in contemporaneity. The investigation presents the qualitative approach and 

exploratory nature, and the methodological procedure is the interpretation of post-council 

documents elaborated by the Congregation for Catholic Education. The documental analysis 

to realize the theoretical framework included John Paul II (1982), Edith Stein (2003) e 

Jacques Maritain (1945, 1967, and 1968). These authors present a unitary conception of 

human being and they develop the conception that there is not any dualist superposition 

between their organic-corporeal-psychic nature and religious-spiritual nature. They postulate 

that the human objective himself through culture and they affirm the education must be 

occupied of integral formation of everybody, as an essential sociocultural action. It is 

necessary reflecting about the curricular proposition of school education considering the 

relation between education and culture as a support to a project of human person 

development. The theorical fundamentation about curriculum have thinkers as Abramowicz 

(2006), Apple (2006), Candau (2000, 2014), Forquin (1993, 2000), Goodson (1995), Moreira 

(2011), Saviani (1996, 2005) and Silva (1995); they study the relation established between 

education and culture at school with different and conflicting approaches. Rodrigues (2001) 

systematizes relevant argumentation with the discussion about ethic’s formation of person by 

the overcoming of the complex axiology crisis that marks the contemporaneity. The results 

show that it is necessary undertake an integral human formation at school, and it must ensure 

to student the competence to know himself as a free ethical subject who is responsible for  

their choices, experiencing his relationship with God, with himself, in interaction with others 

and the environment. 

 

Key-words: Education. School and contemporaneity. Catholic Church. Integral Human 

Formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entendo que, quando um pesquisador conscientiza-se de um problema, ou seja, assim 

que exprime suas interrogações iniciais, o faz a partir de um conjunto de referências, as quais 

integram, necessariamente, sua formação acadêmico-profissional e os contextos socioculturais 

dos quais participa. Neste sentido, inicialmente, é preciso esclarecer a essência dos vínculos 

profundos que se estabeleceram, em minha vida, entre profissão – professor – e vocação cristã 

– fiel leigo consagrado da Igreja Católica Apostólica Romana
1
. 

Os conhecimentos sistematizados nesta dissertação de mestrado comportam tanto 

minhas convicções de fé quanto a percepção da importância da relação entre ciência e 

religião, especialmente imbricadas, que aguçaram meu interesse pelo estudo do tema em 

questão: “Escola na contemporaneidade e o sentido humanizador da Educação: concepções da 

Igreja Católica Apostólica Romana”. Ressalta-se o interesse em construir conhecimentos que 

reflitam as contribuições da ciência e do saber religioso, incorporando as aproximações 

possíveis e necessárias entre razão e fé quando se pretende promover direitos inalienáveis da 

pessoa, dentre os quais a educação. 

Este trabalho pretende enfatizar que toda ação educativa deve encerrar um processo de 

formação humana plena, na integralidade de suas dimensões, sintetizadas, dentre outros, nos 

aspectos espiritual, intelectual, moral, individual e social, a partir da conjugação de discursos 

de natureza científica, cultural, política e religiosa. Nesta perspectiva, postulo que a pesquisa 

em educação não pode abdicar de uma epistemologia orientada pela ética. 

 

Trajetória acadêmico-profissional e contextos socioculturais 

 

De alguma forma, desde minha juventude, encontrei-me envolvido com o magistério. 

De fato, em 1986, aos dezoito anos de idade, iniciava o curso de graduação em Engenharia 

Elétrica (modalidade Eletrônica) oferecido pela Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), 

uma das unidades de ensino, pesquisa e extensão que compunham, àquela época, o campus da 

Universidade de São Paulo (USP) naquela cidade. Nos dois anos que se seguiram, já exercia a 

função de aluno monitor bolsista junto ao Departamento de Matemática do, então, Instituto de 

                                                           
1
 Denominam-se fiéis todos aqueles que, batizados, são chamados a exercer, segundo a condição própria de cada 

um, a missão da Igreja, que é evangelizar. Existem duas categorias de fiéis: os clérigos e os leigos. Em ambas, há 

consagrados, isto é, fiéis que manifestam o propósito de viver, de modo peculiar, a observância da pobreza, da 

castidade e da obediência – mediante compromissos que devem ser reconhecidos e sancionados pela autoridade 

eclesiástica –, unindo-se, de forma especial, à Igreja e a seu ministério. 
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Ciências Matemáticas de São Carlos (ICMSC), outra unidade do mesmo campus, cumprindo 

tarefas de apoio didático-pedagógico através do atendimento a estudantes que apresentavam 

dificuldades específicas de aprendizagem. 

Entre 1989 e 1990, orientado pelo Prof. Dr. Newton Geraldo Bretas, docente titular do 

Departamento de Engenharia Elétrica (EESC/USP), desenvolvi projeto de iniciação científica 

– financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) – com 

o objetivo de estudar técnicas de modelamento matemático do comportamento de sistemas de 

controle dinâmicos, a partir das quais seria possível implementar softwares de simulação para 

favorecer o aprendizado de conteúdos conceituais em aulas práticas realizadas no âmbito dos 

laboratórios de ensino, em nível de graduação. Esta possibilidade de me integrar ao ambiente 

da pesquisa acadêmica proporcionou-me desenvolver a criatividade e a rigorosa disciplina que 

se exigem do pensamento científico, além de aprender métodos e técnicas de investigação. 

Certamente motivado por essas experiências formativas, uma vez concluído o curso de 

graduação em Engenharia Elétrica, concomitantemente ao desempenho da profissão, optei por 

me dedicar à docência. Logo, em 1991, fui admitido, ainda que em caráter temporário, para 

ministrar aulas na Escola Técnica Estadual de Segundo Grau Paulino Botelho, em São Carlos. 

Começava, assim, um percurso que me levaria a tomar consciência de que a escola constitui-

se em espaço privilegiado de humanização: nele, implícita ou explicitamente, um conjunto de 

valores é comunicado através de um projeto educativo intencionalmente dirigido à formação 

da pessoa, especialmente por meio das relações interpessoais estabelecidas entre os diversos 

membros que compõem a comunidade escolar. 

Em 1995, devido à incorporação do Estabelecimento ao Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), naquele período uma autarquia de regime especial da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), submeti-me e fui aprovado 

em Concurso Público para Docentes – evidentemente, iniciava um percurso de distanciamento 

do exercício da Engenharia Elétrica, determinado pelo profícuo trabalho que desenvolvia com 

relação à educação profissional técnica de nível médio. Neste ínterim, entre 1994 e 1995, fui 

professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade São Francisco – USF, em 

seu campus de Itatiba. 

Na Escola Técnica Estadual Paulino Botelho (a nova denominação daquela Instituição, 

após sua incorporação ao CEETEPS), assumi a responsabilidade pelos laboratórios de ensino. 

Em seguida, fui designado para o cargo de coordenador pedagógico, cujas atribuições exigiam 

o planejamento, a supervisão e a avaliação do processo de ensino e aprendizagem, de forma a 

assegurar suporte didático-pedagógico aos professores. 
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Embora graduados que não possuíssem licenciatura em nenhuma disciplina específica 

ou área de estudos pudessem lecionar na educação profissional, era indiscutível que o serviço 

de coordenação pedagógica reclamava um domínio de conhecimentos o qual eu não dispunha. 

Por isto, decidi participar do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as 

Disciplinas do Currículo da Educação Profissional em Nível Médio, proposto pela Faculdade 

de Tecnologia de São Paulo (FATEC/CEETEPS), obtendo, em 1998, Licenciatura Plena para 

o exercício do Magistério das Disciplinas de Educação Profissional em Nível Médio – área de 

Eletricidade. Este Programa, particularmente planejado para garantir um vínculo estreito entre 

teoria e prática, permitiu-me desenvolver habilidades e competências básicas e indispensáveis 

à minha atuação docente, sobretudo aquelas que diziam respeito à organização sequencial dos 

conteúdos programáticos, à avaliação e à metodologia de ensino, específicas da habilitação na 

área em que me licenciava. 

Em 1997, estava inteiramente comprometido com o exercício do magistério no âmbito 

do ensino profissionalizante. Por outro lado, desde 1991, participava, em São Carlos, da ação 

evangelizadora organizada por um grupo de fiéis católicos leigos empenhados em oferecer um 

projeto orgânico de formação da pessoa que integrasse o conjunto de suas dimensões humano-

afetiva, intelectual, espiritual, eclesial-comunitária e missionária. 

Identifiquei-me de tal forma com aquele trabalho de evangelização – ele adquiriu uma 

importância vital para mim e para os membros daquele grupo – que, em 1997, constituímos a 

Comunidade Católica Querigma
2
, uma associação privada de fiéis

3
, de âmbito diocesano, a 

qual se insere no contexto das chamadas Novas Comunidades ou Novas Fundações, tal como 

                                                           
2
 De origem grega, a etimologia da palavra querigma indica uma notícia pública anunciada por um arauto. No 

contexto do Novo Testamento, designa o anúncio do Evangelho dirigido aos judeus e aos pagãos, nomeadamente 

a proclamação da boa nova da salvação por obra de Jesus Cristo, o Senhor, morto e ressuscitado. Entretanto, este 

anúncio não é uma simples exposição histórica de um evento que já aconteceu; ele deve manifestar, eficazmente, 

a própria mensagem de salvação da qual é portador. Isto é, a ação salvífica de Deus em Jesus Cristo, por obra do 

Espírito Santo, se faz presente na palavra anunciada por aquele que a profere. Por isso, os ouvintes do querigma 

não podem ficar indiferentes, pois são convidados a crer e converter-se. O emprego do termo querigma tornou-se 

particularmente frequente a partir dos anos 1940, quando um grupo de teólogos jesuítas da faculdade austríaca de 

Innsbruck – destacadamente Joseph Jungmann, Karl e Hugo Rahner, Franz Lackner, Franz Dander e Johannes 

Lotz –, constatando que o discurso teológico ensinado nos seminários não estava mais em condição de sustentar 

a pregação dos futuros sacerdotes e, por conseguinte, de animar a vida dos fiéis, propôs retornar à originalidade e 

à vitalidade do primeiro anúncio apostólico. 

 
3
 O atual Código de Direito Canônico, promulgado por João Paulo II, em 25 de janeiro de 1983, reconhece, em 

seu cânon 215, que “os fiéis têm o direito de fundar e dirigir livremente associações para fins de caridade e 

piedade, ou para favorecer a vocação cristã no mundo”. Essas associações são distintas dos institutos de vida 

consagrada e das sociedades de vida apostólica; nelas, “os fiéis, clérigos ou leigos, ou conjuntamente clérigos e 

leigos, se empenham, mediante esforço comum, para fomentar uma vida mais perfeita, ou para promover o culto 

público ou a doutrina cristã, ou para outras obras de apostolado, isto é, iniciativas de evangelização, exercício de 

obras de piedade ou caridade, e animação da ordem temporal com espírito cristão” (cânon 298). 
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João Paulo II
4
 as apresenta em sua exortação apostólica pós-sinodal sobre a vida consagrada e 

a sua missão na Igreja e no mundo, denominada Vita consecrata, de 25 de março de 1996: 

 

A perene juventude da Igreja continua a manifestar-se também hoje: nos últimos 

decênios depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, apareceram formas novas ou 

renovadas de vida consagrada (p. 19). 

 

Estas novas formas de vida consagrada, que se vêm juntar às antigas, testemunham a 

constante atração que a doação total ao Senhor, o ideal da comunidade apostólica, os 

carismas de fundação continuam exercendo mesmo sobre a geração atual, e são sinal 

também da complementaridade dos dons do Espírito Santo (p. 20). 

 

A originalidade destas novas comunidades consiste, frequentemente, no fato de se 

tratar de grupos compostos de homens e mulheres, de clérigos e leigos, de casados e 

solteiros, que seguem um estilo particular de vida, inspirado, às vezes, numa ou 

noutra forma tradicional ou adaptado às exigências da sociedade atual. Também o 

seu compromisso de vida evangélica se exprime em formas diversas, manifestando-

se, como tendência geral, uma intensa aspiração à vida comunitária, à pobreza e à 

oração (p. 120). 

 

Se, até aqui, a narrativa de minha trajetória acadêmico-profissional permitiu identificar 

a gênese e o desenvolvimento de meu interesse pelo magistério, cumpre-me esclarecer, agora, 

de que modo a constituição da Comunidade Católica Querigma integrou, visceralmente, estas 

duas dimensões em minha vida: docência e vocação cristã. Assim, será possível compreender 

as motivações que me fizeram deixar a educação profissional técnica de nível médio para me 

dedicar, exclusivamente, à educação confessional católica e, por conseguinte, empreender os 

esforços necessários para a elaboração deste trabalho de investigação. 

Para tanto, os parágrafos seguintes apresentarão dois conceitos essenciais – carisma e 

missão – que, convenientemente articulados entre si, explicarão minha aproximação ao tema 

desta pesquisa e, em seguida, a definição do respectivo problema. 

O carisma de fundação
5
 da Comunidade Católica Querigma inspira-se na narrativa da 

primeira multiplicação dos pães, do sexto capítulo do Evangelho segundo São Marcos, entre 

os versículos 30 e 44 (Mc 6,30-44): 

 

Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e 

ensinado. Ele disse: “Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansai um 

pouco”. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham 

tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, 

                                                           
4
 João Paulo II foi o nome escolhido pelo polonês Karol Józef Wojtyla após ser eleito Papa, em 16 de outubro de 

1978. Morreu em 2 de abril de 2005 e foi canonizado em 27 de abril de 2014. 

 
5
 Entende-se carisma de fundação como a identidade própria de cada Instituto Religioso. Essa índole particular 

do Instituto Religioso compreende um estilo singular de santificação e apostolado, aos quais seus membros estão 

submetidos; apresenta, também, uma utilidade eclesial pública, ou seja, está ordenada à edificação da Igreja, ao 

bem estar dos homens e às necessidades do mundo. 
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os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé, e 

chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou 

tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a 

ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos 

aproximaram-se dele e disseram: “O lugar é deserto e a hora já muito avançada. 

Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que 

comer”. Jesus lhes respondeu: “Dai-lhes vós mesmos de comer”. Disseram-lhe eles: 

“Iremos e compraremos duzentos denários de pão para dar-lhes de comer?” Ele 

perguntou: “Quantos pães tendes? Ide ver”. Tendo-se informado, responderam: 

“Cinco, e dois peixes”. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem, em 

grupos de convivas, sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em 

grupos de cem e de cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes, elevou ele 

os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que lhos 

distribuíssem. E repartiu também os dois peixes entre todos. Todos comeram e 

ficaram saciados. E ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços de pão e de 

peixes. E os que comeram dos pães eram cinco mil homens (BÍBLIA DE 

JERUSALÉM, 2002, p. 1768). 

 

A sentença síntese do carisma de fundação da Comunidade Católica Querigma é esta: 

“Dai-lhes vós mesmos de comer”. Por isto, queremos responder, afirmativamente, ao convite 

que nos foi dirigido por Francisco
6
 em sua exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho 

no mundo atual, chamada Evangelii gaudium, “a alegria do Evangelho”, de 24 de novembro 

de 2013: 

 

Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui, para 

toda a Igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos 

Aires: prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, 

a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias 

seguranças. Não quero uma Igreja preocupada com ser o centro, e que acaba presa 

em um emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve 

santamente inquietar e preocupar a nossa consciência é que haja tantos irmãos 

nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, 

sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. 

Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas 

estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em 

juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há 

uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: “Dai-lhes vós mesmos de 

comer” (p. 42-43). 

 

Segundo essa admoestação do Papa, um carisma de fundação supõe, necessariamente, 

uma dimensão missionária peculiar, que lhe é intrínseca e lhe outorga sentido. Portanto, a 

narrativa bíblica que suscita o carisma de fundação da Comunidade Católica Querigma revela, 

igualmente, sua missão: o ensino – “E começou a ensinar-lhes muitas coisas” –, ou seja, a 

educação cristã. De fato, em Decreto de 10 de outubro de 2012, dom Paulo Sérgio Machado, 

atualmente bispo emérito da diocese de São Carlos, aprovou, canonicamente, seus Estatutos e 

                                                           
6
 Francisco foi o nome escolhido pelo argentino Jorge Mario Bergoglio após ser eleito Papa, em 13 de março de 

2013. 
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Regras de Vida, confirmando-a como um organismo eclesial “que se dedica à formação e à 

educação católica das famílias, da infância e da juventude” (MACHADO, 2012). 

Certamente, a índole própria de cada Instituto imprime em seus membros um estilo de 

vida particular. Historicamente, a Igreja reconhece essa autonomia e ensina que é tarefa dos 

bispos conservá-la, garantindo a integridade do patrimônio espiritual e apostólico das diversas 

Fundações. Ao mesmo tempo, as pessoas consagradas devem cumprir um autêntico serviço de 

apoio aos bispos, comprometendo-se com os projetos de evangelização propostos pela Igreja: 

 

A atenção especial da parte dos Bispos pela vocação e missão dos Institutos e, da 

parte destes, o respeito pelo ministério dos Bispos, através do solícito acolhimento 

das suas indicações pastorais concretas para a vida diocesana, representam duas 

formas intimamente conexas daquela única caridade eclesial que a todos obriga ao 

serviço da comunhão orgânica – carismática e ao mesmo tempo hierarquicamente 

estruturada – de todo o Povo de Deus (JOÃO PAULO II, 1996, p. 95). 

 

É justamente por se identificar com a condição carismática fundacional dos Institutos 

Religiosos – que lhes impõem a necessidade de empreender ações devidamente coordenadas 

com as disposições da hierarquia da Igreja –, que a Comunidade Católica Querigma coloca-se, 

sempre, atenta às manifestações e pronunciamentos da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) e disponível às suas solicitações e iniciativas, dentre as quais a Campanha da 

Fraternidade (CF). 

Anualmente, a CF constitui-se num amplo programa de atividades evangelizadoras, as 

quais acentuam a dimensão comunitária da fé e proporcionam aos fiéis a prática da caridade, 

traduzida em compromissos concretos de promoção humana, em vista de uma sociedade justa 

e solidária, a partir dos problemas que afligem o povo brasileiro e que exigem a participação 

de todos na busca de alternativas de solução. 

Assim, em 1998, a CNBB propôs discutir a realidade da educação no país. Sob o tema 

“Fraternidade e Educação” e o lema “A Serviço da Vida e da Esperança”, o texto-base da CF, 

de forma concisa, sem a pretensão de se constituir num tratado técnico ou científico sobre o 

assunto, suscitou uma importante reflexão crítica acerca do sistema de ensino público regular 

ao examinar e questionar as taxas de escolarização, retenção e evasão escolar, as iniciativas de 

erradicação do analfabetismo, as dificuldades de acesso à escola e atendimento a demanda, os 

mecanismos de destinação e aplicação de recursos e os processos de formação de professores, 

sua qualificação profissional e remuneração. 

Contudo, superando essa análise de natureza marcadamente sócio-político-econômica 

da conjuntura educacional brasileira – circunscrita àquele momento histórico –, o texto-base 
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da CF-98 buscou ampliar o entendimento do intrincado cenário educativo nacional, apoiado 

em critérios bíblicos, teológicos, pastorais, éticos e pedagógicos, no horizonte da missão da 

Igreja, que é evangelizar. 

Nesse sentido, o documento em questão afirmava estar surgindo um “mundo novo”, 

fruto das transformações que acontecem no campo da cultura e que influenciam amplamente a 

educação, em todos os seus níveis, “pelos valores pessoais e sociais que elas transmitem, 

produzindo imagens específicas de pessoa e sociedade, pela própria maneira como se realiza a 

participação na vida da comunidade e da sociedade e pelas estruturas de relacionamento social 

que elas criam” (CNBB, 1998, p. 30). E, ainda, de modo mais agudo, declarava que a 

educação não pode ignorar essas mudanças, pois, na contemporaneidade, prevalece a cultura 

do espetáculo: “o que vale não é o real, mas aquilo que é apresentado através dos meios de 

comunicação social e nos cenários da vida pública; cria-se, aos poucos, uma cultura da 

superficialidade, do efêmero, do descartável” (CNBB, 1998, p. 34). 

A certa altura, o texto-base da CF-98 interpelou seus leitores, asseverando ser preciso 

que, interessados num futuro melhor para todos, se ocupassem com um aspecto formativo que 

fosse além daqueles relacionados, exclusivamente, à qualidade de ensino: seria imprescindível 

resgatar o belo, a verdade e o bem, que valoriza, humaniza e personaliza o indivíduo, fazendo-

o realizar-se em suas quatro relações essenciais – com o mundo, com os demais, consigo 

mesmo e com Deus. 

Por isso, a Comunidade Católica Querigma, cujo carisma de fundação reveste-se de 

um caráter missionário essencialmente educativo, procurou atender, imediatamente, ao apelo 

da CNBB, idealizando, ainda em 1998, a criação de uma escola – a Escola Católica 

Querigma
7
 – cuja Proposta Pedagógica se fundamentasse nos princípios apresentados pelo 

texto-base da CF-98 – assentados sobre a premissa de uma educação para a vida e para Deus – 

oferecendo Educação Básica, nas etapas de Educação Infantil (Pré-Escola), Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

No exercício de sua vocação, uma pessoa consagrada deve dedicar-se integralmente à 

missão. É certo que “a missão, antes de ser caracterizada pelas obras externas, define-se pelo 

tornar presente o próprio Cristo no mundo, através do testemunho pessoal. Este é o desafio, a 

tarefa primária da vida consagrada! Quanto mais se deixa conformar com Cristo, tanto mais o 

torna presente no mundo” (JOÃO PAULO II, 1996, p. 144). Mas, exige-se, também, a adesão 

                                                           
7
 A Escola Católica Querigma é uma instituição de ensino particular, de orientação confessional, mantida pela 

Associação Católica Querigma, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que outorga personalidade 

jurídica à Comunidade Católica Querigma. 
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da pessoa consagrada à atividade pastoral que o carisma de fundação sugere. No contexto da 

Comunidade Católica Querigma, esse comprometimento missionário implicava, àquela altura, 

para cada um de seus membros, envolver-se com o processo de instalação da Escola Católica 

Querigma. 

Como, até então, minha experiência acadêmico-formativa restringia-se ao magistério 

das disciplinas da educação profissional em nível médio, para poder participar adequadamente 

dos trabalhos de implantação da Escola, optei por cursar Pedagogia, em 1999, licenciando-me 

pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em 2003. Adquiri, assim, conhecimentos 

de natureza científico-cultural, referentes aos fundamentos histórico-filosóficos, psicológicos 

e sociológicos da educação, à didática, às concepções de currículo, à metodologia e prática de 

ensino no âmbito da Educação Básica e à noções acerca de gestão educacional, indispensáveis 

para o trabalho de elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico do Estabelecimento de 

Ensino, serviço pelo qual fui responsável. 

Em 2000, solicitei a exoneração do Serviço Público (pois ainda era funcionário do 

CEETEPS) para me dedicar, inteiramente, à Escola Católica Querigma, que iniciou suas 

atividades no ano seguinte. A partir de sua instalação, exerci, no âmbito da Instituição, as 

funções de professor, coordenador pedagógico e diretor. 

Desde a criação do Estabelecimento de Ensino, para assegurar sua identidade 

confessional, os membros da Comunidade Católica Querigma dedicam-se ao estudo dos 

documentos do Magistério da Igreja
8
 que proporcionam compreender a concepção católica de 

educação escolar. Destaca-se a leitura de textos redigidos pelos Papas, pela Congregação para 

a Educação Católica, pelo Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) e pela CNBB, os 

quais tratam da escola católica. 

Situo meu interesse pelo tema desta investigação justamente no contexto desse estudo 

dos documentos eclesiais que tratam da educação escolar: deles emergem os pressupostos que 

sustentarão esta pesquisa e a questão central que a orientará, de acordo com o que se apresenta 

na próxima seção. 

É importante destacar que decidi desenvolver esta pesquisa junto ao Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), considerando seu compromisso explícito de formar educadores-pesquisadores eticamente 

comprometidos com a produção de conhecimentos em Educação. 

                                                           
8
 O Magistério da Igreja compreende o ensinamento dos bispos dispersos nas respectivas dioceses ou reunidos 

em Conselhos e Conferências, em comunhão entre si e com o Papa, o ensinamento do Colégio Episcopal reunido 

em Concílio e o ensinamento do Papa como chefe do Colégio Episcopal. 
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Contexto, problema, justificativa e objetivos da pesquisa 

 

O Magistério da Igreja reitera que não se pode entender a missão específica da escola 

católica desconsiderando o contexto mais amplo da escola em geral, razão pela qual os 

documentos eclesiais que se ocupam das características inerentes à escola católica oferecem 

uma análise abrangente – apoiada em fundamentos filosóficos, teológicos, antropológicos, 

culturais, históricos, sociais, políticos e pedagógicos – da realidade educacional em que está 

inserida. 

Logo, tendo em vista a relevância dos aspectos apontados por esses documentos 

magisteriais no que diz respeito à educação escolar, o que, por hipótese, qualificaria a Igreja 

como interlocutora indispensável no debate sobre o sentido e a função que se atribui à escola 

na contemporaneidade, define-se como questão central desta pesquisa: quais as contribuições 

da Igreja Católica para as discussões acerca do significado da educação escolar na sociedade 

contemporânea? 

Diante dessa questão, cabe ressaltar que existe uma miríade de documentos eclesiais 

que tratam de analisar a educação escolar. Contudo, a premissa de que a Igreja desempenharia 

um importante papel de interlocução junto às discussões contemporâneas sobre o sentido e a 

função que se atribui à escola impõe a identificação e o estudo de textos redigidos pela 

Congregação para a Educação Católica, após a celebração do Concílio Ecumênico
9
 Vaticano 

II (1962-1965), por seu relevante significado nesse processo. 

De um modo geral, os documentos pós-conciliares revelam a intenção de diálogo da 

Igreja com o mundo contemporâneo. É necessário destacar que “diálogo” é a palavra-chave 

que traduz bem a finalidade do Vaticano II. Se os dois concílios anteriores – o Tridentino 

(1545-1563) e seu completo ordenamento doutrinal-disciplinar, e o Vaticano I (1869-1870), 

que aprovou as prerrogativas pontifícias do primado e da infalibilidade – optaram por 

defender o catolicismo romano das teses dos reformadores e das ameaças da cultura 

secularizada, respectivamente, o Vaticano II caracterizou-se por um empenho destacadamente 

pastoral (ALBERIGO, 1995), entendido como superação do longo período em que a Igreja se 

opôs à sociedade. Assim, para o Vaticano II, a Igreja, tomando consciência mais profunda de 

sua própria identidade, deveria abrir-se ao mundo moderno, numa atitude positiva diante dele, 

não para se conformar a ele, mas para iluminar a fé em sua relação com ele. Nesse sentido, a 

                                                           
9
 Um Concílio denomina-se “ecumênico” (do vocábulo de origem grega oikoumene, o qual significa “mundo 

habitado”) quando é celebrado por toda a Igreja, reunindo os bispos do mundo inteiro, sob a autoridade do Papa. 
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Igreja era apontada como instituição que deveria ocupar lugar nos diversos areópagos que 

debateriam as questões fundamentais acerca da humanidade. 

A declaração Gravissimum educationis, documento conciliar promulgado em 28 de 

outubro de 1965, reiterando que a Igreja deveria dedicar-se a todos os aspectos da atividade 

humana, afirmava que ela – a Igreja – tinha sua parte, também, no espaço educacional. 

Essa declaração enunciava alguns princípios sobre a educação cristã, particularmente 

no âmbito das escolas católicas, e insistia que eles fossem desenvolvidos por uma Comissão 

especial e aplicados nos diversos lugares pelas Conferências Episcopais. 

A Comissão que assumiu essa tarefa tornou-se, posteriormente, a Seção das Escolas da 

Congregação para a Educação Católica, organismo que, nos anos que se seguiram à conclusão 

do Vaticano II, impulsionado pelo influxo dialógico suscitado pelo Concílio, transformou-se 

em porta-voz da Igreja, especificamente no campo da educação escolar básica, redigindo um 

conjunto de documentos – que se constituem em objeto de análise deste trabalho de pesquisa 

– cujo conteúdo desvela a concepção católica de educação escolar (embora tais textos tratem, 

prioritariamente, da realidade da escola católica). 

A relevância do problema instigador desta investigação insere-se no contexto das 

reflexões pedagógicas que problematizam o sentido da educação escolar na 

contemporaneidade, as quais se preocupam com aquilo que se designa, em geral, crise da 

escola, desenvolvidas, sobretudo, a partir das últimas décadas do século XX, quando se 

verifica a multiplicação de propostas de organização curricular para que a escola esteja “em 

maior sintonia com os considerados ‘novos tempos’, marcados pela globalização, pelas 

exigências do desenvolvimento econômico e pelo impacto das tecnologias da informação e da 

comunicação, particularmente das digitais” (CANDAU, 2014, p. 34). 

Entretanto, a compreensão da crise da escola não deve restringir-se a explicações que 

afirmam a inadequação de métodos e técnicas, a necessidade de introduzir novas tecnologias 

da informação e da comunicação no âmbito das práticas didático-pedagógicas (atribuindo-lhes 

a condição de panaceia para qualquer problema e agregando-lhes o valor enganoso de que é 

suficiente dominar algumas competências instrumentais e acessar o sempre crescente arsenal 

informativo), ou o inevitável ajuste da escola à lógica do mercado e da modernização. É claro 

que não se trata de ignorar os efeitos da globalização econômica, das mudanças sensíveis nos 

sistemas produtivos e no papel dos Estados-Nação, esvaziados de suas funções históricas, e da 

expansão das tecnologias da informação e da comunicação. 
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A crise da escola revela, também, as inquietudes de uma sociedade que experimenta 

uma época de transformações generalizadas, caracterizada pela emergência de novos modelos 

de sujeitos e de novos paradigmas político-sociais: 

 

Em todos os lugares e não somente na escola, o programa institucional [republicano] 

declina. E essa mutação é muito mais ampla que a simples confrontação da escola 

com novos alunos e com os problemas engendrados por novas demandas. É também 

porque se trata de uma mutação radical, a identidade dos atores da escola fica 

fortemente perturbada, para além dos problemas específicos com os quais eles se 

deparam. 

 

A escola foi um programa institucional moderno, mas um programa institucional 

apesar de tudo. Hoje somos “ainda mais modernos”, as contradições desse programa 

explodem, não apenas sob o efeito de uma ameaça externa, mas de causas 

endógenas, inscritas no germe da própria modernidade (DUBET apud CANDAU, 

2014, p. 34-35). 
 

Há que se esclarecer a natureza dessas mudanças. Segundo Candau (2014), existe uma 

profusão de interpretações acerca do mundo atual. No entanto, a educadora declara que é cada 

vez mais coincidente a afirmação de que a dimensão cultural constitui elemento configurador 

fundamental da contemporaneidade. Hall apud Candau (2014) confirma: “a cultura é agora 

um dos elementos mais dinâmicos – e mais imprevisíveis – da mudança histórica no novo 

milênio” (p. 35). Candau (2014) prossegue suas reflexões e enfatiza: 

 

Partimos da afirmação de que não há educação que não esteja imersa nas culturas da 

humanidade e, particularmente, do momento histórico e do contexto em que se situa. 

Neste sentido, não é possível conceber uma experiência pedagógica 

“desculturizada”, isto é, em que nenhum traço cultural específico a configure. Existe 

uma relação intrínseca entre educação e culturas. Estes universos estão 

profundamente entrelaçados e não podem ser analisados a não ser a partir de sua 

íntima articulação (p. 36). 

 

Diante dessa realidade, autores com diferentes orientações teórico-metodológicas – 

dentre os quais Forquin (1993, 2000), Gómez (2001), Severino (2006), Sacristán (2007), 

Barroso (2008) e Candau (2000, 2014) – têm se dedicado a discutir as intrínsecas relações que 

se estabelecem, na escola, entre educação e cultura. 

Esta pesquisa assume como desafio envolver-se no debate dessa temática, cujo foco é 

o sentido da escola na contemporaneidade: ao colocar o Magistério da Igreja Católica em 

diálogo com as Ciências da Educação, pretende-se evidenciar que a crise de sentido da escola 

é uma crise dos próprios processos educativos societais – essencialmente axiológica –, 

constituída fora de seus contextos sociais ou cognitivos internos, mas que a atinge 

profundamente (BARROSO, 2008). Por se tratar de uma crise que permeia as transformações 
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culturais inerentes ao mundo contemporâneo, esta dissertação apresenta reflexões sobre a 

problemática exposta que outorgam à escola a função de destacar a dimensão ética e 

transcendental da cultura, como forma de resgatar o sentido humanizador da educação. 

Portanto, admitindo que seja lícito e oportuno garantir, na diversidade de concepções 

que caracterizam a sociedade atual, a presença do pensamento cristão, já que ele constitui 

critério válido de juízo, este trabalho de pesquisa tem por objetivo geral analisar a relação 

entre as concepções de educação da Igreja Católica e o significado da escola na 

contemporaneidade. Especificamente, pretende-se: caracterizar, a partir da análise de 

documentos do Magistério da Igreja elaborados após a celebração do Vaticano II pela 

Congregação para a Educação Católica, a visão cristã católica de educação e de educação 

escolar; reconhecer, tendo em vista esses textos magisteriais pós-conciliares, os desafios que o 

contexto sociocultural contemporâneo impõem à escola e os valores propugnados pela Igreja 

Católica no âmbito escolar; identificar, considerados esses documentos, o sentido e a função 

que a Igreja Católica atribui à escola na contemporaneidade. 

 

Estrutura do texto dissertativo 

 

Cinco capítulos compõem esta dissertação. O capítulo inicial evidencia o Caminho 

Metodológico. Considerando que se pretende analisar a relação entre as concepções de 

educação da Igreja Católica e o significado da escola na contemporaneidade, a partir da 

caracterização do entendimento sobre educação escolar subjacente a documentos magisteriais 

elaborados pela Congregação para a Educação Católica, após a celebração do Concílio 

Ecumênico Vaticano II, este trabalho de pesquisa encerra uma investigação qualitativa, de 

caráter exploratório, a qual se vale da análise documental como procedimento metodológico. 

Sob o título “Cultura, Educação e Processo de Formação Humana Integral”, o segundo 

capítulo apresenta parte do referencial teórico que orientará a condução dos procedimentos de 

análise dos documentos em questão. O arcabouço filosófico-antropológico desenvolvido por 

João Paulo II, Jacques Maritain e Edith Stein sustenta essa investigação. Estes autores 

apresentam uma concepção unitária de pessoa humana, desenvolvendo a compreensão de que 

não há qualquer superposição dualista entre suas naturezas orgânico-corporal-psíquica e 

espiritual-religiosa; postulam, também, que o homem objetiva-se através da cultura, e que a 

educação, entendida como tarefa primeira e essencial da cultura, deve ocupar-se de sua 

formação plena: sensível, intelectual e moral, individual e social. 
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O terceiro capítulo – “Currículo e a Formação do Homem Cidadão” – expõe a 

sistematização teórica que relaciona educação, cultura e a concepção de pessoa humana no 

âmbito da educação escolar, o que remete ao conceito de currículo. Esta fundamentação 

apoia-se em autores como Abramowicz, Apple, Candau, Forquin, Goodson, Moreira, Saviani 

e Silva, que estudam os vínculos entre educação e cultura na escola. Rodrigues possibilita-nos 

compreender que a instituição escolar, dentre outras funções, deve promover a formação ética 

do sujeito, como mecanismo de superação da complexa crise axiológica que marca a 

contemporaneidade. 

Os resultados da análise dos documentos pesquisados localizam-se no capítulo quatro, 

tendo como referência cinco categorias de análise – Visão cristã da educação; Concepção 

católica de educação escolar; Contexto sociocultural contemporâneo e escola; Valores 

propugnados pela Igreja Católica no âmbito escolar; Sentido e função da escola na 

contemporaneidade – que propiciaram interpretações amparadas no diálogo com a base 

teórica estabelecida no segundo e terceiro capítulos, tendo o objetivo geral como fator 

norteador dessa produção. 

As Considerações Finais retomam pontos centrais das discussões, demonstrando que o 

pensamento cristão católico sobre a educação escolar enfatiza a formação integral da pessoa 

humana, superando concepções de ensino pragmáticas e utilitárias, de modo a contemplar as 

dimensões ética e religiosa do educando. 
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CAPÍTULO 1 

CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Ao admitir, como pressuposto, que a Igreja Católica Apostólica Romana constitui-se 

em interlocutora indispensável para o debate sobre o sentido e a função que se atribui à escola 

na contemporaneidade e, por conseguinte, estabelecer, como objetivo geral desta pesquisa, a 

análise da relação entre as concepções de educação desenvolvidas pela Igreja e o significado 

da escola na sociedade contemporânea, justifica-se que este trabalho de investigação tenha, 

como opção metodológica, a abordagem qualitativa, pois 

 

(...) ela [a pesquisa qualitativa] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p. 21-22). 

 

Considerando, precisamente, essa natureza não quantificável do objeto de estudo nas 

Ciências Sociais, Minayo (2001) distingue características que são próprias de uma pesquisa 

qualitativa. Dado que seu objeto é histórico, ou seja, ele existe num determinado espaço cuja 

formação social e configuração são específicas, a investigação define-se pela provisoriedade, 

pelo dinamismo e pela especificidade. Por conseguinte, o objeto de estudo possui consciência 

histórica: não é apenas o investigador que outorga sentido a seu trabalho intelectual; os seres 

humanos, os grupos e as sociedades oferecem significado e intencionalidade às suas ações. 

Minayo (2001) prossegue, destacando que, no âmbito da pesquisa qualitativa, existe 

um substrato de identidade entre investigador e objeto. Esta aproximação entre pesquisador e 

objeto de pesquisa é observada, também, por Severino (2000): 

 

A temática deve ser realmente uma problemática vivenciada pelo pesquisador, ela 

deve lhe dizer respeito. Não, obviamente, num nível puramente sentimental, mas no 

nível da avaliação da relevância e da significação dos problemas abordados para o 

próprio pesquisador, em vista de sua relação com o universo que o envolve (p. 145). 
 

Portanto, como na investigação qualitativa a relação entre o pesquisador e seu campo 

de estudo estabelece-se de tal forma que a visão de mundo de ambos está implicada em todo o 

processo de conhecimento – desde a concepção do objeto aos resultados do trabalho e à sua 

aplicação –, um outro aspecto é o fato de que ela é, de acordo com Minayo (2001), intrínseca 

e extrinsecamente ideológica. 
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Nesse sentido, Franco (2003) afirma que a pesquisa qualitativa “organiza-se em torno 

de um quadro de referências, quadro este decorrente de posturas, crenças, valores, que se 

configuram sob forma de concepções de mundo, de vida, de conhecimento” (p. 193). 

 

1.1 Análise documental 

 

Chizotti (2006) admite que as pesquisas qualitativas dependem do investigador – sua 

concepção, seus valores, seus objetivos. Todavia, é preciso assegurar que o percurso seguido 

pelo pesquisador para esclarecer o problema e sistematizar uma afirmação fidedigna sobre ele 

implique coerência epistemológica (os fundamentos do conhecimento que dão sustentação à 

investigação), metodológica e técnica, respondendo, desta forma, às necessárias exigências de 

credibilidade, consistência e fiabilidade: 

 

Em suma, a pesquisa segue uma metodologia de trabalho, ou seja, a lógica 

subjacente ao encadeamento de diligências que o pesquisador segue para descobrir 

ou comprovar uma verdade, coerente com sua concepção da realidade e sua teoria 

do conhecimento (CHIZOTTI, 2006, p. 26-27). 

 

Como se pretende examinar a concepção cristã católica de educação escolar subjacente 

a documentos do Magistério da Igreja, este trabalho de pesquisa encerra uma investigação de 

caráter exploratório, que se vale da análise desses documentos como estratégia de tratamento 

das informações. 

Lüdke e André (1986, p. 38) ressaltam a importância desse recurso metodológico ao 

conceituá-lo: 

  

Embora pouco explorada não só na área da educação como em outras áreas de ação 

social, a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem 

de dados qualitativos, seja complemetando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema (p. 38). 

 

No âmbito da análise documental, a palavra “documentos” deve ser entendida de uma 

forma mais ampla, incluindo-se aí todos os materiais escritos que podem servir como fonte de 

informação para a pesquisa científica e que ainda não foram elaborados. Marconi e Lakatos 

(2008) chamam esses materiais de “documentos de fontes primárias”, pois são de primeira 

mão, ou seja, oriundos dos próprios órgãos que realizaram as observações. Representam, de 

acordo com Lüdke e André (1986), uma fonte “natural” de informação, ideia corroborada por 

Severino (2000) ao destacar que os conteúdos dos textos documentais não devem ter recebido 
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nenhum tratamento analítico: “são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai 

desenvolver sua investigação e análise” (p. 123). 

Segundo Marconi e Lakatos (2008) constituem documentos de fonte primária aqueles 

encontrados em arquivos públicos (documentos oficiais, documentos jurídicos provenientes 

de cartórios, iconografia e material cartográfico), em arquivos particulares de bancos, igrejas, 

indústrias, partidos políticos, sindicatos, escolas, associações e residências (esboços, ofícios, 

atas, correspondências, memórias, diários, autobiografias e ensaios) e em fontes estatísticas. 

Existem algumas situações para as quais a análise documental mostra-se pertinente e 

vantajosa. Trata-se, por exemplo, do estudo de pessoas às quais não se tem acesso físico, ou 

porque já não vivem mais ou porque a distância até elas inviabiliza o trabalho de investigação. 

Além disso, os documentos são uma fonte de informações não-reativa: eles permanecem os 

mesmos por um longo período de tempo, revelando aspectos importantes do contexto em que 

foram elaborados. Aliás, a análise documental é apropriada quando se deseja estudar longos 

períodos de tempo, buscando identificar tendências sobre o comportamento de um fenômeno 

(GODOY, 1995). 

É preciso apontar, também, as dificuldades que envolvem as análises documentais. Há 

muitos documentos que não foram produzidos com o propósito de fornecer informações com 

vistas à investigação social, o que possibilita vários tipos de vieses. Um grande número de 

documentos registra relatos verbais; prescindem de informações acerca de comportamentos 

não verbais, indispensáveis, certas vezes, para a adequada análise de um discurso. Enfim, nem 

sempre os documentos disponíveis compõem amostras representativas do fenômeno estudado; 

em algumas situações, aqueles que foram preservados ou que estão acessíveis ao pesquisador 

não oferecem informações válidas ou confiáveis (GODOY, 1995). 

Frequentemente, critica-se o uso de documentos por se acreditar que eles representam 

escolhas arbitrárias, por parte de seus autores, de aspectos a serem enfatizados e temáticas a 

serem focalizadas. Lüdke e André (1986) contestam essa posição, lembrando o propósito da 

análise documental “de fazer inferência sobre os valores, os sentimentos, as intenções e a 

ideologia das fontes ou dos autores dos documentos. Essas escolhas arbitrárias dos autores 

devem ser consideradas, pois, como um dado a mais na análise” (p. 40). 

O processo de análise documental compreende, de início, a seleção dos documentos, 

que não é aleatória, mas orientada pelos pressupostos e objetivos que norteiam a investigação. 

Neste trabalho de pesquisa, admitiu-se, por hipótese, que a Igreja poderia contribuir com as 

discussões sobre o sentido e a função que se atribui à escola na contemporaneidade, premissa 

a qual demanda o estudo de documentos do Magistério eclesial, elaborados pela Congregação 
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para a Educação Católica, posteriores à celebração do Concílio Ecumênico Vaticano II, que 

tratam da concepção cristã católica de educação escolar. 

 

1.2 Categorias de análise 

 

Após a seleção, empreendeu-se um estudo minucioso dos documentos, organizando-os 

em torno de suas ideias principais – as chamadas categorias de análise. Este é o princípio da 

análise de documentos: consiste em desmontar sua estrutura e identificar seus elementos para 

esclarecer suas diferentes características e, desta forma, extrair sua significação (LAVILLE E 

DIONE, 1999). 

A priori, a definição das categorias de análise apoiou-se na hipótese formulada, nos 

objetivos da pesquisa e no arcabouço teórico que sustentou a investigação. Logo, considerou-

se como referências do processo exploratório dos dados documentais as seguintes categorias: 

 

 Visão cristã de educação; 

 Concepção católica de educação escolar; 

 Contexto sociocultural contemporâneo e escola; 

 Valores propugnados pela Igreja Católica no âmbito escolar; 

 Sentido e função da escola na contemporaneidade. 

 

Dessa forma, procedeu-se ao recorte dos conteúdos em temas – unidades de sentido ou 

asserções sobre um determinado assunto –, ou seja, fragmentos (uma sentença, um conjunto 

delas ou um parágrafo) que correspondem, cada um, a uma ideia particular, ordenando-os, em 

seguida, dentro das categorias estabelecidas. 

Os quadros operacionais para análise dos documentos selecionados – nos quais estão 

explicitadas as respectivas categorias – compõem os Apêndices desta dissertação. 

A interpretação qualitativa dos documentos analisados – sistematizados nos quadros 

operacionais – foi elaborada a partir do referencial teórico, situando-se no quarto capítulo 

deste trabalho: “Escola na contemporaneidade e concepções da Igreja Católica Apostólica 

Romana”. 

É imprescindível destacar a advertência de Laville e Dione (1999), quando se analisa 

um documento: 
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(...) visa-se inicialmente ao mais imediato, ao mais evidente, ao que está 

explicitamente dito: é o que se chama o conteúdo manifesto. Em muitos estudos, é 

nesse conteúdo que nos fixamos como postulado, justificando essa análise dita de 

primeiro grau, que o essencial da significação encontra-se nesse “manifesto”, sem 

que seja útil presumir a existência de elementos ocultos. 

 

Alguns julgam insuficiente essa análise no primeiro grau e creem necessário levar 

mais longe as interpretações a fim de atingir o não-dito, os conteúdos ocultos, os 

elementos simbólicos da mensagem. Pois o discurso implícito, afirmam eles, 

mostra-se igualmente portador de sentido, ajuda a esclarecer o explícito e contribui 

para o sentido profundo do conteúdo. 

 

Até onde ir? Tudo depende, ainda e sempre, do problema examinado e das intenções 

da pesquisa. Mas é certo que se deve levar em conta o explícito, pois as intenções e 

vontades declaradas são a porta de entrada do não-dito. Quando se transpõe esta 

porta, cumpre fazê-lo com muita prudência crítica (p. 218). 

 

 Esse cuidado deve aplicar-se à análise dos documentos conciliares e pós-conciliares. 

Bento XVI
10

, em discurso proferido aos cardeais, arcebispos e prelados da Cúria Romana, na 

apresentação dos votos de Natal, em 22 de dezembro de 2005, explica que a Igreja recebeu e 

interpretou o Vaticano II a partir de duas hermenêuticas contrárias e que disputaram entre si. 

Existe uma interpretação que se definiu como “hermenêutica da descontinuidade”, que pode 

levar a uma ruptura entre a Igreja pré-conciliar e a Igreja pós-conciliar. Por outro lado, há a 

chamada “hermenêutica da reforma”, ou seja, da renovação na continuidade do único sujeito-

Igreja, que se desenvolve no tempo, mas que permanece sempre o mesmo. A hermenêutica da 

descontinuidade afirma: 

 

Os textos do Concílio como tais ainda não seriam a verdadeira expressão do espírito 

do Concílio. Seriam o resultado de compromissos em que, para alcançar a 

unanimidade, foi necessário arrastar atrás de si e confirmar muitas coisas antigas, já 

inúteis. Contudo, não é nestes compromissos que se revelaria o verdadeiro espírito 

do Concílio mas, ao contrário, nos impulsos rumo ao novo, subjacentes aos textos: 

somente eles representariam o verdadeiro espírito do Concílio, e partindo deles e em 

conformidade com eles, seria necessário progredir. Precisamente porque os textos 

refletiriam apenas de modo imperfeito o verdadeiro espírito do Concílio e a sua 

novidade, seria preciso ir corajosamente para além dos textos, deixando espaço à 

novidade em que se expressaria a intenção mais profunda, embora ainda indistinta, 

do Concílio. Em síntese: seria necessário seguir não os textos do Concílio, mas o seu 

espírito (BENTO XVI, 2005). 

 

 Em carta apostólica de 10 de novembro de 1994, sobre a preparação para o ano 2000, 

denominada Tertio millennio adveniente, João Paulo II sublinha que uma enorme riqueza de 

conteúdos e um novo tom – antes desconhecido –, na apresentação conciliar dos mesmos, 

constituíram-se como que um anúncio de novos tempos: 

                                                           
10

 Bento XVI foi o nome escolhido pelo alemão Joseph Aloisius Ratzinger após ser eleito Papa, em 19 de abril 

de 2005. Renunciou em 28 de fevereiro de 2013. 



31 

Pensa-se frequentemente que o Concílio Vaticano II marque uma época nova na 

vida da Igreja. Isto é verdade, mas ao mesmo tempo é difícil não notar como a 

Assembleia conciliar muito auferiu das experiências e das reflexões do período 

precedente (...). Na história da Igreja, “o velho” e “o novo” aparecem sempre 

entrelaçados entre si. O “novo” cresce do “velho”, o “velho” encontra no “novo” 

uma explicitação mais plena. Assim aconteceu com o Concílio Vaticano II (p. 30). 

 

A hermenêutica da descontinuidade confunde a natureza dos documentos conciliares e 

pós-conciliares. Já se advertiu que esta sistemática de interpretação da novidade proclamada 

pelo Vaticano II pode ser entendida como desenraizamento ou esquecimento da história, o 

que é um equívoco, pois a tradição é uma dimensão da fé; portanto, deve ser evitada. Por isto, 

neste trabalho de investigação, a análise dos documentos pesquisados abdicou de interpretar 

seu conteúdo latente. Fixou-se a atenção naquilo que foi manifesto, sem presumir a existência 

de elementos ocultos. 
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CAPÍTULO 2 

CULTURA, EDUCAÇÃO E PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL 

 

As análises contemporâneas que problematizam o significado atribuído à educação 

escolar revelam a existência de uma crise de sentido da escola. Embora prevaleçam as 

explicações, ainda que superficiais, segundo Candau (2014), que evidenciam a inadequação 

da escola às novas exigências da produção, da competitividade e do mercado, alguns autores, 

situando o debate no contexto das discussões que buscam compreender a própria natureza da 

educabilidade humana, concluem que se trata de uma crise dos processos educativos societais 

(BARROSO, 2008), cujo elemento cultural é incontestável (CELAM, 2008). 

Por isso, antes mesmo de identificar a função que a Igreja Católica Apostólica Romana 

outorga à escola na contemporaneidade, fixou-se, como primeiro objetivo deste trabalho de 

pesquisa, caracterizar a concepção cristã de educação, a partir do exame de documentos do 

Magistério eclesial, elaborados depois da celebração do Concílio Ecumênico Vaticano II pela 

Congregação para a Educação Católica, para esclarecer os vínculos que estes textos firmam 

entre formação humana, educação e cultura. 

Três autores, nomeadamente católicos, sustentam esta investigação: João Paulo II, 

Jacques Maritain e Edith Stein, os quais explicam, cada um a sua maneira, através de 

unidades filosófico-antropológicas originais, as intrínsecas relações constituídas entre cultura, 

educação e formação humana. Além disto, apresentam reflexões sobre o pensamento 

pedagógico contemporâneo, na medida em que denunciam que o conceito de educação escolar 

consolidado pelo processo de escolarização, assentado, preponderantemente, sobre a premissa 

da aquisição de conhecimentos e habilidades, esvazia a finalidade última da educação, isto é, 

a formação do homem pleno. Por outro lado, alertam que os programas educativos (inclusive 

os escolares) que negligenciam a dimensão axiológica e transcendental da pessoa deixam de 

favorecer o desenvolvimento de sua responsabilidade pessoal e social. 

Inicialmente, será necessário desvelar o sentido humanizador da cultura, na medida em 

que, nela e por meio dela, o homem exprime-se e se objetiva na plenitude de sua subjetividade 

material e espiritual. Esta perspectiva de cultura enquanto expressão de humanização integral 

encerra o entendimento de que, na estrutura constitutiva da pessoa, não existe contraposição 

ou superposição dualista entre os domínios da fé e da razão. 
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2.1 O homem integral, sujeito da cultura 

 

Genus humanum arte et ratione vivit – “o gênero humano vive pela arte e pela razão”. 

Com esta referência a Tomás de Aquino, mestre por excelência da filosofia escolástica e 

continuador fecundo do pensamento aristotélico, João Paulo II introduz seu antológico 

discurso, proferido à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), reunida em Paris, no dia 2 de junho de 1980, sobre o sentido 

humano da cultura. 

De fato, na perspectiva tomista, a significação essencial da cultura consiste em ser, ela, 

uma característica da vida humana como tal. O homem não pode prescindir da cultura: ela é a 

condição pela qual se vive uma vida verdadeiramente humana. Por meio da cultura, o homem 

distingue-se e diferencia-se de tudo o que existe, com outra origem, no mundo visível. Ele é o 

único protagonista da cultura, seu objeto e seu fim, isto é, a cultura é um modo específico do 

“existir” e do “ser” do homem, próprio de sua natureza. 

Com efeito, o Sumo Pontífice assim a define: “A cultura é aquilo pelo qual o homem, 

enquanto homem, se torna mais homem. (...) O homem, e só o homem, é ‘ator’ ou ‘produtor’ 

da cultura; o homem, e o homem só, se exprime nela e nela encontra o seu próprio equilíbrio” 

(JOÃO PAULO II, 1982b, p. 6-7). 

Contudo, segundo o Papa, esse homem, que se exprime e se objetiva na e pela cultura, 

é único, completo e indivisível em sua totalidade – no conjunto integral de sua subjetividade 

espiritual e material: 

 

Se a distinção entre cultura espiritual e cultura material é justa em função do caráter 

e do conteúdo dos produtos em que se manifesta a cultura, é preciso verificar ao 

mesmo tempo que, por um lado, as obras da cultura material fazem aparecer sempre 

uma “espiritualização” da matéria, uma submissão do elemento material às forças 

espirituais do homem, isto é, à sua inteligência e à sua vontade – e que, por outro 

lado, as obras da cultura espiritual manifestam, de maneira específica, uma 

“materialização” do espírito, uma encarnação do que é espiritual. Nas obras 

culturais, esta dupla característica parece ser igualmente primordial e igualmente 

permanente (JOÃO PAULO II, 1982b, p. 8). 

 

Conclui-se, portanto, que a cultura revela, sempre, o homem integral, o homem 

completo, em toda a verdade de sua subjetividade espiritual e material. Assim, quer se trate de 

uma absolutização da matéria na estrutura do sujeito humano ou, inversamente, quer se trate 

de uma absolutização do espírito nesta mesma estrutura humana, nem uma nem outra 

exprimem a verdade do homem, tampouco servem a sua cultura. 
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No dia 1 de julho de 1980, um mês depois de sua visita à sede da UNESCO, em Paris, 

em discurso pronunciado a um grupo de intelectuais brasileiros, reunidos na cidade do Rio de 

Janeiro, João Paulo II estabelece, ainda mais explicitamente, essa relação entre cultura e 

humanização integral, denunciando, de forma peremptória, as concepções reducionistas que, 

forçosamente, desumanizam o sujeito: 

 

A verdadeira cultura é humanização. (...) A humanização, ou seja, o 

desenvolvimento do homem, efetua-se em todos os campos da realidade na qual o 

homem está situado e se situa: na sua espiritualidade e corporalidade, no universo, 

na sociedade humana e divina. Trata-se de um desenvolvimento harmônico, no qual 

todos os setores dos quais faz parte o ser homem ligam-se uns com os outros: a 

cultura diz respeito nem unicamente ao espírito nem unicamente ao corpo, como 

nem unicamente à individualidade ou sociabilidade ou à universalidade. A redução 

ad unum dá sempre lugar a culturas desumanizantes, nas quais o homem é 

espiritualizado ou materializado, é dissociado ou é despersonalizado. A cultura deve 

cultivar o homem e a cada homem na extensão de um humanismo integral e pleno, 

no qual todo o homem e todos os homens são promovidos na plenitude de cada 

dimensão humana (JOÃO PAULO II, 1982b, p. 23). 

 

Essa declaração do Papa acerca do sentido humano da cultura retoma os fundamentos 

do chamado humanismo integral, proposto pelo intelectual neotomista francês Jacques 

Maritain (1882-1973). 

O sistema filosófico maritainista advoga que o humanismo contemporâneo, assentado 

sobre o binômio laicismo-secularismo, potencializa a concepção de uma razão absolutamente 

autônoma, que exclui tudo aquilo que não é cognoscível ao ser humano e inaugura um tempo 

de completa independência ou indiferença com relação ao Transcendente. Para Maritain, no 

âmbito desse humanismo (que, de seu ponto de vista, é essencialmente antropocêntrico), são 

as certezas subjetivas – elevadas à condição de legisladoras do agir humano – e não mais as 

verdades objetivas, acumuladas pela tradição no curso do tempo, que compõem as bases para 

a construção do conhecimento. Ademais, o filósofo aponta para uma contradição intrínseca ao 

próprio humanismo contemporâneo: o inevitável esgotamento de suas potencialidades, pelo 

natural comprometimento do primado do homem individual, proporcionará o culto ao homem 

coletivo, ou seja, à sociedade; consequentemente, o humanismo transformar-se-á em um anti-

humanismo totalitário, pela instrumentalização pragmática e utilitária do sujeito. 

Ao humanismo antropocêntrico, Maritain contrapõe seu humanismo integral, inspirado 

no movimento escolástico aristotélico-tomista da Idade Média Central, o qual empreendeu um 

original esforço de síntese entre os domínios da fé e da razão, através do estabelecimento de 

um conjunto orgânico de axiomas e postulados e da aplicação de uma metodologia ordenada, 

comparativa, analítica, crítica e elucidativa, capaz de levar aquilo em que se crê ao inteligível 
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(intellectus fidei). Entretanto, em Maritain, o tomismo, revalorizado, é igualmente enriquecido 

por uma tendência de diálogo com a cultura moderna, o que lhe confere um sentido mais vivo 

da historicidade: 

 

O humanismo tende essencialmente a tornar o homem mais verdadeiramente 

humano, e a manifestar sua grandeza original, fazendo-o participar de tudo o que, na 

natureza e na história (...) o possa enriquecer; suas exigências são exaustivas, 

levando o homem a desenvolver suas virtualidades intrínsecas, suas forças criativas 

e a vida da razão, se esforçando também a transformar as forças do mundo físico em 

instrumentos de sua liberdade (MARITAIN, 1945, p. 298). 
 

Assim, conforme Maritain, não há qualquer contradição entre as propriedades divinas 

(ou “princípios transcendentais”, consoante o vocabulário empregado por Tomás de Aquino), 

a priori, imutáveis e pertencentes ao domínio da fé – verdade, bondade e beleza – e a 

diversidade que se manifesta na história da humanidade. Estes princípios transcendentais, 

legitimamente alcançados pelo exercício da racionalidade humana, oferecem os critérios 

necessários para uma adequada avaliação – e eventual transformação – de qualquer momento 

histórico: “Há, em virtude mesmo da natureza humana, uma ordem ou disposição que a razão 

humana pode descobrir, e segundo a qual a vontade humana deve agir a fim de se por de 

acordo com os fins necessários do ser humano” (MARITAIN, 1967, p. 59). 

Em sua carta encíclica sobre as relações entre a fé e a razão, chamada Fides et ratio, 

de 14 de setembro de 1998, João Paulo II recorda que o humanismo proposto por Maritain 

apresenta-se como expressão neoescolástica de um traço característico do pensamento 

tomista, chamado de filosofia perene: 

 

Sem dúvida, Santo Tomás possuiu, no máximo grau, a coragem da verdade, a 

liberdade de espírito quando enfrentava os novos problemas, a honestidade 

intelectual de quem não admite a contaminação do cristianismo pela filosofia 

profana, mas tão pouco defende a rejeição apriorística desta. Por isso, passou à 

história do pensamento cristão como um pioneiro no novo caminho da filosofia e da 

cultura universal. O ponto central e como que a essência da solução que ele deu ao 

problema novamente posto da contraposição entre razão e fé, com a genialidade do 

seu intuito profético, foi o da conciliação entre a secularidade do mundo e a 

radicalidade do Evangelho, evitando, por um lado, aquela tendência antinatural que 

nega o mundo e seus valores, mas, por outro, sem faltar às exigências supremas e 

inabaláveis da ordem sobrenatural (PAULO VI apud JOÃO PAULO II, 1998). 

 

João Paulo II conclui sua alocução à UNESCO – à qual nos referimos no início desta 

seção –, expressando a convicção de que existe um laço constitutivo entre a religião em geral 

e o Cristianismo em particular, por um lado, e a cultura, por outro: 
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O conjunto das afirmações quanto ao homem pertence à substância mesma da 

mensagem de Cristo e da missão da Igreja, apesar de tudo o que os espíritos críticos 

puderam declarar na matéria, e tudo o que puderam fazer nas diversas correntes 

opostas à religião em geral e ao Cristianismo em particular (JOÃO PAULO II, 

1982b, p. 10). 

 

Em outra oportunidade, em 16 de janeiro de 1982, ao discursar para os participantes 

do Congresso Nacional do Movimento Eclesial de Empenho Cultural, o Santo Padre retoma 

essa ideia, asseverando que a ruptura entre a fé e a cultura constitui o drama de nossa época: 

 

A síntese entre cultura e fé não é só uma exigência da cultura, mas também da fé. 

(...) Se, de fato, é verdade que a fé não se identifica com alguma cultura e é 

independente em relação a todas as culturas, não é menos verdadeiro que, 

precisamente por isto, a fé é chamada a inspirar e impregnar todas as culturas. (...) 

Uma fé que não se torna cultura é uma fé não de modo pleno acolhida, não 

inteiramente pensada e nem com fidelidade vivida (JOÃO PAULO II, 1982a). 

 

Se a cultura deve ser o lugar por excelência em que a pessoa humana se humaniza e se 

aproxima sempre mais profundamente de sua própria humanidade, a condição fundamental de 

toda cultura é que, nela e mediante ela, todo o homem seja devidamente reconhecido, mesmo 

em sua dimensão religiosa, isto é, transcendental. O homem integral é o sujeito da cultura. Por 

isto, a seção seguinte argumentará a favor de uma educação que abrace a formação de toda a 

extensão da vida humana, em seus aspectos sensível, espiritual, intelectual e moral, individual 

e social. 

 

2.2 Educação e formação do homem integral 

 

No contexto do desenvolvimento da civilização ocidental, toda ação educativa encerra, 

necessariamente, um processo de formação humana. Esta convicção apoia-se na premissa de 

que a autêntica cultura compromete-se com a humanização, tal como exorta João Paulo II 

(1982a): “A tarefa primeira e essencial da cultura (...) é a educação. Esta consiste, de fato, em 

que o homem se torne, cada vez mais, homem” (p.11). 

Obviamente, o Papa compreende a educação segundo um projeto de formação humana 

integral. Aqui, ele toma parte do pensamento da filósofa alemã Edith Stein (1891-1942), que 

afirmava: “Bajo el concepto de educación entendemos la formación de todo el hombre com 

todas sus facultades y capacidades” (STEIN, 2003, p. 66). 

Aliás, a intelectual foi canonizada pelo Romano Pontífice, em 11 de outubro de 1998, 

como Santa Teresa Benedita da Cruz, e proclamada padroeira do continente europeu, em 1 de 

outubro do ano seguinte, como atestado pela carta apostólica sob a forma de “motu próprio” 
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Spes aedificandi, com a qual a Igreja reconhece sua singular contribuição ao estabelecer um 

vínculo entre a filosofia contemporânea, sistematizada a partir da fenomenologia husserliana, 

e a tradição escolástica medieval, consolidada no tomismo. 

Em Stein, essa síntese fenomenológico-escolástica compõe, harmonicamente, traços 

“de razão e experiência, de temporalidade e eternidade, de finitude e infinitude, de existência 

e essência” (MACHADO, 2014, p. 92). Neste sentido, João Paulo II elabora a seguinte 

súmula acerca do ideário steiniano: 

 

Tendo percorrido o caminho da corrente fenomenológica, ela soube recolher a 

instância de uma realidade objetiva que, ao invés de reconduzir ao sujeito, precedia e 

determinava o conhecimento, devendo ser examinada com um rigoroso esforço de 

objetividade. É necessário escutá-la, fixando-a sobretudo no ser humano, devido 

àquela capacidade (..) que permite, de certo modo, incorporar o que é vivido pelos 

demais (JOÃO PAULO II, 1999). 

 

Revela-se, assim, a personalidade de uma mulher que se esforça para compreender a 

essência estruturante do ser humano e que, portanto, à questão sobre sua noção particular de 

educação, responde: “Educar quiere decir llevar a otras personas a que lleguem a ser lo que 

deben ser. Pero no será posible educar sin saber antes que és el hombre” (STEIN, 2003, p. 

743). Por conseguinte, 

 

(...) si queremos saber que és el hombre, tenemos que ponernos del modo más vivo 

posible en la situación en la que experimentamos la existencia humana, es decir, lo 

que de ella experimentamos en nosotros mismos y en nuestros encuentros con otros 

hombres (STEIN, 2003, p. 590). 

 

A intensidade com que Stein procura alcançar o conhecimento de si mesma e do outro 

lhe permite formular um conceito unitário e integral de pessoa humana, que supera qualquer 

dualismo e superposição entre as naturezas espiritual e orgânico-corporal-psíquica do homem: 

 

A essência do homem enquanto tal pertence à dupla natureza seguinte: ser uma 

pessoa espiritual e ser informado corporalmente. Enquanto espírito, a essência forma 

parte do mesmo gênero de ente que todos os espíritos criados. Enquanto informada 

orgânica-corporal-psiquicamente, forma parte do gênero dos seres viventes. Mas 

dado que o espiritual e o ser orgânico-corporal-psíquico não se apresentam nela 

separados e justapostos senão que são um, é por conseguinte mais justo, me parece, 

falar dum gênero particular (STEIN apud MACHADO, 2014, p. 96). 

 

É essa busca incessante pelo conhecimento da natureza da pessoa humana que faz com 

que Stein descubra Deus e o incorpore em seu modelo explicativo da condição ontológica do 

ser humano, sem o qual ele – o homem –, segundo a filósofa, torna-se incompreensível: 
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Entre las peculiaridades del ser del que nos estamos ocupando se cuenta la de que es 

finito. Es característico de todo lo finito el hecho de que no puede ser comprendido 

exclusivamente por si mismo, sino que remite a un primer ser que hemos de 

considerar infinito, o, más correctamente, al ser infinito, porque el ser infinito solo 

puede ser Uno. A este ser primero e infinito le damos el nombre de Dios, dado que 

sus atributos están en correspondencia com nuestra idea de Dios. De esta manera, se 

puede considerar como un conocimiento ontológico el de que el ser deo hombre, al 

igual que todo lo finito, remite a Dios y sin relación con el ser de Dios sería 

incomprensible: incomprensible tanto que sea (sua existencia) como que se lo que es 

(STEIN, 2003, p. 742).  

 

Percorrendo as sendas abertas pela reflexão steiniana, João Paulo II (1982b) insiste 

que, se o fato cultural primeiro e fundamental é o homem plenamente educado – capaz de se 

educar a si mesmo e de educar os outros –, não há dúvida de que a promoção do 

conhecimento acerca da realidade objetiva do homem é indispensável. Todavia, continua o 

Papa, esta manifestação intelectual do ato educativo – que mobiliza conteúdos de caráter 

estritamente cognitivos – torna-se totalmente insuficiente quando não é acompanhada pela 

formação da consciência da pessoa humana: a educação para a sadia moralidade, isto é, a 

educação “de” e “para” valores, que lhe permite alcançar a transcendência de seu próprio ser 

sobre o mundo e sua relação com Deus. 

Nessa perspectiva apontada pelo Santo Padre, o processo formativo do homem integral 

não pode abdicar da educação moral, ou seja, da educação para as virtudes da vida individual, 

social e religiosa. Assim, para João Paulo II (1982b, p. 26), educar é “dar ao homem, a cada 

homem e à comunidade dos homens, dimensão humana e divina”, de tal modo que possa ser 

satisfeita esta incessante necessidade do ser humano: a de uma justa liberdade para se 

desenvolver individual e socialmente, através da lucidez do pensamento e da legítima 

possibilidade do exercício autônomo dessa liberdade segundo os próprios princípios. 

Essa definição de João Paulo II a respeito da educação integral da pessoa humana 

recolhe, também, uma importante contribuição do sistema filosófico maritainista: a ideia de 

que a formação do homem deve dotar-lhe “das armas do conhecimento, do poder de julgar e 

das virtudes morais” (MARITAIN, 1968, p. 36), proporcionando-lhe “a retidão da vontade e a 

aquisição da liberdade interior, bem como o estabelecimento de uma sã relação com a 

sociedade” (MARITAIN, 1968, p. 60). 

Pontuada a estreita relação que se pode estabelecer entre educação e formação humana 

integral e a necessidade de se considerar a dimensão axiológica e transcendental da pessoa 

para sua a formação completa, garantindo o desenvolvimento de sua responsabilidade pessoal 

e social, a próxima seção discutirá as implicações do fenômeno da universalização do acesso à 

escola, inaugurado pela Modernidade, sobre o entendimento que se generalizou, a partir de 
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então, em torno do processo educativo: ele aparece centrado, prioritariamente, na aquisição de 

conhecimentos e habilidades, denotando um claro reducionismo antropológico. 

 

2.3 Educação e escolarização 

 

A constituição do Estado moderno proporcionou a universalização do acesso à escola, 

vinculando-a, progressivamente, ao mundo do trabalho e à prática social. Mas, a naturalização 

do processo de escolarização confundiu o sentido atribuído ao próprio conceito de educação: a 

concepção de formação humana integral foi reduzida às funções de qualificação profissional e 

preparação para o exercício da cidadania, circunscrevendo a ideia de educação ao domínio 

restrito da ação escolar voltada a transmissão, aquisição e desenvolvimento de conhecimentos 

e habilidades. 

À UNESCO, João Paulo II denuncia esse movimento, que limita a educação – e, 

consequentemente, a educação escolar – a considerações de natureza estritamente pragmática 

e utilitária: 

No conjunto do processo da educação, da educação escolar em especial, não 

interveio uma deslocação unilateral no sentido da instrução no significado estrito da 

palavra? Caso se considerem as proporções tomadas por este fenômeno, assim como 

o crescimento sistemático da instrução que se refere unicamente ao que possui o 

homem, não é o homem mesmo que se encontra obscurecido? Isto traz consigo deste 

modo verdadeira alienação da educação: em lugar de trabalhar em favor do que o 

homem deve “ser”, ela trabalha unicamente em favor daquilo que o homem pode 

tirar partido no campo do “ter”, da “posse”. A etapa ulterior desta alienação está em 

habituar o homem, privando-o da sua própria subjetividade, a ser objeto de 

manipulações múltiplas: as manipulações ideológicas ou políticas que se operam 

através da opinião pública; as que se conseguem através do monopólio ou da 

fiscalização, pelas forças econômicas ou pelas potências políticas, pelos meios de 

comunicação social; a manipulação, por fim, que está em ensinar a vida como 

manipulação específica de si mesmo. 

 

(...) A civilização contemporânea procura impor ao homem uma série de imperativos 

aparentes, que os seus porta-vozes justificam pelo recurso ao princípio do 

desenvolvimento e do progresso. Assim, por exemplo, em vez do respeito da vida, 

“o imperativo” de se desembaraçar da vida e de a destruir; em vez do amor que é 

comunhão responsável de pessoas, “o imperativo” do máximo prazer sexual fora de 

todo sentido de responsabilidade, em vez do primado da verdade nas ações, o 

“primado” do comportamento em voga, do subjetivo e do bom êxito imediato. 

 

Em tudo isto se exprime indiretamente grande renúncia sistemática à justa ambição 

que é a ambição de ser homem. Não tenhamos ilusões: o sistema formado sobre a 

base destes falsos imperativos, destas renúncias fundamentais, pode determinar o 

futuro do homem e o futuro da cultura (SÃO JOÃO PAULO II, 1982b, p. 12-13). 

 

O pragmatismo e o utilitarismo, que colonizam o mundo da educação escolar, parecem 

fazer com que todos os esforços das políticas públicas educacionais sejam orientados para que 
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se encontrem e se estabeleçam alternativas metodológicas que permitam a devida adequação 

dos conteúdos curriculares a uma determinada realidade social. 

Por isso, Maritain censura todo e qualquer empreendimento educativo – incluído, aí, o 

escolar – que ignora sua finalidade fundamental, ou seja, a formação do homem pleno, devido 

à instrumentalização dos processos de ensino e de aprendizagem: 

 

Se os meios são apreciados e cultivados por si, por sua própria perfeição e não só 

enquanto meios, deixam de levar ao fim. 

 

(...) Esta supremacia dos meios sobre o fim e o desmoronamento consecutivo de 

todo propósito seguro e eficácia real parecem ser a principal censura que podemos 

fazer à educação contemporânea. Seus meios não são maus, ao contrário, geralmente 

melhores do que os da velha pedagogia. O mal está justamente em serem tão bons, 

que somos levados a perder de vista o fim. 

 

(...) O progresso científico dos meios e métodos pedagógicos é evidente, mas, 

quanto maior sua importância, tanto maior é a exigência de reforço paralelo da 

sabedoria prática e da tendência dinâmica para um fim (MARITAIN, 1968, p. 27-

29). 

 

Nessa perspectiva, Maritain (1968) aponta que o trabalho educativo por excelência não 

deve ser confundido com a prática de preparar os indivíduos de modo a habilitá-los para a 

vida social: “A essência da educação não consiste em adaptar um futuro cidadão às condições 

e interações da vida social, mas primeiramente em formar um homem – e, por aí, preparar um 

cidadão” (p. 43). 

Para Edith Stein, porque o homem é um ser de comunhão com Deus, é certo que a 

educação da pessoa humana deva promover, inevitavelmente, seu compromisso histórico e 

sua responsabilidade social (a comunhão com os outros): “cada hombre concreto no es un 

individuo aislado, sino que es membro de grupos suprapersonales, como el pueblo y la raza, y 

es misión del educador formale no sólo como individuo, sino también como membro del 

todo” (STEIN, 2003, p. 580). 

Reforçando essa ideia, Maritain entende que a tarefa da educação é formar um homem 

que pertence “a uma determinada nação, a um meio social e momento histórico dados” 

(MARITAIN, 1968, p. 25). Contudo, segundo ele, uma compreensão reducionista da 

educação – identificada, predominantemente, com a preparação dos indivíduos para a vida 

social – tende a subordiná-la e escravizá-la às tendências que se desenvolvem na vida coletiva 

da sociedade: Maritain crê numa revolução moral – alcançada pela educação – que altere a 

consciência social. 
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O arcabouço filosófico-antropológico e sócio-político desenvolvido por João Paulo II, 

Jacques Maritain e Edith Stein, sustenta a concepção unitária de pessoa humana – apresentada 

neste capítulo –, a qual supera qualquer superposição dualista entre suas naturezas espiritual-

religiosa e orgânico-corporal-psíquica. 

Postulando-se que esse homem objetiva-se por meio da cultura, no conjunto integral 

de sua subjetividade espiritual e material, conclui-se que a cultura deve promover a pessoa na 

plenitude de cada dimensão humana. 

Como a tarefa primeira e essencial da cultura é a educação, acredita-se que as ações 

educativas, inclusive a escolar, devem compreender um processo de formação do homem que 

considere a extensão da vida em todos os seus aspectos: sensível, espiritual, intelectual e 

moral, individual e social. 

Certamente, há uma assertiva que perpassa o conjunto dessas afirmações: a de que 

existe um projeto de humanidade inscrito em qualquer empreendimento educativo. No âmbito 

da educação escolar, este projeto consubstancia-se por meio do currículo. Assim, torna-se 

indispensável discutir, no próximo capítulo, os conceitos elaborados acerca de currículo na 

contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 3 

CURRÍCULO E FORMAÇÃO DO HOMEM CIDADÃO 

 

No capítulo anterior, afirmou-se que todo empreendimento educativo vincula-se a um 

projeto de humanidade. Por ocasião da celebração de sua IV Conferência Geral, o episcopado 

latino-americano, reunido em Santo Domingo, República Dominicana, de 12 a 28 de outubro 

de 1992, expressou o alcance dessa ideia: “Nenhum mestre educa sem saber para que educa e 

em que direção educa. Há um projeto de homem encerrado em qualquer projeto educativo; e 

este projeto vale ou não segundo construa ou destrua o educando. Este é o valor educativo” 

(CELAM, 2004, p 752). 

Admitiu-se, então, que, no contexto da educação escolar, esse projeto de humanidade 

concretiza-se através do currículo, o que sugere a necessidade de se examinar as concepções 

elaboradas acerca de currículo, na contemporaneidade, as quais, superando a visão de que ele 

se constitui num elemento pedagogicamente neutro, o veem como um artefato cultural, com a 

característica de ser intencionalmente estabelecido para ter efeito sobre as pessoas. 

O próprio Magistério da Igreja Católica Apostólica Romana apresenta essa percepção 

de currículo escolar como instrumento de formação de identidades. Discursando a estudantes 

e professores de escolas italianas, em 10 de maio de 2014, Francisco, ao lembrar os princípios 

transcendentais da filosofia perene de Tomás de Aquino – verdade, bondade e beleza –, aos 

quais se referiu o segundo capítulo desta dissertação, declara: 

 

A escola nos educa para o verdadeiro, para o bem e o belo. Os três caminham juntos. 

A educação não pode ser neutra. Ou é positiva ou é negativa; ou enriquece ou 

empobrece; ou faz crescer a pessoa ou a deprime, pode até corrompê-la. 

 

(...) A missão da escola é desenvolver o sentido do verdadeiro, o sentido do bem e o 

sentido do belo. E isto acontece através de um caminho rico, feito de tantos 

“ingredientes” (...) Porque o desenvolvimento é fruto de diversos elementos que 

agem juntos e estimulam a inteligência, a consciência, a afetividade, o corpo, etc. 

 

(...) Deste modo cultivamos em nós o verdadeiro, o bem e o belo; e aprendemos que 

estas três dimensões nunca estão separadas, mas sempre entrelaçadas. (...) E juntos, 

estes elementos, fazem-nos crescer e ajudam-nos a amar a vida (...). A verdadeira 

educação faz-nos amar a vida, e abre-nos para a plenitude da vida! 

 

3.1. Currículo, cultura e contemporaneidade 

 

No âmbito da educação escolar, Goodson (1995) afirma que currículo é uma palavra-

chave. As discussões que se estabelecem em torno do entendimento acerca do significado do 
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termo “currículo” envolvem a definição dos próprios objetivos a que se propõem os processos 

de escolarização. Assim, segundo o autor, a noção de que currículo corresponde “à prática em 

sala de aula” – bastante difundida na atualidade – é ingênua e, conceitualmente, inadequada. 

Por conseguinte, Saviani (2005) alerta: 

 

De uns tempos para cá se disseminou a ideia de que currículo é o conjunto das 

atividades desenvolvidas pela escola. Portanto, currículo se diferencia de programa 

ou de elenco de disciplinas; segundo essa acepção, currículo é tudo o que a escola 

faz; assim, não faria sentido falar em atividades extracurriculares. Recentemente, fui 

levado a corrigir essa definição acrescentando-lhe o adjetivo "nucleares". Com essa 

retificação, provisoriamente, passaria a ser a seguinte: currículo é o conjunto das 

atividades nucleares desenvolvidas pela escola. E por que isto? Porque, se tudo o 

que acontece na escola é currículo, se apaga a diferença entre curricular e 

extracurricular, então tudo acaba adquirindo o mesmo peso; e abre-se o caminho 

para toda sorte de tergiversações, inversões e confusões que terminam por 

descaracterizar o trabalho escolar. Com isso, facilmente, o secundário pode tomar o 

lugar daquilo que é principal, deslocando-se, em consequência, para o âmbito do 

acessório aquelas atividades que constituem a razão de ser da escola. Não é demais 

lembrar que esse fenômeno pode ser facilmente observado no dia-a-dia das escolas. 

(p. 14). 

 

Goodson (1995) amplia essa discussão ao acrescentar: “o que importa ainda, e mais 

obviamente, é compreender os parâmetros anteriores à prática” (p. 8). Saviani (1996) salienta 

justamente essa condição, ao sublinhar a necessidade, sempre indispensável, de se estabelecer 

os objetivos que incidirão sobre qualquer prática educativa: 

 

A reflexão sobre os problemas educacionais inevitavelmente nos levará à questão 

dos valores. Com efeito, se esses problemas trazem a necessidade de uma 

reformulação da ação, torna-se necessário saber o que se visa com essa ação, ou seja, 

quais são os seus objetivos. E determinar objetivos implica definir prioridades, 

decidir sobre o que é válido e o que não é válido. Além disso – todos concordam – a 

educação visa o homem; na verdade, que sentido terá a educação se ela não estiver 

voltada para a promoção do homem? Uma visão histórica da educação mostra como 

esta esteve sempre preocupada em formar determinado tipo de homem. Os tipos 

variam de acordo com as diferentes exigências das diferentes épocas. Mas a 

preocupação com o homem, esta é uma constante. (...) Uma vez que a experiência 

axiológica é uma experiência tipicamente humana, é a partir do conhecimento da 

realidade humana que podemos entender o problema dos valores. E como a 

educação se destina (senão de fato, pelo menos de direito) a promoção do homem, 

percebe-se já a condição básica para alguém ser educador: ser um profundo 

conhecedor do homem (p. 35-36). 

 

Isso é, se há um projeto de formação da pessoa humana subjacente à ação educativa 

escolar, é fundamental esclarecer as relações existentes entre uma determinada concepção de 

currículo e suas múltiplas implicações sobre o respectivo itinerário formativo. 

Nesse sentido, Forquin (1993) aponta que, no campo plural das ciências da educação, 

irrompem duas interpretações a respeito do sentido que se atribui ao currículo – ele as chamou 
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de “razão pedagógica” e “razão sociológica” –, igualmente legítimas, mas irredutíveis uma a 

outra, e, portanto, sentenciadas a uma coexistência conflituosa. 

A chamada “razão pedagógica”, hegemônica até o final da década de 50 do século 

XX, guarda um discurso caracteristicamente pedagógico e notadamente normativo, prescritivo 

e tecnicista: o currículo é concebido como plano de estudos ou programa escolar – um 

elemento neutro, transcendente e atemporal de um necessário processo social de transmissão 

de conhecimentos, habilidades e valores, em torno dos quais subsiste um acordo geral 

desinteressado. 

A chamada “razão sociológica”, cujo princípio encontra-se nas análises propostas pela 

Nova Sociologia da Educação, elaboradas a partir das décadas seguintes, apresenta uma 

teorização crítica sobre o conceito de currículo. Nesta perspectiva, de acordo com Apple 

(2006), o currículo deve ser compreendido como um artefato historicamente determinado e 

vinculado a formas específicas de organização social, implicado em relações ideológicas e 

culturais. Logo, prossegue o autor, se a educação – particularmente aquela do tipo escolar – 

supõe, sempre, uma seleção entre os conhecimentos e os materiais culturais e a reelaboração 

didática desses conteúdos, para torná-los transmissíveis e assimiláveis, essa atividade de 

organização, corporificada no currículo, é intencionalmente realizada para ter efeitos sobre as 

pessoas. Por isto, Silva (1995) declara: 

 

O currículo deve ser visto não apenas como a expressão ou a representação ou o 

reflexo de interesses sociais determinados, mas também como produzindo 

identidades e subjetividades sociais determinadas. O currículo não apenas 

representa, ele faz (p. 10). 

 

Abramowicz et alli (2006) constata que a cultura oferece os subsídios essenciais para a 

reflexão curricular contemporânea e que, desta forma, o conhecimento expresso no currículo 

– consubstanciado como parte de uma tradição seletiva – não deve ser desvinculado de sua 

constituição histórica e social: 

 

Atualmente, se concebe currículo como construtor de identidades, na medida em 

que, junto com o conteúdo das disciplinas curriculares escolares, com o 

conhecimento e os saberes que ele vincula, se adquirem valores, crenças, percepções 

que orientam o comportamento e estruturam personalidades (p. 16). 

 

No contexto dessa teorização crítica, Moreira e Silva (2011) explicam currículo como 

um terreno de política cultural, rejeitando a ideia de que ele é o veículo de algo que deve ser 

transmitido e, passivamente, recebido. Para os autores, “embora questões relativas ao ‘como’ 
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do currículo continuem importantes, elas só adquirem sentido dentro de uma perspectiva que 

as considere em sua relação com questões que perguntem pelo ‘por quê’ das formas de 

organização do conhecimento escolar” (p. 7). 

Assiste-se, assim, a emergência de reflexões cada vez mais sensíveis à problemática da 

diversidade cultural no espaço escolar, as quais denunciam o caráter padronizador e 

homogeneizador da educação e apontam para a necessidade de se construir práticas 

educativas em que a questão das diferenças esteja cada vez mais presente. 

Essas reflexões em torno da diversidade são especificadas por aquilo que se designa, 

comumente, multiculturalismo, não obstante a polissemia do termo – em geral, parece haver 

duas maneiras de promover esta opção multicultural em educação: uma radical, separatista e 

defensiva, que preconiza formas diferenciadas de escolarização para grupos culturais 

diferenciados, e outra, também denominada interculturalidade, que se compromete com a 

interação e o encontro, no interior da mesma escola, de pessoas com diferentes identidades 

culturais: 

 

Os/as educadores não poderão ignorar, no próximo século, as difíceis questões do 

multiculturalismo, da raça, da identidade, do poder, do conhecimento, da ética e do 

trabalho que, na verdade, as escolas já estão tendo de enfrentar. Essas questões 

exercem um papel importante na definição do significado e do propósito da 

escolarização, no que significa ensinar e na forma como os/as estudantes devem ser 

ensinados/as para viver num mundo que será amplamente mais globalizado, high 

tech e racialmente diverso que em qualquer época da história (GIROUX apud 

CANDAU, 2000, p. 82). 

 

Nessa perspectiva, Gómez (2001) concebe a escola como espaço de cruzamento de 

culturas; o que a distingue de outras instâncias de socialização, conferindo-lhe identidade, é a 

mediação reflexiva das influências plurais que as diferentes culturas exercem sobre os 

estudantes: 

 

O responsável definitivo da natureza, do sentido e da consistência do que os alunos e 

as alunas aprendem em sua vida escolar é este vivo, fluido e complexo cruzamento 

de culturas que se produz na escola, entre as propostas da cultura crítica, alojada nas 

disciplinas científicas, artísticas e filosóficas; as determinações da cultura 

acadêmica, refletidas nas definições que constituem o currículo; os influxos da 

cultura social, constituída pelos valores hegemônicos do cenário social; as pressões 

do cotidiano da cultura institucional, presente nos papéis, nas normas, nas rotinas e 

nos ritos próprios da escola como instituição específica; e as características da 

cultura experiencial, adquirida individualmente pelo aluno através da experiência 

nos intercâmbios espontâneos com seu meio (p. 17). 

 

Desse modo, Sacristán (2007) recomenda que a escola deva considerar a condição de 

diversidade, que é comum às sociedades modernas, e a pluralidade em cada uma delas, o que 
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exige a abertura ao conhecimento de outras culturas e a descentralização da visão da própria, 

compreendendo-a como “um produto e um processo vivo de mistura” (p. 39), e o respeito e a 

tolerância ativa com as formas de pensar e de ser dos outros a quem vemos como diferentes. 

Candau (2014) inclui-se nesse debate em torno da interculturalidade, sugerindo que é 

preciso ter presente a ancoragem histórico-social dos chamados conteúdos curriculares, o que 

significa “desvelar o caráter histórico e construído dos conhecimentos escolares e sua íntima 

relação com os contextos sociais em que são produzidos” (p. 40). 

Entretanto, a mesma temática da diversidade cultural suscita referenciais acadêmicos e 

intelectuais que conflituam com o multiculturalismo, como aquele desenvolvido por Forquin 

(2000). Embora este autor admita que um ensino torna-se verdadeiramente multicultural 

somente quando, na escolha dos conteúdos, dos métodos e dos modos de organização 

curricular, leva-se em conta a diversidade dos pertencimentos e das referências culturais dos 

grupos de alunos a que se dirige, “rompendo com o etnocentrismo explícito ou implícito que 

está subentendido historicamente nas políticas escolares ‘assimilacionistas’, discriminatórias e 

excludentes” (FORQUIN, 2000, p. 61), ele assevera que a interculturalidade instala um 

verdadeiro relativismo epistemológico: 

 

Criar um currículo no qual exista espaço para uma pluralidade de valores e de 

referências culturais? Não se corre um risco muito grande, seja de marginalização 

das expressões minoritárias ou “vernaculares”, reduzidas a uma espécie de folclore 

“residual”, seja de um risco que paralisa o sistema, seja de fuga em direção a um 

ecletismo disforme que acaba por fazer triunfar em todos os lugares o amorfo, o 

trivial ou o insignificante? (p. 62). 

 

Forquin (1993) reconhece que, indiscutivelmente, existe uma relação orgânica entre 

educação e cultura, quer se assuma por “educação” seu sentido amplo – de formação –, quer 

se a restrinja ao domínio escolar: 

 

Pode-se dizer perfeitamente que a cultura é o conteúdo substancial da educação, sua 

fonte e sua justificação última: a educação não é nada fora da cultura e sem ela. Mas, 

reciprocamente, dir-se-á que é pela e na educação (...) que a cultura se transmite e se 

perpetua: a educação “realiza” a cultura como memória viva, reativação incessante e 

sempre ameaçada, fio precário e promessa necessária da continuidade humana. (...) 

Educação e cultura aparecem como as duas faces, rigorosamente recíprocas e 

complementares, de uma mesma realidade: uma não pode ser pensada sem a outra e 

toda reflexão sobre uma desemboca imediatamente na consideração da outra 

(FORQUIN, 1993, p. 14). 
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Todavia, de acordo com o educador, o mundo contemporâneo particulariza-se pela 

complexidade dos vínculos constituídos entre escola e cultura e pela impossibilidade de se 

observar, naquela, o vetor de uma cultura colocada como entidade una e indivisa: 

 

A educação é cada vez menos capaz, hoje em dia, de encontrar um fundamento e 

uma legitimação de ordem cultural, porque a cultura “perdeu o seu norte” e se 

encontra privada das amarras da tradição e da bússola do princípio da autoridade. 

 

À concepção da cultura como acumulação e cristalização de toda a experiência 

humana, à concepção da educação como recepção das novas gerações no interior do 

mundo “sempre já velho”, tradição ativa e transmissão de uma herança, a 

consciência moderna opõe sua experiência e sua exigência históricas de mudança 

(FORQUIN, 1993, p. 14). 

 

Para Forquin (1993), parece existir, pois, uma incompatibilidade de natureza intrínseca 

entre o ato de educar e as atitudes do homem moderno, o qual elege a categoria “mudança” 

como que revestida de um valor supremo. 

Arendt apud Forquin (1993) acentua que a modernidade é “estruturalmente amnésica”, 

já que inteiramente absorvida pela luta contra sua própria obsolescência. Clair apud Forquin 

(1993) complementa: “A partir do momento em que a modernidade institui-se, a mudança 

torna-se a pedra de toque do projeto criador. Será criador aquilo que rompe com o passado” 

(p. 15). 

Nessa direção, Froment-Meurice apud Forquin (1993) explicita: “O homem moderno 

não é mais o homem que sofre a ruptura entre o passado e o presente, entre o antes e o depois, 

mas o homem que carrega em si mesmo a ruptura como o objeto mesmo de sua vontade” (p. 

15). 

Arendt apud Forquin (1993) sublinha, também, que o advento da modernidade instala 

uma crise de autoridade e tradição e inaugura um tempo de contradição entre escola e cultura. 

Forquin (1993), por sua vez, orienta-se segundo essa mesma reflexão: 

 

A educação, que por natureza supõe a autoridade e a tradição, deve se exercer hoje 

num mundo que não está mais estruturado pela autoridade nem contido pela 

tradição. A intenção educativa encontra-se assim como que paralisada, esvaziada 

antecipadamente de toda pertinência e de toda legitimidade. E no entanto a 

continuação do mundo é uma necessidade absoluta, que supõe que as novas 

gerações subsistam as gerações antigas e se reconheçam numa herança. Esta 

exigência categórica significa que não podemos nos satisfazer com um discurso 

pedagógico puramente “instrumentalista”, que atribuiria como único alvo para a 

educação formar espíritos ágeis e personalidades adaptáveis, capazes de respostas 

“flexíveis” e preparadas para qualquer eventualidade. Do mesmo modo, se a 

autonomia da pessoa é um fim em si, incondicionalmente desejável, uma pedagogia 

que pretendesse apoiar ou favorecer esta autonomia com base numa negação do 

imperativo da cultura, isto é, pretendendo liberar a criança de toda submissão a uma 

ordem humana de saberes, de símbolos e de valores anterior e exterior a ela, só 
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poderia conduzir a consequências derrisórias ou devastadoras. Temos de reconhecê-

lo: a reflexão pedagógica contemporânea não poderia contornar a questão da 

modernidade nem se resignar em fazer a apologia da amnésia, pois só um visão 

extremamente superficial e prematura da modernização do mundo pode nos fazer 

aderir ao mito do efêmero e rejeitar, como um fardo, nosso pertencimento à memória 

(p. 16). 

 

Por isso, Forquin (2000) sugere que a escola privilegie o que ele chama universalismo 

transcultural: superando qualquer relativismo, a escola deve preocupar-se com aquilo que tem 

um valor inerente por si mesmo, ou seja, a herança da experiência humana comunicada sob a 

forma mais universal possível, além de atender as demandas sociais, porém, sem estar, por 

completo, a reboque destas: 

 
A escola não pode mais ignorar os aspectos “contextuais” da cultura (o fato de que o 

ensino está destinado a um determinado público, em um determinado país, em uma 

determinada época), mas deve sempre se esforçar por privilegiar o que há de mais 

fundamental, de mais constante, de mais incontestável e, por conseguinte, de menos 

“cultural”, no sentido sociológico do termo, nas manifestações da cultura humana (p. 

65). 

 

Tendo em vista essa pluralidade de entendimentos acerca das correspondências que se 

estabelecem, contemporaneamente, entre currículo escolar, cultura e projeto de humanidade, é 

importante destacar a compreensão sobre estes vínculos, subjacente às Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica: 

 

O currículo configura-se como o conjunto de valores e práticas que proporcionam a 

produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente 

para a construção de identidades socioculturais dos educandos. O currículo deve 

difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos 

cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as 

condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação 

para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não-formais (BRASIL, 

2013). 

 

Identifica-se, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, a estruturação de um conceito de 

educação escolar em torno das finalidades de qualificação para o trabalho e preparação para o 

exercício da cidadania. Logo, será preciso analisar, com mais profundidade, as relações que se 

estabelecem entre educação escolar, mundo do trabalho e prática social, particularmente no 

âmbito da educação brasileira, pois para João Paulo II, Jacques Maritain e Edith Stein, se o 

elo que une a escola ao mundo do trabalho e à prática social é um fim em si mesmo, isto 

manifesta um claro reducionismo antropológico: a educação, inclusive a escolar, deve ocupar-

se da formação do homem in totum; forma-se um homem e, consequentemente, prepara-se o 

cidadão (MARITAIN, 1968). 



49 

3.2 Educação escolar e formação do sujeito ético 

 

Há um discurso, aparentemente consensual, que atribui à educação escolar a finalidade 

de qualificar os indivíduos para o trabalho e prepará-los para o exercício da cidadania. Os 

documentos que normatizam a educação brasileira afirmam, explícita ou implicitamente, esse 

princípio. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional – LDB, determina que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social, de tal forma que a educação básica assegure à pessoa a formação 

comum imprescindível para o exercício da cidadania e forneça-lhe os meios para progredir no 

trabalho (BRASIL, 1996), de conformidade com o que dispõe o artigo 205 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988. 

A referência pedagógica que orienta a aproximação visceral entre esses dois termos – 

educação e cidadania – foi delineada, já em 1792, pelo Marquês de Condorcet, em seu Plano 

de Instrução Nacional, apresentado ao Comitê de Instrução Pública da Assembleia Legislativa 

Francesa, no âmbito da Revolução. O “Relatório de Condorcet” – como ficou conhecido – 

organizava os níveis de ensino, detalhava os métodos e estabelecia os critérios de seleção dos 

profissionais da educação e os procedimentos de políticas públicas e de avaliação da rede de 

escolas. Constituía-se, segundo os revolucionários, num plano arquitetado com o propósito de 

formar o povo: pretendia-se criar o homem novo, para dar conta de levar adiante a Revolução 

que se iniciara. Tratava-se, de acordo com este ideário, de engendrar uma pátria regenerada, 

que seria capaz de efetivar os princípios de uma sociedade verdadeiramente democrática; era 

de se supor que a educação escolar cumpriria a função de veículo ideológico prioritário na 

construção da nacionalidade. 

 

Tratava-se de transformar a opinião compartilhada em um espírito público mais 

elevado. As crianças escolares eram os protagonistas da própria educação; mas 

contribuiriam também para formar a subjetividade das famílias, no sentido de 

inscrever e tomar como dado de realidade o vértice revolucionário. Esse universo 

mental tinha na transformação da opinião pública uma referência de inflexão. 

Soberano agora era o povo; e era assim que ele deveria se reconhecer. A formação 

da opinião pública, que se apresentava, frequentemente, pelo seu matiz didático-

pedagógico, conduzia os intelectuais orgânicos da Revolução Francesa a se 

postarem como arautos da verdade revolucionária, da interpretação histórica e da 

orientação do futuro nacional. O que está implícito nesta questão é que o povo, para 

exercer o poder de vigilância, sem cometer enganos e injustiças, precisa estar muito 

bem esclarecido. A pergunta de como exercer o poder de vigilância vem, pois, 

acompanhada de uma outra, a de como tornar o povo esclarecido (BOTO, 2003, p. 

746). 
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No contexto do Relatório, é esse processo de esclarecimento do povo que promoveria 

a prosperidade coletiva e o aprimoramento da sociedade. Assim, pelo papel de esclarecimento 

que a escolarização desempenharia, Condorcet compreendia-a como estratégia privilegiada de 

implantação do novo regime: 

 

Para ele, democracia e educação se supõem e se chamam. Ele não concebia que a 

democracia poderia ser outra coisa além do reino soberano sobre os espíritos da 

ciência e da razão; e reciprocamente, ele só concebia que uma educação racional 

largamente expandida poderia produzir os frutos do amor à igualdade, à justiça e à 

liberdade, quais sejam, as virtudes democráticas por excelência (VIAL apud BOTO, 

2003, p. 741). 

 

Para Condorcet, fazia-se necessário dirigir o ensino para a prática social; cumprir-lhe-

ia, então, acentuar o compromisso coletivo, consideradas as possibilidades individuais, 

 

(...) de modo que a perfeição das artes aumente a felicidade da maioria dos cidadãos 

e a comodidade daqueles que as cultivam, que um grande número de homens se 

tornem capazes de bem desempenhar as funções necessárias à sociedade, e que o 

progresso crescente das luzes abra uma fonte inesgotável de recursos para nossas 

necessidades, de meio para a felicidade individual e de propriedade comum 

(CONDORCET apud NADAL, 2009, p. 23). 

 

Condorcet sustentava a necessidade de uma instrução para todo o povo, aos cuidados 

do Estado – ele reiterava que “este é, para o poder público, um dever imposto pelo interesse 

comum da sociedade e pelo da Humanidade inteira” (CONDORCET apud BOTO, 2003, p. 

744). 

Por outro lado, um propósito de grande importância que o mecanismo de escolarização 

deveria cumprir, claramente apresentado no Plano de Instrução Nacional, era o de habilitar o 

jovem para alguma profissão: 

 

Neste sentido, haveria, inclusive, algum tipo de incentivo “para a assiduidade, para o 

amor ao trabalho, até mesmo para a bondade” daqueles que eram criteriosamente 

preparados para se tornarem os futuros trabalhadores e cidadãos da pátria francesa 

(BOTO, 2003, p. 746). 

 

Enfim, o Relatório de Condorcet tornou-se uma referência transnacional, pautando, 

como modelo, projetos de instrução pública nos mais variados países do continente europeu e, 

inclusive, na América Latina, muito particularmente no Brasil, pelos quais foram deflagrados 

significativos esforços que, nos séculos XIX e XX, caminharam em direção à constituição de 

uma escolarização para todas as crianças (BOTO, 2003). 
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Com efeito, à escola pública de Estado, como programa institucional da modernidade 

republicana, que tornaria viável a consolidação de direitos e deveres civis e políticos, atribuiu-

se, naturalmente, a função de promoção do desenvolvimento cognitivo e ético do indivíduo, o 

que, por certo, proporcionaria seu bem-estar pessoal e ajustamento social (NADAL, 2009). 

Consequentemente, consolidou-se a noção de que a escola deveria responsabilizar-se 

pela conveniente inserção do indivíduo em sociedade, seja qualificando-o para o trabalho – na 

medida em que ele tomaria posse dos conhecimentos e das habilidades necessárias para que se 

integrasse, eficientemente, junto aos setores produtivos –, seja preparando-o, adequadamente, 

para o exercício da cidadania democrática, através de uma instrução fortemente orientada para 

a construção de uma identidade nacional (RODRIGUES, 2001). 

Contudo, não obstante a indiscutível conquista social que a evolução das taxas de 

escolarização representou, é fato que os mecanismos de universalização do acesso à escola 

esvaziaram o significado próprio do ato educativo, confundindo seu sentido com o das 

práticas didático-pedagógicas desenvolvidas no âmbito das instituições escolares. 

Esse é o argumento de Rodrigues (2001), quando questiona o conceito de educação, 

sufocado, contemporaneamente, pela ideia de educação escolar, e a concepção desta que, de 

forma utilitarista, fixa sua finalidade à prática social, por meio da aquisição de conhecimentos 

e habilidades: 

  

A aquisição de conhecimentos e a sua utilização prática na forma de habilidades 

tornaram-se, ao longo dos últimos dois séculos, nos fins e meios para todas as 

atividades educacionais nas sociedades modernas e constituem em instrumentos 

fundamentais a serem possuídos por cada indivíduo na sociedade. O modo de 

aquisição e de distribuição desses conhecimentos e habilidades se constituiu em 

paradigma que organiza todos os processos educativos, e estabelece o grau de 

responsabilidade para sua implementação por parte do poder público ou da iniciativa 

privada, nos planos individuais e coletivos, particulares e universais. No interior 

desse paradigma, as ideias de Educação e de Educação Escolar se fundem e 

estabelecem limites conceituais sobre os conteúdos da Educação, bem como sobre 

os objetivos e os meios das políticas educacionais (RODRIGUES, 2001, p. 235). 

 

Segundo Salvati (2003), a etimologia da palavra “educação” remete aos verbos latinos 

edere e ex-ducere. Este significa “tirar para fora”, “extrair”; aquele, “alimentar”. Logo, o 

termo “educação” aproxima-se das ideias de “criar”, “guardar”, “cuidar”, “nutrir”, “crescer” – 

as quais expressam, em seu conjunto, a continuidade de um processo de formação que conduz 

à maturidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, Severino (2006) esclarece as múltiplas e complexas dimensões que o 

verbo “formar” pode indicar, quais sejam: “constituir”, “compor”, “ordenar”, “fundar”, 

“criar”, “instruir-se”, “colocar-se ao lado de”, “desenvolver-se”, “dar-se um ser”. 



52 

É relevante observar que seu sentido mais rico é aquele do verbo reflexivo, como 

que indicando que é uma ação cujo agente só pode ser o próprio sujeito. Nessa linha, 

afasta-se de alguns de seus cognatos, por incompletude, como informar, reformar e 

repudia outros por total incompatibilidade, como conformar, deformar. Converge 

apenas com transformar (p. 621). 

 

Portanto, é possível concluir que a concepção de educação, subjacente ao conceito de 

formação, é aquela do alcance de uma situação de plena humanidade: um modo de ser que se 

caracterizaria pela qualidade existencial de sujeito autônomo. 

Aqui, é imprescindível destacar que, hoje, de um modo geral, o termo “autonomia” é 

empregado para afirmar uma legítima emancipação dos diversos campos em que se articula a 

vida do homem no mundo (inclusive a educação) em relação à mensagem cristã – motivo pelo 

qual o esforço hermenêutico católico para esclarecer o alcance da atividade educativa ainda se 

distancia dele. 

 

O termo autonomia surge primariamente, no campo filosófico, com I. Kant que, em 

sua Crítica da razão prática, usa-o para designar a independência da vontade em 

relação a todo desejo e sua capacidade de autodeterminar-se em conformidade com 

uma lei dada pela razão. De maneira mais geral, a partir do Iluminismo, o 

pensamento moderno eleva a razão a critério e árbitro de juízo do conhecer e do agir 

do homem, em contraposição a um estado de menoridade e dependência da pessoa 

humana em relação à Deus (teonomia) próprio da tradição religiosa e social pré-

moderna, incluindo-se aí mesmo a tradição cristã (CODA, 2003, p. 66). 

 

Entretanto, dado que se situa a discussão sobre o caráter da educação – na qualidade 

de processo de formação humana –, junto ao domínio da Filosofia, é justamente no horizonte 

do pensamento filosófico conciliar que se encontra a possibilidade de superar a não-aceitação 

do termo “autonomia” (no espaço cristão, especificamente) para explicar os fins do processo 

educacional: 

 

Depois da recusa e da contraposição (sobretudo com relação ao valor ético da 

autonomia), foram percebidos seu significado antropológico e, finalmente, também 

teológico, chegando a colocar-se a relação entre autonomia e teonomia de modo não 

mais conflituoso mas de correlação recíproca. (CODA, 2003, p. 66). 

 

Esse é, de modo especial, o ponto de vista fundamental assumido pelo Vaticano II: 

 

Se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as 

próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente 

descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal 

autonomia. Para além de ser uma exigência dos homens do nosso tempo, trata-se de 

algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador. Pois, em virtude do próprio 

fato da criação, todas as coisas possuem consistência, verdade, bondade e leis 

próprias, que o homem deve respeitar (COSTA, 1997, p. 578). 
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O Concílio define autonomia como propriedade intrínseca da existência encarnada da 

pessoa como ser-no-mundo. Aprofundando a intuição inicial kantiana, a Igreja entende que a 

categoria de autonomia – ressignificada – concede fundamento à liberdade do homem, o qual, 

pelo exercício da razão, é capaz de produzir normas éticas objetivas. 

Esse raciocínio conduz à afirmação de que a formação humana acontece em dois 

planos, distintos e complementares – um, de fora para dentro; outro, de dentro para fora –, que 

coloca a questão educacional radicalmente distante da visão pragmática e utilitária a que foi 

direcionada nos tempos modernos (RODRIGUES, 2001). 

Pelo primeiro plano, o homem é educado por uma ação que lhe é externa, resultado de 

um ato intencional que transforma a criatura natural em ser cultural. Porém, Rodrigues (2001) 

assevera que a educação não se reduz a essa ação externa; ela é necessária, mas não 

suficiente: 

 

Se o fosse, o ato de educar seria um simples exercício de reproduzir o ser humano 

segundo um modelo externo, o que transformaria o ser humano num objeto a ser 

trabalhado por um sujeito formador. Dever-se-ia acreditar que há um modelo ideal 

ao qual devemos conformar os educandos. Creio ser esse o sentido atribuído à 

afirmação, muito difundida, de que educar é promover o ajustamento do educando a 

uma determinada realidade. 

 

Ora, educar não é somente isso. No segundo plano, educar compreende acionar os 

meios intelectuais de cada educando para que ele seja capaz de assumir o pleno uso 

de suas potencialidades físicas, intelectuais e morais para conduzir a continuidade de 

sua própria formação. Esta é uma das condições para que ele se construa como 

sujeito livre e independente daqueles que o estão gerando como ser humano. A 

Educação possibilita a cada indivíduo que adquira a capacidade de autoconduzir o 

seu próprio processo formativo (p. 241). 

 

Ou seja, nessa perspectiva, educar inclui tanto a aquisição dos produtos que compõem 

a herança civilizatória da humanidade – isto é, os fundamentos racionais que promoveram o 

desenvolvimento cultural e científico do homem e que o preparam para assumir seu lugar com 

relação à reprodução das condições de existência (trabalho) e ao comportamento justo na vida 

pública (cidadania), por meio do uso adequado de conhecimentos e habilidades disponíveis no 

tempo e nos espaços onde se realiza sua vida – quanto o crescimento da competência da 

pessoa para se autoconhecer como indivíduo livre, autônomo e responsável por suas escolhas, 

através de um itinerário formativo moral que o conduza a um adequado relacionamento com 

as outras pessoas e com o mundo natural, orientando-se pela disciplina de seus impulsos e 

vontades, pelo equilíbrio lógico entre suas emoções e paixões, pelo estabelecimento de juízos 

de valor e pela percepção do outro e de suas necessidades (RODRIGUES, 2001). 

O processo educativo deve compreender, pois, a formação do sujeito ético: 
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Desse modo, podemos desconfiar de que o domínio de conhecimentos e de 

habilidades não garante o desenvolvimento humanitário nos educandos, porque não 

promove, por si mesmo, a formação ética do ser humano. Essa formação ética é uma 

necessidade do processo formativo humano, que não pode ser reduzida a uma 

simples tarefa de produção, organização e distribuição de conhecimentos e de 

habilidades. A formação humana só estará completa se acompanhada do 

desenvolvimento de princípios de conduta que possam ser reconhecidos como de 

validade universal (RODRIGUES, 2001, p. 252). 

 

Dessa forma, a escola, empenhada em promover a formação ética de seus educandos, 

reage à exacerbação estetizante própria da contemporaneidade – resultado de uma crítica 

radical à razão instrumental característica da concepção tecnofuncionalista da educação –, a 

qual questiona o caráter irrefutável, transcendental e universal dos valores. 

Nessa perspectiva, buscando compreender os sentidos que a educação recebeu outrora 

e aquele que parece emergir atualmente, Severino (2006) aponta que a educação sempre foi 

vista como um processo de formação humana, constatando que, no contexto do 

desenvolvimento da civilização ocidental, num primeiro momento, identificável com os 

períodos da Antiguidade grega e da Medievalidade latina, a ética prevaleceu como matriz 

paradigmática desse processo, ou seja, a finalidade essencial da educação era o 

aprimoramento ético-pessoal; num segundo momento, historicamente situado junto à 

Modernidade iluminista, esse ideal delineava-se como uma adequada inserção da pessoa em 

sociedade, isto é, o critério fundamental da educação era o da formação política do cidadão. 

Agora, tanto a ética quanto a política são questionadas enquanto referências da educação: 

 

O novo conceito de educação, que vem sendo forjado no contexto da 

contemporaneidade – questionadas a universalidade, a transcendentalidade e a 

apoditicidade dos valores –, vai partir da condição de contingência imanente do 

próprio sujeito. 

 

(...) Por isso mesmo, no que concerne ao conceito da educação, tal qual vem sendo 

constituído, a referência passa a ser, não mais a antiga ética, ou a recente política, 

mas uma nova estética. Não há mais valores éticos referenciais nem muito menos 

consígnias políticas válidas, conta apenas o sentir bem dos sujeitos humanos 

(SEVERINO, 2006, p. 633). 

 

Dissemina-se uma mentalidade em que parecem faltar as certezas básicas, os valores e 

as esperanças que dão sentido à vida, que coloca Deus de lado e que desencoraja qualquer 

opção pessoal por um projeto que se comprometa com os ideais de justiça e de solidariedade. 

Pelo contrário, privilegia-se a afirmação de si e o usufruto de prazeres imediatos. Já observava 

Paulo VI
11

 (1990): “o mundo sofre por falta de convicções” (p. 65). 

                                                           
11

 Paulo VI foi o nome escolhido pelo italiano Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini após ser eleito 

Papa, em 21 de junho de 1963. Morreu em 6 de agosto de 1978 e foi beatificado em 19 de outubro de 2014. 
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Nesse sentido, o chamado “Documento de Aparecida”, texto conclusivo da V 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, celebrada na cidade de 

Aparecida, Brasil, entre os dias 13 e 31 do mês de maio do ano de 2007, afirma: “Vivemos 

uma mudança de época, e seu nível mais profundo é o cultural” (CELAM, 2008, p. 32). Esta 

declaração é acompanhada de um sucinto – mas, importante – diagnóstico da complexa 

conjuntura sociocultural hodierna: 

 

Dissolve-se a concepção integral do ser humano, sua relação com o mundo e com 

Deus. (...) Surge hoje, com grande força, uma supervalorização da subjetividade 

individual. (...) O individualismo propõe uma radical transformação do tempo, o 

qual se concebe fixado no próprio presente, trazendo concepções de inconsistência e 

instabilidade. Deixa-se de lado a preocupação pelo bem comum para dar lugar à 

realização imediata dos desejos dos indivíduos. 

 

(...) A utilização dos meios de comunicação de massa está introduzindo na sociedade 

um sentido estético, uma visão a respeito da felicidade, uma percepção da realidade 

e até uma linguagem, que querem impor-se como autêntica cultura. Desse modo, 

termina-se por destruir o que de verdadeiramente humano há nos processos de 

construção cultural, que nascem do intercâmbio pessoal e coletivo. 

 

Verifica-se, em nível massivo, uma espécie de nova colonização cultural. (...) Essa 

cultura se caracteriza pela autorreferência do indivíduo, que conduz à indiferença 

pelo outro, de quem não necessita e por quem não se sente responsável. Prefere-se 

viver o dia-a-dia, sem programas a longo prazo nem apegos pessoais, familiares e 

comunitários. As relações humanas estão sendo consideradas objetos de consumo, 

conduzindo a relações afetivas sem compromisso responsável e definitivo. 

 

Também se verifica uma tendência para a afirmação exasperada de direitos 

individuais e subjetivos. Essa busca é pragmática e imediatista, sem preocupação 

com critérios éticos. 

 

(...) Legitima-se que os desejos se tornem felicidade. Como só se necessita do 

imediato, a felicidade se pretende alcançar através da satisfação hedonista. 

 

As novas gerações são as mais afetadas por essa cultura em suas aspirações pessoais 

profundas. Crescem na lógica do individualismo pragmático e narcisista, que 

desperta nelas mundos imaginários especiais de liberdade. Afirmam o presente 

porque o passado perdeu relevância. (...) Participam da lógica da vida como 

espetáculo, considerando o corpo como ponto de referência de sua realidade 

presente. Têm nova atração pelas sensações e crescem na grande maioria sem 

referência aos valores e instâncias religiosas (CELAM, 2008, p. 32-34). 

 

Outrossim, instala-se uma crise axiológica, caracterizada pelo relativismo ético e pelo 

subjetivismo moral
12

, e o próprio significado de verdade é esvaziado de suas fundamentações 

                                                           
12

 Entende-se pelas expressões “relativismo ético” e “subjetivismo moral” a possibilidade de fundamentar juízos 

morais diversificados sobre uma mesma ação ou o próprio juízo moral sobre ações divergentes. Neste sentido, 

afirma-se a inviabilidade de formular juízos universalmente válidos, que possam traduzir-se em normas morais 

objetivas e, assim, aplicar-se em toda ação semelhante, em qualquer época histórica e área geográfica. Ainda que 

se aceite o caráter universal dos juízos morais, declara-se inadmissível sua cognoscibilidade (FERREIRA, 2011). 
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metafísica e transcendental: o indivíduo é incentivado a buscar em si mesmo os critérios para 

a verdade de seu comportamento. 

A Igreja Católica participa do debate em torno do significado que se atribui à educação 

escolar, contemporaneamente. Os documentos do Magistério eclesial que tratam desse tema, 

analisados no próximo capítulo, apresentam reflexões sobre a problemática exposta, 

sustentando-se no pressuposto de que os processos de escolarização que desconhecem ou 

marginalizam as dimensões ética e transcendental da pessoa humana constituem-se em 

obstáculo para sua formação completa; ao colocarem em destaque o próprio “eu” e suas 

vontades, esses processos comprometem o sentido humanizador da educação: 

 

A educação humaniza e personaliza o ser humano quando consegue que este 

desenvolva plenamente seu pensamento e sua liberdade, fazendo-o frutificar em 

hábitos de compreensão e em iniciativas de comunhão com a totalidade da ordem 

real. Dessa maneira, o ser humano humaniza seu mundo, produz cultura, transforma 

a sociedade e constrói a história (CELAM, 2008, p. 150). 
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CAPÍTULO 4 

ESCOLA NA CONTEMPORANEIDADE E 

CONCEPÇÕES DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA 

 

Tendo em vista a premissa de que a Igreja Católica Apostólica Romana desempenharia 

um indispensável papel de interlocução junto aos areópagos contemporâneos que discutem o 

sentido e a função que se atribui à escola, esta pesquisa dedicou-se a analisar a relação entre 

as concepções de educação da Igreja e o significado da escola na contemporaneidade, a partir 

do estudo de documentos da Congregação para a Educação Católica, elaborados ao longo dos 

anos que se seguiram à celebração do Concílio Ecumênico Vaticano II. 

Explica-se a opção por examinar documentos pós-conciliares considerando a intenção 

de diálogo da Igreja com o mundo contemporâneo que se encerra nesses textos, própria da 

inspiração comunicativa do Vaticano II. 

Nesse sentido, a homilia de Paulo VI, proferida em 7 de dezembro de 1965, por 

ocasião da conclusão solene do Concílio, é esclarecedora; nela, o Papa expõe aquilo que foi o 

Vaticano II e o projeto eclesiológico que o perpassou. Segundo Paulo VI, no transcorrer do 

Concílio, a Igreja movimentou-se para fora de si, em direção ao mundo moderno, e, numa 

atitude claramente otimista, rejeitando-lhe os erros, indubitavelmente, dirigiu-lhe sua 

orientação, não com lúgubres presságios, mas com uma mensagem respeitosa de confiança e 

de esperança, honrando os valores e as iniciativas da pessoa humana: 

 

O humanismo laico e profano apareceu, finalmente, em toda a sua magnitude, 

desafiando o Concílio. A religião do Deus que se fez homem encontrou-se com a 

religião (porque tal é) do homem que se faz Deus. Que aconteceu? Combate, luta, 

anátema? Tudo isto poderia ter-se dado, mas de fato não se deu. Com efeito, um 

imenso amor para com os homens penetrou totalmente o Concílio. A descoberta e a 

consideração renovada das necessidades humanas (...) absorveram toda a atenção 

deste Concílio. Vós, humanistas do nosso tempo, que negais as verdades 

transcendentes, dai ao Concílio ao menos este louvor e reconhecei este nosso 

humanismo novo: também nós, e nós mais do que ninguém, somos cultores do 

homem (COSTA, 1997, p.668- 669). 

 

Assim, após o encerramento do Vaticano II, impulsionada pelo princípio conciliar que 

diz respeito à legítima manifestação da Igreja sobre as questões sociais, a Congregação para a 

Educação Católica redigiu, ao longo do tempo, um conjunto de documentos cujo conteúdo 

desvela a concepção católica de educação escolar e que se constituem em objeto de análise 

deste trabalho de investigação. São eles: 
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 A escola católica (1977); 

 O leigo católico, testemunha da fé na escola (1982); 

 Dimensão religiosa da educação na escola católica. Orientações para a reflexão e a 

revisão (1988); 

 A escola católica no limiar do terceiro milênio (1997); 

 As pessoas consagradas e a sua missão na escola. Reflexões e orientações (2002); 

 Educar juntos na escola católica. Missão partilhada por pessoas consagradas e fiéis 

leigos (2007); 

 Carta circular sobre o ensino da religião na escola (2009). 

 

Verifica-se, a partir do estudo desses documentos, que o exame da conjuntura 

educativa escolar é parte integrante da tarefa evangelizadora da Igreja, para a qual existe uma 

interpelação recíproca entre o Evangelho e a vida concreta, pessoal e social, do homem. Entre 

evangelização e promoção humana existem fortes vínculos, que as tornam inseparáveis, pois o 

homem que é evangelizado não é um ente abstrato, mas, sim, condicionado pelo conjunto dos 

fenômenos de natureza política e econômica, social e cultural aos quais está submetido: 

 

Não se trata de comunicar só um “puro saber”, mas um saber teórico-prático de 

alcance e projeção pastoral, coerente com a missão evangelizadora da Igreja, ao 

serviço do homem todo, de cada homem e de todos os homens. É a reta inteligência 

do homem real e do seu destino
 
que a Igreja pode oferecer como seu contributo à 

solução dos problemas humanos. Pode dizer-se que em cada época e em cada 

situação, a Igreja percorre de novo este caminho, desenvolvendo na sociedade uma 

tríplice tarefa: anúncio das verdades acerca da dignidade do homem e dos seus 

direitos, denúncia das situações injustas e contributo para as mudanças positivas da 

sociedade e para o verdadeiro progresso do homem (CONGREGAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1988b). 

 

Entendemos que os documentos pelos quais a Igreja exerce seu Magistério 

constituem-se de elementos dogmáticos – doutrinários e disciplinares –, incluindo princípios 

morais. Contudo, “conhecedora da humanidade” – de acordo com a célebre expressão 

empregada por Paulo VI em sua carta encíclica sobre o desenvolvimento dos povos, 

denominada Populorum progressio, de 26 de março de 1967 – a Igreja mantém permanente 

interesse por tudo o que diz respeito à pessoa humana. 

O Código de Direito Canônico atribui à Igreja o dever de se pronunciar sobre qualquer 

questão humana, mesmo aquelas referentes à ordem social, enquanto o exigirem os direitos 

fundamentais da pessoa (cânon 747). Sem pretender imiscuir-se na política dos Estados, 
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(...) a Igreja afirma claramente que os dois domínios são distintos, como são 

soberanos os dois poderes, eclesiástico e civil, cada um na sua ordem. Porém, 

vivendo na história deve estar atenta aos sinais dos tempos e interpretá-los à luz do 

Evangelho. Comungando nas melhores aspirações dos homens e sofrendo de os ver 

insatisfeitos, deseja ajudá-los a alcançar o pleno desenvolvimento e, por isso, 

propõe-lhes o que possui como próprio: uma visão global do homem e da 

humanidade (PAULO VI, 1990, p. 16). 

 

É possível afirmar, então, que a estrutura dos documentos de alcance social elaborados 

pelo Magistério da Igreja, dentre os quais aqueles que se referem à escola, compõe-se de três 

dimensões essenciais – teorética, histórica e prática –, conexas entre si e indissociáveis: 

 

Há, antes de tudo, uma dimensão teorética, porque o Magistério da Igreja formulou 

explicitamente nos seus documentos sociais uma reflexão orgânica e sistemática. O 

Magistério indica o caminho seguro para construir as relações de convivência numa 

nova ordem social, segundo critérios universais que podem ser aceitos por todos. 

Trata-se, bem entendido, dos princípios éticos permanentes, não dos juízos 

históricos mutáveis nem de coisas técnicas para as quais o Magistério não possui os 

meios proporcionados nem missão alguma. 

 

Há, depois, na doutrina social da Igreja, uma dimensão histórica, dado que nela o 

uso dos princípios se enquadra numa visão real da sociedade e se inspira na tomada 

de consciência dos seus problemas. 

 

Há, enfim, uma dimensão prática, porque a doutrina social não fica só no enunciado 

dos princípios permanentes de reflexão, nem só na interpretação das condições 

históricas da sociedade, mas propõe também a aplicação efetiva destes princípios na 

prática, traduzindo-os concretamente nas formas e na medida que as circunstâncias 

permitem ou reclamam (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 

1988b). 
 

Nessa direção, constata-se a ênfase encontrada nos documentos analisados, os quais 

insistem que “a escola católica não pode ser pensada separadamente das outras instituições da 

educação nem conduzida como corpo à parte, mas deve relacionar-se com o mundo da 

política, da economia, da cultura e da sociedade no seu conjunto” (CONGREGAÇÃO PARA 

A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1997).  

Consequentemente, os textos magisteriais que orientam a organização das escolas 

católicas não se limitam a formular considerações acerca dos estabelecimentos de ensino 

eclesiais, mas afirmam, explicitamente, a disponibilidade da Igreja em reconhecer a educação 

como direito universal e a escola como uma instituição “de todos e para todos”. Assim, foi 

possível identificar e sistematizar as contribuições da Igreja Católica para as reflexões 

pedagógicas que problematizam o significado da escola na contemporaneidade. 
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4.1 Visão cristã de educação 

 

Os documentos analisados encerram uma compreensão de educação que se explica a 

partir de um processo de formação humana integral. Portanto, a educação pressupõe, sempre, 

uma determinada concepção de humanidade. 

Nesse sentido, é necessário esclarecer que o fundamento do ethos humano, tal qual se 

apresenta nos textos examinados, está em ser imagem e semelhança de Deus, Trindade de 

pessoas em comunhão: o homem é pessoa chamada à comunhão, ou seja, no horizonte de sua 

abertura a Deus, a pessoa humana faz experiência da própria humanidade na medida em que é 

capaz de participar da humanidade do outro, portador de um projeto original e irrepetível. 

Logo, a pessoa humana não se define apenas pela racionalidade que lhe é intrínseca, 

isto é, por seu caráter inteligente e livre, mas, também, por uma natureza relacional, que se 

manifesta através de uma dupla dimensão: vertical (em sua comunhão com Deus) e horizontal 

(em sua comunhão com os homens). 

Dessa forma, numa perspectiva cristã, a formação integral da pessoa humana, como 

finalidade da educação, não pode negligenciar nem sua transcendência, nem sua alteridade: 

 

A formação integral do homem, como finalidade da educação, compreende o 

desenvolvimento de todas as faculdades humanas do educando, a sua preparação 

para a vida profissional, a formação do seu sentido ético e social, a sua abertura ao 

transcendente e a sua educação religiosa (CONGREGAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1982). 
 

A educação, precisamente porque tem por objetivo “tornar o homem mais homem”, 

realiza-se, autenticamente, em contextos que contemplam os aspectos ético e religioso do 

educando – do ponto de vista cristão, a mobilização de conteúdos de caráter estritamente 

cognitivos torna-se insuficiente quando não é acompanhada pela formação da consciência 

moral (JOÃO PAULO II, 1982b). 

Esse entendimento acerca do fenômeno educativo vincula-se ao pensamento steiniano, 

o qual, ao afirmar uma concepção unitária de pessoa humana, postula que não existe qualquer 

superposição dualista entre suas naturezas espiritual e orgânico-corporal-psíquica. Recupera, 

também, o humanismo maritainista: o homem é único, completo e indivisível no conjunto de 

sua subjetividade espiritual e material. 
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4.2 Concepção católica de educação escolar 

 

O Magistério da Igreja Católica afirma que o processo de formação integral da pessoa 

humana encontra, na escola, um meio específico, qual seja a transmissão da cultura. Contudo, 

para que possa merecer a designação de educativa, a transmissão da cultura, na escola, deve 

ser crítica e histórica: 

 

Um exame atento das várias definições que se dão de escola e das tendências 

inovadoras, presentes no âmbito das instituições escolares em diversos níveis, 

permite chegar à formulação de um conceito de escola como lugar de formação 

integral mediante a assimilação sistemática e crítica da cultura. A escola é, com 

efeito, lugar privilegiado de promoção integral mediante o encontro vivo e vital com 

o patrimônio cultural. 

 

De fato, a cultura, para ser educativa, deve enxertar-se nas problemáticas do tempo 

em que se desenvolve a vida do jovem (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

CATÓLICA, 1977). 

 

Dado que a cultura revela o homem completo, na totalidade de sua subjetividade 

espiritual e material, a educação escolar não pode ignorar a dimensão ética e religiosa da 

cultura (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2002, 2009). 

Logo, a Congregação para a Educação Católica (1977) complementa: “a escola não 

implica apenas uma escolha de valores culturais, mas também uma escolha de valores de vida 

que devem estar presentes de maneira operante”. Com efeito, a escola apresenta “não só um 

saber a adquirir, mas também valores que devem ser assimilados” (CONGREGAÇÃO PARA 

A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1977). 

Nessa perspectiva, de acordo com a Congregação para a Educação Católica (1988), no 

contexto da escola, o projeto de humanidade, intrínseco a todo processo educativo, acontece 

em condições determinadas de espaço e tempo, e na presença de pessoas que, pela natureza de 

suas ações, exercem influência recíproca, umas sobre as outras, a partir de um programa 

racionalmente ordenado. 

Evidentemente, o conceito de educação escolar subjacente a essa definição de escola 

aproxima-se da teorização crítica desenvolvida por Silva (1995), Abramowicz et alli (2006) e 

Apple (2006), para os quais a tarefa de seleção e reelaboração didática dos materiais culturais, 

própria da educação escolar, é propositadamente executada para formar identidades, orientar 

comportamentos e estruturar personalidades. 
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Nesse sentido, a Congregação para a Educação Católica (1977) conclui: “a escola é, 

com efeito, um centro em que se elabora e se transmite uma concepção específica do homem 

e da história”. 

Supera-se, assim, a ideia de uma escola potencialmente neutra, como é declarado, de 

modo peremptório, também pela Congregação para a Educação Católica (1982): “não se fala 

da escola neutra porque esta, na prática, não existe”. 

Portanto, de acordo com a Congregação para a Educação Católica (1977), é necessário 

que a escola integre, em seu itinerário formativo, uma referência explícita à realidade em que 

se inspira e da qual tudo depende na instituição. 

 

4.3 Contexto sociocultural contemporâneo e escola 

 

Por certo, o entendimento desenvolvido pelo Magistério da Igreja Católica acerca do 

conceito de educação escolar alcança as reflexões de Goodson (1995), Saviani (1996, 2005) e 

Moreira e Silva (2011), que sublinham a exigência, sempre indispensável, de se esclarecer os 

objetivos institucionais – estabelecidos a partir de uma explícita opção por valores culturais e 

valores de vida –, que orientam os mecanismos de organização do conhecimento para que se 

possa formar a pessoa humana. 

Assim, numa visão de conjunto das práticas escolares, há que se considerar “o âmbito 

mais decisivo dos fins e tratar não só do ‘como’, mas também do ‘porque’, superando o mal 

entendido duma educação neutral” (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 

1997). Nesse sentido, a Congregação para a Educação Católica (1997) observa: 

 

Se é verdade que nos últimos anos se constata uma grande atenção e uma crescente 

sensibilidade da opinião pública, das organizações internacionais e dos governos às 

questões da escola e da educação, deve-se notar também uma difusa redução da 

educação aos aspectos puramente técnicos e funcionais. As próprias ciências 

pedagógicas e educacionais mostram-se mais decididas no tocante à vertente do 

reconhecimento fenomenológico e da prática didática, do que em relação ao valor 

propriamente educativo, centrado sobre valores e horizontes de forte significado. A 

fragmentação da educação, o caráter genérico dos valores, a que frequentemente se 

recorre para obter amplo e fácil consenso, a custo, porém, dum ofuscamento 

perigoso do conteúdo, tendem a adormecer a escola num presumível neutralismo, 

que enfraquece o potencial educativo e se reflete negativamente sobre a formação 

dos alunos. 

 

Trata-se de resgatar, aqui, aquela advertência, formulada por João Paulo II (1982b), 

segundo a qual se naturaliza a ideia de que a educação escolar circunscreve-se ao domínio das 

ações voltadas a transmissão, aquisição e desenvolvimento de habilidades e competências. 



63 

Esse movimento, que limita a educação escolar a considerações de natureza estritamente 

pragmática e utilitária, parece fazer com que todos os esforços das políticas públicas 

educacionais sejam conduzidos, exclusivamente, para que se encontrem alternativas 

metodológicas que permitam a adequação das práticas educativas a uma determinada 

realidade social. 

Instala-se, de acordo com Maritain (1968), um evidente reducionismo antropológico, o 

qual perpassa toda a educação escolar, devido à instrumentalização dos processos formativos: 

“a essência da educação não consiste em adaptar um futuro cidadão às condições e interações 

da vida social, mas primeiramente em formar um homem – e, por aí, preparar um cidadão” (p. 

43). Assim, Maritain (1968) acredita que a educação escolar possa promover uma verdadeira 

revolução moral, que altere a consciência social dos alunos. A mesma compreensão é 

expressa pela Congregação para a Educação Católica (2002): 

 

A escola deve interrogar-se sobre as orientações éticas fundamentais que 

caracterizam a experiência cultural de uma determinada comunidade. A 

autenticidade de cada cultura humana, o valor do ethos por ela transmitido, ou seja, 

a solidez da sua orientação moral, é possível de certo modo medi-los pela sua 

posição a favor do homem e da promoção da sua dignidade a todos os níveis e em 

qualquer contexto. 

 

No início do terceiro milênio, adquire uma importância crescente a participação 

responsável na vida da comunidade a nível local, nacional e mundial. Tal 

participação pressupõe a tomada de consciência dos fenômenos que ameaçam a 

própria vida humana. Como toda a tomada de consciência também esta encontra na 

educação, e em particular na escola, o terreno privilegiado para se desenvolver. 

Aparece por isso um novo e empenhativo dever: educar para uma cidadania ativa e 

responsável. 
 

 De fato, a contemporaneidade traz, consigo, a multiplicação das fontes de participação 

cultural. Por isto, as jovens gerações estão submetidas a opiniões dos mais variados gêneros. 

Através de todos os canais possíveis, são colocadas em contato com informações divergentes, 

sem terem a capacidade para as ordenar e sistematizar uma síntese minimamente crítica. Este 

profundo pluralismo que invade sua consciência social, ao assumir formas de individualismo, 

niilismo, relativismo moral e subjetivismo ético, origina comportamentos tão contraditórios 

que acabam por destruir sua própria identidade. “O perfil do verdadeiro, do bem e do belo é 

apresentado dum modo tão vago que os jovens não sabem para que direção voltar-se; mesmo 

que acreditem em alguns valores, estão inclinados a seguir a própria filosofia segundo o gosto 

dominante” (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1988). 

Essa crise de identidade potencializa a ausência de confiança nas estruturas sociais e a 

falta de convicções pessoais: a perda do sentido da autoridade e do reto uso da liberdade são, 
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apenas, algumas dentre as inúmeras dificuldades que os adolescentes e jovens do nosso tempo 

transferem para o interior da escola (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 

1982). Nessa perspectiva, de acordo com Forquin (1993), há uma intrínseca contradição entre 

escola e cultura contemporânea, pois a educação, que exige a autoridade e a tradição, deve ser 

exercida, hoje, num mundo que não está mais estruturado pela autoridade, nem contido pela 

tradição. 

Se, para o Magistério eclesial, a característica específica da educação é a transmissão 

da verdade, a Congregação para a Educação Católica (1988, 2007) assinala o aprofundamento 

do desinteresse pelas verdades fundamentais da vida humana e para uma generalizada falta de 

adesão aos valores morais com elas conexos. 

Então, considerando que a escola é atingida por essa crise dos processos educativos 

societais (BARROSO, 2008), cujo caráter é essencialmente axiológico, impõe-se à instituição 

escolar a necessidade urgente de uma presença realmente ativa na vida dos jovens, através de 

uma educação sistematicamente crítica, a qual, preparando-os para a autodisciplina, torne-os 

capazes de escolhas livres e conscientes, em função da multiplicidade das mensagens que lhes 

são oferecidas (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1977). 

Ademais, a incapacidade crescente da família para afrontar por si só todos esses graves 

problemas – que geram um sentido difundido de desorientação a níveis existencial e afetivo 

num período delicado de crescimento e maturação dos adolescentes e jovens – torna cada vez 

mais imprescindível essa presença efetiva da escola em suas vidas (CONGREGAÇÃO PARA 

A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1982, 2007). 

 

4.4 Valores propugnados pela Igreja Católica no âmbito escolar 

 

Segundo a Congregação para a Educação Católica (1997), à pretendida neutralidade 

escolar corresponde a remoção da referência religiosa no campo da cultura e da educação. Por 

isto, no contexto sociocultural contemporâneo, onde os projetos educativos parecem ser cada 

vez mais desprovidos de uma resposta às aspirações da pessoa humana, a escola deve ajudar o 

educando a fazer emergir aqueles desejos legítimos que lhe são intrínsecos (não obstante, com 

frequência, desconhecidos e subestimados): sede de autenticidade e de honestidade, de amor e 

de fidelidade, de verdade e de coerência, de felicidade e de plenitude de vida. De acordo com 

o Magistério eclesial, a escola forma, de fato, somente quando oferece uma proposta precisa 

de realização desses desejos, impedindo que sejam deformados, ou parcial e superficialmente 

satisfeitos (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2002). 
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A Congregação para a Educação Católica (1977) compreende que a escola exerce essa 

função formativa quando a dimensão religiosa da pessoa humana está presente nessa 

formação: 

 

Todos os alunos devem ser ajudados a pensar o homem como um ser vivente de 

natureza física e espiritual, com alma imortal. Os maiores chegarão a um conceito 

mais amadurecido da pessoa com tudo o que lhe compete: inteligência, vontade, 

liberdade, sentimentos, capacidades de operação e criação, direitos e deveres, 

relações sociais, missão no mundo e na história. Esta compreensão do homem é 

caracterizada pela dimensão religiosa (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

CATÓLICA, 1988). 

 

Portanto, ocupando-se de estimular a dimensão religiosa do aluno, a escola favorece o 

desenvolvimento de sua liberdade ética. 

Indiscutivelmente, o encontro com Deus é, sempre, um acontecimento pessoal, isto é, 

uma resposta de fé que, por sua natureza, é um ato livre da pessoa humana. A escola não pode 

pedir a adesão do estudante à fé; pode, porém, prepará-la, formando eticamente o aluno para o 

exercício da liberdade: 

 

Através do projeto educativo, é possível criar as condições para que a pessoa 

desenvolva a atitude para a procura e seja orientada a descobrir o mistério do próprio 

ser e da realidade que a circunda, até atingir o limiar da fé. Uma dimensão essencial 

do itinerário de busca é a educação para a liberdade, própria de cada escola fiel ao 

seu dever. A educação para a liberdade é ação humanizadora, porque tende para o 

desenvolvimento completo da personalidade. Com efeito, a própria educação deve 

ser vista como conquista, crescimento e posse de liberdade. Trata-se de educar cada 

estudante para se libertar dos condicionalismos que o impedem de viver plenamente 

como pessoa, a formar uma personalidade forte e responsável, capaz de escolhas 

livres e coerentes. Educar pessoas verdadeiramente livres é já orientá-las para a fé 

(CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2002). 

 

Mas, não pode haver liberdade ética senão no confronto com os valores absolutos dos 

quais dependem o sentido e o valor humano: o encontro vivo e vital com o patrimônio cultural 

deve realizar-se, na escola, em forma de elaboração, ou seja, de inserção dos valores perenes 

no contexto hodierno (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1977). Este é 

o mesmo entendimento de Rodrigues (2001), para o qual a formação da pessoa humana estará 

completa apenas se for acompanhada do desenvolvimento de princípios de conduta que sejam 

reconhecidos como de validade universal. Por isto, a Congregação para a Educação Católica 

(2002) assevera que o processo de transmissão do conhecimento escolar, no âmbito dos vários 

componentes curriculares, seja orientado por sólidos pontos de referência éticos, evidenciando 

uma herança comum de valores a todo gênero humano. Assim, a dimensão religiosa, inerente 
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ao fato cultural, contribui para a formação integral da pessoa humana e permite transformar o 

conhecimento em sabedoria de vida. 

Entretanto, de acordo com o Magistério da Igreja Católica, a valorização da dimensão 

religiosa da cultura e da educação acontece na escola, privilegiadamente, através da instrução 

religiosa: 

O ensino da religião na escola constitui uma exigência da concepção antropológica 

aberta à dimensão transcendental do ser humano: é um aspecto do direito à 

educação. Sem esta disciplina, os alunos estariam privados de um elemento 

essencial para a sua formação e desenvolvimento pessoal, que os ajuda a atingir uma 

harmonia vital entre a fé e a cultura. A formação moral e a educação religiosa 

favorecem também o desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social e demais 

virtudes cívicas, e constituem então um relevante contributo para o bem comum da 

sociedade (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2009). 

 

Aqui, é importante sublinhar que a substituição do ensino da religião na escola por um 

ensino do fato religioso ou de ética e cultura religiosa, de natureza multiconfessional, limitado 

a uma exposição das várias religiões de modo comparativo e neutro, equivale, pelo menos em 

tese, a assumir uma posição ideológica que pode induzir ao erro e criar confusão, produzindo 

um relativismo ou indiferentismo religioso. Numa sociedade pluralista, o direito à liberdade 

religiosa exige a garantia da presença do ensino da religião na escola conforme as convicções 

religiosas dos pais; assim, violam-se os direitos dos pais – aliás, amplamente afirmados em 

convenções e declarações internacionais – quando seus filhos são obrigados a frequentar aulas 

que não correspondem às suas orientações de fé ou quando se lhes impõe um único tipo de 

educação escolar, do qual se exclui, totalmente, a formação religiosa: 

 

A tal ensino têm direito as famílias dos crentes, que devem ter a garantia que a 

escola pública – exatamente porque aberta a todos – não só não ponha em perigo a 

fé dos seus filhos, mas antes complete, com adequado ensino religioso, a sua 

formação integral. Este princípio está enquadrado no conceito de liberdade religiosa 

e do Estado verdadeiramente democrático que, enquanto tal, isto é, no respeito da 

sua profunda e verdadeira natureza, se coloca ao serviço dos cidadãos, de todos os 

cidadãos, no respeito dos seus direitos e das suas convicções religiosas. A autoridade 

civil, que tem como fim próprio olhar pelo bem comum temporal, deve, sim, 

reconhecer e favorecer a vida religiosa dos cidadãos, mas excede os seus limites 

quando presume dirigir ou impedir os atos religiosos (CONGREGAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2009). 

 

Por conseguinte, a Igreja Católica reivindica para si a competência para estabelecer os 

conteúdos programáticos do ensino da religião católica na escola, de tal forma que aquilo que 

se transmite como católico o seja, de fato: 

 

A Igreja reconhece esta tarefa como o seu ratione materiae e reivindica-o como sua 

própria competência, independentemente da natureza da escola (estatal ou não 
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estatal, católica ou não católica) em que é ensinada. O ensino escolar da religião 

enquadra-se na missão evangelizadora da Igreja. É diferente e complementar da 

catequese na paróquia e de outras atividades, tais como a educação cristã familiar ou 

as iniciativas de formação permanente dos fiéis. Além do âmbito em que cada uma é 

ensinada, são diferentes as finalidades que se estabelecem: a catequese propõe-se 

promover a adesão pessoal a Cristo e o amadurecimento da vida cristã nos vários 

aspectos; o ensino escolar da religião transmite aos alunos os conhecimentos sobre a 

identidade do cristianismo e da vida cristã (CONGREGAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2009). 

 

De todo modo, essa especificidade do ensino religioso no contexto escolar não diminui 

sua característica de componente curricular: 

 

Antes, pelo contrário, a manutenção daquele status é uma condição de eficácia; é 

necessário, portanto, que o ensino religioso escolar se mostre como uma disciplina 

escolar, com a mesma exigência de sistema e rigor que requerem as demais 

disciplinas. Deve apresentar a mensagem e o evento cristão com a mesma seriedade 

e profundidade com a qual as demais disciplinas apresentam seus ensinamentos. 

Junto a estas, todavia, o ensino religioso escolar não se situa como algo acessório, 

mas sim no âmbito de um necessário diálogo interdisciplinar (CONGREGAÇÃO 

PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2009). 

 

Ou seja, o exercício do direito à educação religiosa no ambiente escolar exige que se 

ofereça um ensino religioso, de caráter confessional, que integre a própria tradição religiosa à 

formação cultural e acadêmica da instituição. 

Evidentemente, a aspiração à formação integral da pessoa humana como finalidade da 

educação escolar impulsiona a Congregação para a Educação Católica (1982) a se dirigir ao 

professor não apenas como a um simples profissional que se limita a transmitir ao aluno uma 

série de conhecimentos devidamente sistematizados, mas como a um educador – um formador 

de homens. Certamente, o Magistério eclesial não exclui a necessidade de que o professor seja 

submetido a uma adequada preparação profissional (sem dúvida, este é o fundamento sem o 

qual seria ilusório empreender qualquer ação educativa): 

 

A formação profissional do educador não só implica um amplo leque de 

competências culturais, psicológicas e pedagógicas, caracterizadas por autonomia, 

capacidade projetual e avaliativa, criatividade, abertura à inovação, disposição para a 

atualização, a pesquisa e a experimentação, mas exige também a capacidade de 

sintetizar competências profissionais e motivações educativas, com uma particular 

atenção à disposição relacional hoje exigida pela prática cada vez mais colegial da 

profissionalidade docente. 

 

A transformação contínua e acelerada, que investe o homem e a sociedade do nosso 

tempo em todos os âmbitos, produz o rápido envelhecimento dos conhecimentos 

adquiridos e exige novas capacidades e métodos. Ao educador é pedida uma 

constante atualização dos conteúdos das matérias que ensina e dos métodos 

pedagógicos que usa. Portanto, não é suficiente alcançar só inicialmente um bom 

nível de preparação, mas ao contrário, é preciso mantê-lo e elevá-lo, num caminho 
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de formação permanente (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 

2007). 

 

Contudo, sob a influência do pensamento maritainista, a Congregação para a Educação 

Católica (1997) afirma: “o ensino é uma atividade de grande importância moral; o professor, 

com efeito, não escreve sobre matéria inerte, mas no próprio espírito dos homens”. Logo, a 

relação pessoal entre o professor e o aluno assume um valor fundamental, que não se limita a 

fruição individualista e instrumental de um serviço: 

 

Além da aprendizagem dos conhecimentos, é necessário que os estudantes façam 

uma experiência de forte partilha com os educadores. Para uma realização positiva 

desta experiência, os educadores devem ser interlocutores afáveis e preparados, 

capazes de suscitar e orientar as melhores energias dos estudantes para a busca da 

verdade e do sentido da existência, uma construção positiva de si e da vida no 

horizonte de uma formação integral (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

CATÓLICA, 2007). 

 

Ante esse aspecto, é essencial o testemunho de vida, através do contato pessoal, direto 

e dialógico do educador com o aluno: 

 

Diante do aluno em formação, é importante levar em conta a preeminência que a 

conduta tem sobre a palavra. Quanto mais vivo for o ideal de homem que o educador 

apresentar tanto mais ele será crível e imitável, para que o aluno o possa contemplar 

como razoável e digno de ser vivido, como próximo e realizável. Não se esqueça o 

educador de que, nas crises que atingem sobretudo as jovens gerações, o elemento 

mais importante na tarefa educativa é sempre o homem e a sua dignidade moral, a 

qual provém da verdade dos seus princípios e da conformidade das suas ações com 

estes princípios (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1982). 

 

Essa relação interpessoal exige que o educador desenvolva em si mesmo e fomente em 

seu aluno uma aguda sensibilidade social e uma profunda responsabilidade civil e política. 

A Congregação para a Educação Católica (1988) reconhece, outrossim, que o trabalho 

docente deve ser acompanhado pela participação ativa do aluno: 

 

Boa parte da atividade educativa tende a assegurar a colaboração do aluno, que 

permanece imprescindível, dada a sua posição de protagonista no processo 

educativo. Uma vez que a pessoa humana foi criada inteligente e livre, não é 

possível conceber uma verdadeira educação sem a colaboração decisiva do sujeito 

da própria educação, o qual age e reage com a sua inteligência, liberdade, vontade e 

com sua complexa esfera emotiva. Por conseguinte, o processo educativo não 

caminha, se o aluno não se move. 

 

O encontro coerente e a colaboração recíproca de ambas as presenças na escola – a do 

professor e a do aluno – faz com que a atenção do Magistério da Igreja Católica volte-se para 
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a relevância do clima relacional e, consequentemente, do estilo dessas relações, de tal forma 

que, a partir das duas últimas décadas do século XX, a ideia de “escola-instituição” dá lugar 

ao conceito de “escola-comunidade”. 

 

4.5 Sentido e função da escola na contemporaneidade 

 

Para o Magistério eclesial, a concepção da escola como uma comunidade, embora não 

lhe esgote toda a realidade, constitui uma das conquistas mais preciosas da instituição escolar 

contemporânea. É o fato de ser uma comunidade que caracteriza a escola como instituição de 

educação, através da relação interpessoal: 

 

A escola deve constituir-se como uma comunidade na qual os valores são 

comunicados por autênticas relações interpessoais entre os diversos membros que a 

compõem e pela adesão não só individual, mas também comunitária, à visão da 

realidade em que a escola se inspira (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

CATÓLICA, 1977). 

 

A Congregação para a Educação Católica (1982) entende que, na contemporaneidade, 

a escola constitui-se como a resposta institucional mais importante da sociedade ao direito de 

cada pessoa à educação, na perspectiva de uma formação integral: 

 

A ela [escola] compete, em virtude da sua missão, cultivar com assíduo cuidado as 

faculdades intelectuais, criativas e estéticas do homem, desenvolver corretamente a 

sua capacidade de julgar, a sua vontade e a sua afetividade, bem como promover o 

sentido dos valores, favorecer as justas atitudes e os sábios comportamentos, 

introduzir no patrimônio cultural adquirido pelas gerações precedentes, preparar 

para a vida profissional e, finalmente, alimentar as relações de amizade entre alunos 

de diversa índole e condição, levando-os a abrir-se à compreensão recíproca. 

 

Portanto, a “escola-comunidade” exerce uma função social insubstituível, cumprindo o 

ofício de “escola de todos e para todos”: 

 

A colaboração responsável para atuar o projeto educativo comum é sentida como 

dever de consciência por todos os membros da comunidade – professores, pais, 

alunos, pessoal administrativo – e é exercida segundo as funções e os deveres 

próprios de cada um. É evidente que um projeto educativo que compromete 

profundamente a pessoa requer a adesão livre de todos aqueles que nele participam: 

não pode ser imposto; mas é oferecido como uma possibilidade e, como tal, pode ser 

recusado. Todavia, para o realizar, para ser-lhe fiel, é necessário que a escola possa 

contar com a convergência dos propósitos e das convicções de todos os seus 

membros (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1977). 
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A Congregação para a Educação Católica (2002) não ignora a complexidade inerente à 

promoção da convergência de propósitos e convicções daqueles que compõem a comunidade 

escolar, sobretudo quando considera o caráter intrinsicamente multicultural que caracteriza o 

contexto hodierno, o qual exige que a questão das diferenças esteja cada vez mais presente. 

Nesse sentido, para o Magistério da Igreja Católica, a problemática desencadeada pelo 

multiculturalismo suscita diferentes abordagens. Uma delas, denominada “atitude relativista”, 

com o objetivo de respeitar as diferenças, propõe conservar cada expressão cultural no interior 

de um mundo autônomo e impermeável, tornando impossível qualquer colaboração recíproca 

entre elas. 

Outra abordagem, a chamada “atitude assimilacionista”, sugere uma adaptação das 

diferentes expressões culturais à cultura hegemônica, implicando em verdadeira renúncia das 

raízes culturais. Desta forma, por exemplo, o avanço do processo de secularização, próprio da 

sociedade ocidental, justificaria uma forte marginalização da experiência religiosa na escola, 

admitindo-a como lícita somente na esfera privada. 

Por isso, segundo a Congregação para a Educação Católica (2002), superando tanto a 

atitude relativista quanto a assimilacionista, a escola é chamada a oferecer às jovens gerações 

os elementos necessários para alcançar uma visão intercultural: 

 

O itinerário a percorrer na comunidade educativa impõe a passagem da simples 

tolerância da realidade multicultural ao acolhimento e à procura de um confronto 

positivo com a mútua compreensão, em ordem ao diálogo intercultural que conduza 

ao recolhimento dos valores e dos limites de cada cultura. 

 

Na perspectiva cristã, a educação intercultural fundamenta-se, essencialmente, sobre o 

modelo relacional que proporciona abertura à reciprocidade, através dos dinamismos típicos 

do diálogo e da comunhão. O diálogo permite às culturas a salvaguarda de suas peculiaridades 

e, concomitantemente, a mútua compreensão. A comunhão não pode significar uma redução à 

uniformidade ou uma forçada homologação ou assimilação; ela é expressão da convergência 

de uma multiforme variedade, tornando-se, consequentemente, sinal de riqueza e promessa de 

crescimento. 

Entretanto, da mesma forma que Gómez (2001), Sacristán (2007) e Candau (2014), a 

Congregação para a Educação Católica (2002) destaca a importância da mediação reflexiva 

das influências plurais que as diferentes culturas exercem sobre os estudantes. Daí porque o 

Magistério da Igreja Católica adverte sobre a perigosa tendência para a redução das culturas a 

formas de radical individualismo ou expressões praticamente ateias da vida, próprias daquelas 
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sociedades em que a dimensão religiosa da pessoa humana tornou-se um desejo perdido, não 

apenas no percurso educativo propriamente escolar, mas no caminho formativo mais amplo, 

iniciado na família e espalhado pelo tecido social (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

CATÓLICA, 1997, 2002). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não obstante a finalidade de orientar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino 

confessionais, os documentos do Magistério da Igreja Católica Apostólica Romana que tratam 

da educação escolar oferecem uma análise abrangente da realidade educacional em que as 

escolas católicas estão inseridas, de forma que sua redação transcende o universo da própria 

escola católica. 

Assim, tendo em vista a relevância, a consistência e a amplitude dos elementos 

antropológicos, filosóficos, históricos, pedagógicos, políticos e teológicos que compõem sua 

estrutura, estabeleceu-se a hipótese de que esses textos magisteriais qualificariam a Igreja 

como interlocutora indispensável junto aos areópagos que discutem o sentido atribuído à 

escola na contemporaneidade, a partir da seguinte questão de pesquisa: quais as contribuições 

da Igreja Católica para as discussões acerca do significado da educação escolar na sociedade 

contemporânea? 

Por conseguinte, fixou-se, como objetivo desta pesquisa, examinar a relação entre as 

concepções de educação subjacentes a esses documentos eclesiais e o significado da escola na 

contemporaneidade. 

Dentre os diversos documentos do Magistério da Igreja que analisam a educação 

escolar, foram selecionados, para este estudo, os textos elaborados pela Congregação para a 

Educação Católica após a celebração do Concílio Ecumênico Vaticano II. Esta escolha deve-

se ao fato de que o projeto eclesiológico que orientou o Concílio proporcionou, à Igreja 

Católica, assumir uma atitude de profícuo diálogo com o mundo contemporâneo, o qual tem 

se estendido ao longo do tempo: desde o Vaticano II, a Igreja dedica-se, intensamente, a se 

manifestar acerca dos diversos âmbitos da atividade humana (inclusive a respeito da educação 

escolar, em especial por meio da Congregação para a Educação Católica). 

Esta investigação, de caráter qualitativo e exploratório, insere-se no conjunto das 

reflexões que problematizam o significado da educação escolar na contemporaneidade, as 

quais revelam a existência de uma crise de sentido da escola. 

Nessa perspectiva, prevalecem as explicações que evidenciam a inadequação da escola 

às novas exigências da produção, da competitividade e do mercado, em função dos efeitos da 

globalização econômica, das mudanças sensíveis nos sistemas produtivos e da expansão das 

tecnologias da informação e da comunicação. 

Naturaliza-se, portanto, o entendimento de que a educação escolar deve circunscrever-

se, cada vez mais, ao conveniente domínio das ações voltadas à transmissão, à aquisição e ao 
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desenvolvimento de conhecimentos e habilidades. Essa compreensão, que limita a educação 

escolar a considerações de natureza estritamente pragmática e utilitária, instala um evidente 

reducionismo antropológico, devido à instrumentalização dos processos formativos. 

Por outro lado, como resultado da crítica radical à razão instrumental característica 

dessa concepção tecnofuncionalista da educação, a contemporaneidade assiste a emergência 

de um novo conceito de educação, sustentado pela exacerbação da condição de contingência 

imanente do próprio sujeito, que questiona o caráter universal e transcendental dos valores em 

detrimento à afirmação exasperada de direitos individuais e subjetivos. Impõe-se, novamente, 

um obstáculo à plenitude do processo formativo, pois, apresentando-se como última medida 

apenas o próprio indivíduo e suas vontades, impede-se de favorecer o desenvolvimento de sua 

responsabilidade pessoal e social. 

Nesse contexto, a Igreja Católica postula que a escola deve empenhar-se em promover 

a formação ética e religiosa de seus alunos, como forma de resgatar o sentido humanizador da 

educação. 

Essa visão de educação, compreendida como formação integral, desenvolve-se a partir 

de uma concepção antropológica segundo a qual a pessoa humana, indivisa em suas naturezas 

espiritual-religiosa e orgânico-corporal-psíquica, define-se tanto pela racionalidade que lhe é 

intrínseca quanto por sua natureza relacional, a qual se manifesta por meio de uma dupla 

dimensão: a comunhão com Deus e a comunhão com os homens. Dessa forma, para a Igreja, 

os processos educativos não podem negligenciar nem a transcendência, nem a alteridade dos 

educandos. 

Com efeito, a concepção de educação, subjacente ao conceito de formação integral, é 

aquela do alcance de uma situação de plena humanidade: um modo de ser que se caracteriza 

pela qualidade existencial do sujeito livre. 

Nesse sentido, no âmbito escolar, as dimensões ética e religiosa da pessoa humana 

estão especialmente vinculadas. Ocupando-se de estimular a dimensão religiosa do estudante, 

a escola oferece-lhe um itinerário formativo moral composto por princípios de conduta e 

juízos de valor que são reconhecidos como de validade universal – autenticidade, honestidade, 

amor, fidelidade, verdade, coerência – proporcionando-lhe, consequentemente, a competência 

para se autoconhecer como sujeito eticamente livre e responsável por suas escolhas, as quais o 

conduzem a vivenciar o relacionamento com Deus, consigo mesmo, com as outras pessoas e 

com o meio ambiente. 

Além disso, para o Magistério eclesial, a concepção da escola como uma comunidade 

constitui uma das conquistas mais preciosas da instituição escolar contemporânea. É o fato de 
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ser uma comunidade que caracteriza a escola como instituição de educação, através da relação 

interpessoal. 

A relação interpessoal, no espaço escolar, assume um valor fundamental, que não se 

limita a fruição individualista e instrumental de um serviço. O projeto de humanidade, inscrito 

no processo educativo, acontece na presença de pessoas que, pela natureza de suas ações, 

exercem influência recíproca, umas sobre as outras. Daí porque o educador – entendido como 

um formador de identidades, que orienta comportamentos e estrutura personalidades – deve 

oferecer ao aluno um testemunho coerente de sensibilidade social e responsabilidade civil. 

A Igreja Católica não ignora a complexidade inerente à característica instrinsicamente 

multicultural da contemporaneidade, a qual exige considerar cada vez mais a questão das 

diferenças no desenvolvimento das relações interpessoais. 

Nessa perspectiva, a Igreja entende que a escola deve proporcionar aos estudantes os 

elementos indispensáveis ao exercício de uma autêntica educação intercultural, a qual deve se 

fundamentar sobre o modelo relacional que proporciona abertura à solidariedade, através dos 

dinamismos típicos do diálogo e da comunhão. O diálogo permite às culturas a salvaguarda de 

suas peculiaridades e a mútua compreensão. A comunhão não pode significar uma redução à 

uniformidade ou uma forçada homologação ou assimilação; ela é expressão da convergência 

de uma multiforme variedade, promovendo o encontro coerente e a colaboração recíproca 

entre as pessoas. 
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APÊNDICE A 

QUADRO OPERACIONAL PARA A ANÁLISE DO DOCUMENTO 

“A ESCOLA CATÓLICA” (1977) 

 

 

Visão cristã de educação 

 

 

A educação integral compreende imprescindivelmente a dimensão religiosa, 

a qual contribui eficazmente para o desenvolvimento dos outros aspectos da 

personalidade na proporção da sua integração na educação geral. 

 

 

Concepção católica de 

educação escolar 

 

 

A escola é, com efeito, um centro em que se elabora e se transmite uma 

concepção específica do homem e da história. 

 

Um exame atento das várias definições que se dão de escola e das tendências 

inovadoras, presentes no âmbito das instituições escolares em diversos 

níveis, permite chegar à formulação de um conceito de escola como lugar de 

formação integral mediante a assimilação sistemática e crítica da cultura. A 

escola é, com efeito, lugar privilegiado de promoção integral mediante o 

encontro vivo e vital com o patrimônio cultural. 

 

Na escola se instrui para educar, isto é, para construir o homem desde dentro, 

para o libertar dos condicionamentos que o poderiam impedir de viver 

plenamente como homem. A escola deve, portanto, partir de um projeto 

educativo intencionalmente dirigido à promoção total da pessoa. 

 

A escola não implica apenas uma escolha de valores culturais, mas também 

uma escolha de valores de vida que devem estar presentes de maneira 

operante. 

 

[A escola] se propõe como fim a comunicação crítica e sistemática da cultura 

em ordem à formação integral da pessoa. 

 

[As disciplinas] dão a possibilidade de aprender técnicas, conhecimentos, 

métodos intelectuais, aptidões morais e sociais, que permitem ao aluno 

desenvolver a sua personalidade e inserir-se como membro ativo na 

comunidade humana. Com efeito, apresentam não só um saber a adquirir, 

mas também valores que devem ser assimilados, e especialmente virtudes a 

descobrir. 

 

 

Contexto sociocultural 

contemporâneo e escola 

 

 

No âmbito da educação se manifesta a tendência a assumir como parâmetro 

dos valores a atualidade: corre-se assim o perigo de responder a aspirações 

transitórias e superficiais perdendo de vista as exigências mais profundas do 

mundo contemporâneo. 

 

Se se escutarem as exigências mais profundas de uma sociedade 

caracterizada pelo desenvolvimento científico e tecnológico, que poderia 

desembocar na despersonalização e na massificação, e se se quiser dar uma 

resposta adequada a tais exigências, surge com evidência a necessidade de  
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que a escola seja realmente educativa, isto é, capaz de formar personalidades 

fortes e responsáveis, capazes de opções livres e acertadas. Característica 

esta que pode deduzir-se ainda mais facilmente da reflexão sobre a escola 

considerada como instituição, em que os jovens se tornam capazes de se 

abrirem progressivamente à realidade e de formarem uma determinada 

concepção da vida. 

 

Muitas outras esferas sociais constituem de variadas maneiras uma fonte de 

informação e de participação cultural. Perante esta chamada “escola 

paralela” impõe-se a presença ativa da escola que, mediante uma educação 

sistemática e crítica, prepare os jovens para uma autodisciplina, que os torne 

capazes de escolhas livres e conscientes, diante das mensagens oferecidas 

pelos meios de comunicação social. É necessário ensiná-los a submeter essas 

mensagens a um juízo crítico pessoal, a ordená-las em boas sínteses e a 

integrá-las na sua cultura humana. 

 

 

Valores propugnados pela 

Igreja Católica no âmbito 

escolar 

 

 

O respeito pelo outro; a colaboração, sob o signo da fraternidade; o 

compromisso político em favor da consecução do bem comum. 

 

Sentido e função da escola na 

contemporaneidade 

 

 

Prescindindo das instâncias propostas pelos fautores da desescolarização – 

teoria que já parece de menor importância – a escola vai adquirindo na 

sociedade contemporânea um lugar de preeminência pela função que lhe é 

própria quer como “escola de todos e para todos” (participação dos pais, 

democratização e igualdade de oportunidades), quer pelo fato de ela se ir 

configurando, cada vez mais decididamente, como “escola a tempo pleno”, 

coordenando e, eventualmente, absorvendo as tarefas educativas de outras 

instituições, quer ainda porque a duração da escolaridade obrigatória tende a 

prolongar-se. 

 

[O encontro vivo e vital com o patrimônio cultural] se deve realizar na escola 

em forma de elaboração, isto é, de confronto e de inserção dos valores 

perenes no contexto atual: de fato, a cultura, para ser educativa, deve 

enxertar-se nas problemáticas do tempo em que se desenvolve a vida do 

jovem. A escola deve estimular o aluno ao exercício da inteligência, 

solicitando o dinamismo da elucidação e da descoberta intelectual e 

explicitando o sentido das experiências e das certezas vividas. Uma escola 

que não cumpra esta tarefa e que, pelo contrário, ofereça elaborações pré-

fabricadas, torna-se, por isso mesmo, obstáculo ao desenvolvimento da 

personalidade dos alunos. 

 

Surge a necessidade de que a escola ponha em confronto o próprio programa 

formativo, os conteúdos e os métodos, com a visão da realidade em que se 

inspira e da qual tudo depende na escola. 

 

A referência implícita ou explícita a uma determinada concepção da vida 

(Weltanschaung) é, de fato, inevitável, pois faz parte da dinâmica de 

qualquer opção. Por isso é decisivo que cada um dos membros da 
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comunidade escolar tenha presente tal visão da realidade, embora em 

diversos graus de consciência, quanto mais não seja para conferir unidade ao 

ensino. Toda a visão da vida se baseia, com efeito, numa determinada escala 

de valores nos quais se crê e que confere aos mestres e aos adultos 

autoridade para educar. 

 

É função formal da escola, como instituição educativa,  salientar a dimensão 

ética e religiosa da cultura, precisamente com o fim de ativar o dinamismo 

espiritual do indivíduo e de o ajudar a atingir a liberdade ética que pressupõe 

e aperfeiçoa a psicológica. Mas não pode haver liberdade ética senão no 

confronto com os valores absolutos dos quais dependem o sentido e o valor 

da vida do homem. 

 

[A escola] deve constituir-se como uma comunidade na qual os valores são 

comunicados por autênticas relações interpessoais entre os diversos 

membros que a compõem e pela adesão não só individual, mas também 

comunitária, à visão da realidade em que a escola se inspira. A colaboração 

responsável para atuar o projeto educativo comum é sentida como dever de 

consciência por todos os membros da comunidade – professores, pais, 

alunos, pessoal administrativo – e é exercida segundo as funções e os 

deveres próprios de cada um. É evidente que um projeto educativo que 

compromete profundamente a pessoa requer a adesão livre de todos aqueles 

que nele participam: não pode ser imposto; mas é oferecido como uma 

possibilidade e, como tal, pode ser recusado. Todavia, para o realizar, para 

ser-lhe fiel, é necessário que a escola possa contar com a convergência dos 

propósitos e das convicções de todos os seus membros. 
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APÊNDICE B 

QUADRO OPERACIONAL PARA A ANÁLISE DO DOCUMENTO 

“O LEIGO CATÓLICO, TESTEMUNHA DA FÉ NA ESCOLA” (1982) 

 

 

Visão cristã de educação 

 

 

A formação integral do homem, como finalidade da educação, compreende o 

desenvolvimento de todas as faculdades humanas do educando, a sua 

preparação para a vida profissional, a formação do seu sentido ético e social, 

a sua abertura ao transcendente e a sua educação religiosa. 

 

Toda a educação se inspira numa determinada concepção do homem. 

 

 

Concepção católica de 

educação escolar 

 

 

Toda a escola e todo o educador devem procurar formar personalidades 

fortes e responsáveis, capazes de opções livres e acertadas, preparando os 

jovens a se abrirem progressivamente à realidade e a formarem uma 

determinada concepção da vida. 

 

Embora sejam educadores todos aqueles que contribuem para a formação 

integral do homem, os professores, que fizeram disto a sua profissão, 

merecem na escola uma consideração especial, quer pelo seu número, quer 

pela própria finalidade da instituição escolar. A eles se devem acrescentar 

todos os que, a nível diverso, participam da tarefa educadora e de modo 

particular os que têm encargos de direção, os conselheiros, tutores e 

coordenadores, que completam a ação educativa do professor, bem como os 

encarregados da administração e dos serviços auxiliares. 

 

Efetivamente, não se pretende falar aqui do professor como de um 

profissional que se limite a transmitir na escola uma série de conhecimentos 

sistemáticos, mas, sim, do professor como educador, como formador de 

homens. O papel deste último supera de muito o do simples docente, embora 

não o exclua. Por isso, um e outro, porém mais ainda o educador, tem 

necessidade de uma preparação profissional adequada. Este é o fundamento 

humano, sem o qual seria ilusório empreender qualquer ação educadora. Mas 

a profissão do educador possui uma característica específica: a transmissão 

da verdade. 

 

A formação integral do homem encontra na escola um meio específico: a 

transmissão da cultura. Para que possa merecer o epíteto de educativa, a 

transmissão da cultura, além de orgânica, deve ser crítica, histórica e 

dinâmica. 

 

Não se fala da escola neutra porque esta, na prática, não existe. 

 

O ensino da religião é próprio da escola, em geral, desde que esta pretenda 

formar o homem nas suas dimensões fundamentais, entre as quais se conta a 

dimensão religiosa. A instrução religiosa escolar é um direito e um dever dos 

alunos e dos pais. 
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Contexto sociocultural 

contemporâneo e escola 

 

 

Difundiu-se cada vez mais a consciência do direito da pessoa humana a ter 

acesso à educação integral, que corresponda a todas as suas exigências. 

 

A importância cada vez maior do ambiente e dos meios de comunicação 

social, com suas influências contraditórias e por vezes nocivas, o contínuo 

alargar-se do horizonte cultural, a urgência da preparação para uma vida 

profissional cada vez mais complexa, diversificada e especializada, e a 

incapacidade crescente da família para afrontar por si só todos estes graves 

problemas, tudo isto torna cada vez mais necessária a presença da escola. 

 

A crise de identidade, a ausência de confiança nas estruturas sociais, a 

consequente insegurança e a falta de convicções pessoais, o contágio da 

secularização progressiva da sociedade, a perda do sentido da autoridade e 

do reto uso da liberdade são apenas algumas dentre as muitas dificuldades 

que os adolescentes e os jovens do nosso tempo trazem mais ou menos, 

segundo as diversas culturas e os vários países, para o educador. 

 

Diante do aluno em formação, é importante levar em conta a preeminência 

que a conduta tem sobre a palavra. Quanto mais vivo for o ideal de homem 

que o educador apresentar tanto mais ele será crível e imitável, para que o 

aluno o possa contemplar como razoável e digno de ser vivido, como 

próximo e realizável. Não se esqueça o educador de que, nas crises que 

atingem sobretudo as jovens gerações, o elemento mais importante na tarefa 

educativa é sempre o homem e a sua dignidade moral, a qual provém da 

verdade dos seus princípios e da conformidade das suas ações com estes 

princípios. Sob este aspecto, adquire grande importância o que foi dito 

acerca do contato direto e pessoal do educador com o aluno, meio 

privilegiado para o testemunho de vida. Este relacionamento interpessoal não 

deve jamais ser um monólogo, mas, sim, um diálogo. O educador deve estar 

convencido de que ele é um mútuo enriquecimento. Ele não deve esquecer 

que o aluno, durante o processo do crescimento, sente necessidade de 

amizade, de direção e de ajuda para poder superar as próprias dúvidas e 

desorientações. Mas deve saber equilibrar, com realismo prudente e adaptado 

a cada um dos casos, a aproximação e o afastamento. A familiaridade facilita 

o relacionamento pessoal, mas é indispensável uma certa distância, a fim de 

que o educando possa afirmar, sem condicionamentos, a própria 

personalidade. O educador deve evitar de inibir o uso responsável da 

liberdade por parte do educando. O contato pessoal e direto não é somente 

uma metodologia apropriada para que o educador vá formando o educando, 

mas é a própria fonte da qual o educador obtém o necessário conhecimento 

do aluno, permitindo-lhe formá-lo adequadamente. Este conhecimento é hoje 

tanto mais necessário quanto maiores foram, nestes últimos tempos, em 

profundidade e frequência, as mudanças das gerações. 

 

O educador deverá especialmente aceitar de boa vontade e até suscitar os 

devidos contatos com os pais dos alunos. Estes contatos são, aliás, 

necessários para que o esforço educativo da família e da escola se orientem 

conjuntamente nos aspectos concretos, a fim de facilitar o grave dever dos 

pais de empenhar-se a fundo num relacionamento cordial e efetivo com os 

mestres e diretores das escolas. Deste modo se satisfará também à  
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necessidade de auxílio de muitas famílias para poderem educar 

convenientemente os próprios filhos e desempenhar a função insubstituível e 

inalienável que lhes compete. 

 

É necessário ainda que o educador preste uma atenção constante ao ambiente 

sociocultural, econômico e político em que a escola está inserida. Este 

compreende não só o bairro ou a circunscrição, mas também o contexto 

regional e nacional, o qual, muitas vezes, através dos meios de comunicação 

social, exerce uma influência notável sobre os outros. Seguindo com atenção 

a situação quer nacional, quer internacional, o educador obterá os dados 

precisos para responder às exigências que a formação dos seus alunos lhe 

apresenta e poderá então prepará-los para o futuro tal como hoje o prevê. 

 

 

Valores propugnados pela 

Igreja Católica no âmbito 

escolar 

 

 

A situação do mundo atual, com os seus tremendos problemas, a fome, o 

analfabetismo, a exploração do homem pelo homem, os contrastes pungentes 

entre os níveis de vida das pessoas e dos países, a agressividade e a 

violência, a difusão crescente da droga, a legalização do aborto e, sob muitos 

aspectos, a degradação da vida humana, exige que o educador desenvolva em 

si mesmo e alimente nos seus alunos uma aguda sensibilidade social e uma 

profunda responsabilidade civil e política. 

 

Se, com o seu trabalho, o homem deve contribuir sobretudo para a incessante 

elevação cultural e moral da sociedade, o educador que não realiza a sua 

missão educativa cessa por isso mesmo de ser educador. 

 

 

Sentido e função da escola na 

contemporaneidade 

 

 

A ela [escola] compete, em virtude da sua missão, cultivar com assíduo 

cuidado as faculdades intelectuais, criativas e estéticas do homem, 

desenvolver corretamente a sua capacidade de julgar, a sua vontade e a sua 

afetividade, bem como promover o sentido dos valores, favorecer as justas 

atitudes e os sábios comportamentos, introduzir no patrimônio cultural 

adquirido pelas gerações precedentes, preparar para a vida profissional e, 

finalmente, alimentar as relações de amizade entre alunos de diversa índole e 

condição, levando-os a abrir-se à compreensão recíproca. 

 

A escola exerce uma função social insubstituível. Hoje ainda ela se revela 

como a resposta institucional mais importante da sociedade ao direito de 

cada indivíduo à educação e, portanto, à própria realização e como um dos 

fatores decisivos para a estruturação e a vida da própria sociedade. 

 

O trabalho do educador na escola está inserido numa estrutura, a comunidade 

educativa, constituída pelo encontro e colaboração de diversas categorias de 

pessoas: alunos, pais, mestres, dirigentes e pessoal não docente. É o fato de 

ser uma comunidade que caracteriza a escola como uma instituição de 

formação integral. A concepção da escola como uma comunidade, embora 

não lhe esgote toda a realidade, é hoje amplamente difundida, e constitui 

uma das conquistas mais preciosas da instituição escolar contemporânea. A 

comunidade educativa se torna assim uma escola de participação em 

comunidades sociais mais vastas. 
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APÊNDICE C 

QUADRO OPERACIONAL PARA A ANÁLISE DO DOCUMENTO 

“DIMENSÃO RELIGIOSA DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA CATÓLICA. 

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO E A REVISÃO” (1988) 

 

 

Visão cristã de educação 

 

 

Todo o trabalho educativo está ao serviço da pessoa, para ajudá-la na sua 

formação completa. 

 

A transmissão da cultura deve estar atenta antes de mais à consecução dos 

próprios fins e a potenciar todas as dimensões que tornam o homem humano, 

e em particular a dimensão religiosa e o emergir da exigência ética. 

 

 

Concepção católica de 

educação escolar 

 

 

Na pedagogia atual, como na do passado, dá-se muita importância ao 

ambiente educativo. Este é constituído pelos elementos coexistentes e 

cooperantes, que podem oferecer condições favoráveis ao processo 

educativo. Todo o processo educativo se desenrola em certas condições de 

espaço e de tempo, na presença de pessoas que agem e mutuamente se 

influenciam, segundo um programa racionalmente ordenado e livremente 

aceite. Portanto, pessoas, espaço, tempo, relações, ensino, estudo, atividades 

diversas, são elementos a considerar numa visão orgânica do ambiente 

educativo. 

 

Muitas vezes identifica-se “escola” com “ensino”. Na realidade, o ensino a 

partir da cátedra é só parte da vida escolar. Em harmonia com a atividade 

didática desenvolvida pelo professor, há a participação ativa do aluno que 

trabalha individual e comunitariamente: estudo, investigação, exercícios, 

atividades paraescolares, exames, relações com os professores e 

companheiros, atividades de grupo, assembleias de classe e de instituto. No 

quadro da vida escolar merece um aceno especial o trabalho intelectual do 

aluno. 

 

 

Contexto sociocultural 

contemporâneo e escola 

 

 

Os jovens entram em contato com os mass-media desde os primeiros anos de 

vida. Ouvem opiniões de todo o gênero. São informados precocemente 

acerca de tudo. Através de todos os canais possíveis, entre os quais a escola, 

são colocados em contato com informações muito divergentes sem terem 

capacidade para as ordenar e para realizar a síntese. Não têm ainda ou nem 

sempre têm, com efeito, a capacidade crítica para distinguir o que é 

verdadeiro e bom daquilo que o não é, nem sempre dispõem de pontos de 

referência religiosa e moral, para assumir uma posição independente e justa, 

perante as mentalidades e os costumes dominantes. O perfil do verdadeiro, 

do bem e do belo é apresentado dum modo tão vago que os jovens não 

sabem para que direção voltar-se; e se ainda acreditam em alguns valores, 

são todavia incapazes de lhes dar uma sistematização e muitas vezes são 

inclinados a seguir a própria filosofia segundo o gosto dominante. 
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Muitos deles vivem numa grande instabilidade. Por um lado, encontram-se 

num universo unidimensional, no qual não se toma a sério outra coisa que 

não seja o que é útil e, sobretudo, o que oferece resultados práticos e 

técnicos. Por outro lado, eles parecem ter já superado este estádio: constata-

se uma vontade de sair dele um pouco por toda a parte. Muitos outros jovens 

vivem num ambiente pobre de relações e sofrem, portanto, de solidão e de 

falta de afeto. É um fenômeno universal, apesar das diferenças entre as 

condições de vida nas situações de opressão, no desenraizamento dos 

bidonvilles e nas habitações frias do mundo próspero. Nota-se, mais do que 

noutros tempos, a depressão dos jovens e isto testemunha sem dúvida a 

grande pobreza de relações na família e na sociedade. Uma faixa larga de 

jovens vive preocupada em relação à insegurança do seu próprio futuro. Isto 

é devido ao fato que facilmente escorregam para a anarquia de valores, já 

desenraizados de Deus e tornados exclusiva propriedade do homem. Esta 

situação cria neles um certo medo ligado evidentemente aos grandes 

problemas do nosso tempo, como o perigo atômico, o desemprego, a alta 

percentagem das separações e dos divórcios, a pobreza etc. O medo e a 

insegurança em relação ao futuro implicam, além disso, uma forte tendência 

para a privatização e favorecem ao mesmo tempo a violência não só verbal, 

nos lugares onde os jovens se reúnem. 

 

Não são poucos os jovens, que não sabendo dar um sentido à vida e para 

fugirem à solidão, recorrem ao álcool, à droga, ao erotismo, a experiências 

exóticas etc. 

 

A instabilidade dos jovens acentua-se em relação ao tempo; as suas decisões 

têm falta de solidez: do “sim” de hoje passa-se com extrema facilidade ao 

“não” de amanhã. Enfim, uma generosidade vaga caracteriza muitos jovens. 

Veem-se desabrochar movimentos movidos de grande entusiasmo, porém, 

nem sempre orientados por uma lógica definida e iluminada a partir de 

dentro. 

 

Em certas regiões, uma investigação particular a fazer poderia ser o 

fenômeno do afastamento de muitos jovens da fé. Muitas vezes o fenômeno 

começa com o abandono gradual da prática religiosa. Com o passar do 

tempo, ele é acompanhado da hostilidade às instituições eclesiásticas e duma 

crise da adesão às verdades da fé e aos valores morais com elas conexos, 

especialmente nos países onde a educação geral é laicista ou mesmo ateia. 

Às vezes não é fenômeno recente. Tendo acontecido aos pais, transmite-se às 

gerações novas. Não se trata mais de crise pessoal, mas de crise religiosa de 

uma civilização. O afastamento assume muitas vezes o aspecto de total 

indiferença religiosa. Os especialistas interrogam-se se certos 

comportamentos juvenis se podem interpretar como substitutivos para 

preencher um vácuo religioso: culto pagão do corpo, fuga para a droga, 

colossais “ritos de massa” que podem explodir em formas de fanatismo e de 

alienação. 

 

Não poucos se interrogam sobre o valor de tanta ciência e tecnologia, se tudo 

pode acabar numa hecatombe nuclear; refletem sobre a civilização que 

inundou o mundo de “coisas”, mesmo belas e úteis, e interrogam-se se o fim  
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do homem consista em ter muitas “coisas”, ou antes em algo que vale muito 

mais; permanecem perturbados pela injustiça que divide os povos livres e 

ricos dos povos pobres e sem liberdade. 

 

Em muitos jovens, a posição crítica em relação ao mundo transforma-se em 

procura crítica em relação à religião, para saber se ela pode responder aos 

problemas da humanidade. Em muitos, há uma procura exigente de 

aprofundamento da fé e de a viver com coerência. Junte-se-lhe uma procura 

operante de empenhamento responsável na ação. 

 

Os educadores não se devem limitar a observar os fenômenos, mas devem 

procurar as suas causas. As formas e a gradualidade no desenvolvimento do 

projeto educativo estão condicionadas e guiadas pelo nível de conhecimento 

das condições pessoais dos alunos. 

 

 

Valores propugnados pela 

Igreja Católica no âmbito 

escolar 

 

 

Os programas e reformas escolares de numerosos países reservam um espaço 

crescente ao ensino científico e tecnológico. A este ensino não pode faltar a 

dimensão religiosa. Os alunos devem ser ajudados a compreender que o 

mundo das ciências da natureza, e as tecnologias relativas, pertencem ao 

universo criado por Deus. Tal compreensão aumenta o gosto da investigação. 

Desde os corpos celestes longínquos e das energias cósmicas 

incomensuráveis, até às partículas infinitesimais e às energias da matéria, 

tudo traz em si a marca da sabedoria e da potência do Criador. A maravilha 

antiga do homem bíblico perante o universo é válida para o estudante 

moderno; com a diferença que este possui conhecimentos mais vastos e 

profundos. Não existe oposição entre a fé e a verdadeira ciência da natureza, 

porque Deus é a fonte primeira de uma e de outra. O estudante que possui 

uma e outra na harmonia do seu espírito estará mais bem disposto, nos 

futuros trabalhos profissionais, a empregar a ciência e a técnica ao serviço do 

homem. 

 

Todos os alunos devem ser ajudados a pensar o homem como um ser vivente 

de natureza física e espiritual, com alma imortal. Os maiores chegarão a um 

conceito mais amadurecido da pessoa com tudo o que lhe compete: 

inteligência, vontade, liberdade, sentimentos, capacidades de operação e 

criação, direitos e deveres, relações sociais, missão no mundo e na história. 

Esta compreensão do homem é caracterizada pela dimensão religiosa. 

 

Respeito pelo homem que procura a verdade, ao pôr-se os grandes problemas 

da existência. Confiança na sua capacidade de conseguir alcançar a verdade, 

ao menos numa certa medida. Sentido crítico no julgar e escolher entre o 

verdadeiro e não verdadeiro. Atenção a um quadro sistemático, como é o que 

oferece a filosofia perene, para obter as respostas humanas justas às questões 

que dizem respeito ao homem, ao mundo e a Deus. 

 

O professor guia o trabalho dos alunos de modo a fazer descobrir a dimensão 

religiosa no universo da história humana. Antes de mais, fará despertar o 

gosto pela verdade histórica e portanto o dever da crítica de programas e de 

textos, por vezes impostos pelos governos ou manipulados segundo as  
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ideologias dos autores. Depois conduzirá os alunos a conceber 

realisticamente a história como o teatro das grandezas e das misérias do 

homem. Protagonista da história é o homem que projeta no mundo, 

engrandecidos, o bem e o mal que leva consigo. A história assume o aspecto 

duma luta tremenda entre estas duas realidades. Por isso a história torna-se 

objeto de juízo moral. Mas o juízo deve permanecer sereno. Para este fim, o 

professor ajuda os alunos a obter o sentido da universalidade da história. 

Observando as coisas a partir do alto, eles verão as conquistas da civilização, 

do progresso econômico, da liberdade, da cooperação entre os povos. Tais 

conquistas tranquilizam o espírito perturbado pelas páginas obscuras da 

história. 

 

A extensão do ensino científico e técnico não deve marginalizar o 

humanístico: filosofia, história, literatura, arte. Cada povo, desde as suas 

origens remotas, elaborou e transmitiu o seu patrimônio artístico e literário. 

Reunindo estas riquezas culturais, obtém-se o patrimônio da humanidade. 

Assim o professor, enquanto guia os alunos no gosto estético, educa-os para 

um melhor conhecimento da família humana. O caminho mais simples, para 

evidenciar a presença da dimensão religiosa no mundo artístico e literário, 

consiste em partir das suas expressões concretas. Em todos os povos, a arte e 

a literatura tiveram relação com as crenças religiosas. 

 

 

Sentido e função da escola na 

contemporaneidade 

 

 

A passagem da escola-instituição à escola-comunidade. Da escola-

comunidade fazem parte todos os que estão diretamente envolvidos nela: os 

professores, o pessoal diretivo, administrativo e auxiliar. Figuras centrais são 

os pais, enquanto naturais e insubstituíveis educadores dos próprios filhos, e 

os alunos, comparticipantes e responsáveis como verdadeiros protagonistas e 

sujeitos ativos do processo educativo. 

 

Boa parte da atividade educativa tende a assegurar a colaboração do aluno, 

que permanece imprescindível, dada a sua posição de protagonista no 

processo educativo. Uma vez que a pessoa humana foi criada inteligente e 

livre, não é possível conceber uma verdadeira educação sem a colaboração 

decisiva do sujeito da própria educação, o qual age e reage com a sua 

inteligência, liberdade, vontade e com a sua complexa esfera emotiva. Por 

conseguinte, o processo educativo não caminha, se o aluno não se move. 
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APÊNDICE D 

QUADRO OPERACIONAL PARA A ANÁLISE DO DOCUMENTO 

“A ESCOLA CATÓLICA NO LIMIAR DO TERCEIRO MILÊNIO” (1997) 

 

 

Visão cristã de educação 

 

 

A educação pressupõe e envolve sempre uma determinada concepção do 

homem e da vida. 

 

 

Concepção católica de 

educação escolar 

 

 

Um enquadramento pedagógico correto deve considerar o âmbito mais 

decisivo dos fins e tratar não só do “como”, mas também do “porque”, 

superando o mal entendido duma educação neutral, dando de novo ao 

processo educativo aquele caráter de unidade que impede a dispersão nos 

riachos dos diversos conhecimentos e aquisições e mantendo como centro a 

pessoa na sua identidade global, transcendental e histórica. 

 

 

Contexto sociocultural 

contemporâneo e escola 

 

 

No limiar do terceiro milênio a educação e a escola encontram-se perante 

novos desafios criados pelo contexto sócio-político e cultural. Trata-se 

especialmente da crise de valores, que, sobretudo nas sociedades ricas e 

desenvolvidas, assume muitas vezes as formas de subjetivismo difuso, de 

relativismo moral e de niilismo, exaltados pelos meios de comunicação 

social. O profundo pluralismo, que invade a consciência social, dá origem a 

comportamentos diferentes, às vezes de tal maneira antitéticos que acabam 

por destruir qualquer identidade comunitária. As rápidas mudanças 

estruturais, as profundas inovações técnicas e a globalização da economia 

incidem cada vez mais sobre a vida do homem em todas as partes do mundo. 

Contrariamente à perspectiva dum desenvolvimento para todos, assistimos 

ao crescimento acentuado da diferença entre os povos ricos e os povos 

pobres e a enormes ondas migratórias dos países do subdesenvolvimento 

para os do desenvolvimento. O fenômeno duma sociedade multicultural que 

se torna cada vez mais multirracial, multi-étnica e multirreligiosa, traz 

consigo não só enriquecimento, mas também novos problemas. A isto se 

junta, nos países de antiga evangelização, uma marginalização crescente da 

fé cristã como ponto de referência e luz na interpretação efetiva e convicta da 

existência. 

 

Se é verdade que nos últimos anos se constata uma grande atenção e uma 

crescente sensibilidade da opinião pública, das organizações internacionais e 

dos governos às questões da escola e da educação, deve-se notar também 

uma difusa redução da educação aos aspectos puramente técnicos e 

funcionais. As próprias ciências pedagógicas e educacionais mostram-se 

mais decididas no tocante à vertente do reconhecimento fenomenológico e 

da prática didática, do que em relação ao valor propriamente educativo, 

centrado sobre valores e horizontes de forte significado. A fragmentação da 

educação, o caráter genérico dos valores, a que frequentemente se recorre 

para obter amplo e fácil consenso, a custo, porém, dum ofuscamento 

perigoso do conteúdo, tendem a adormecer a escola num presumível 

neutralismo, que enfraquece o potencial educativo e se reflete negativamente  
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sobre a formação dos alunos. Na prática, a maior parte das vezes, à 

pretendida neutralidade escolar corresponde a remoção da referência 

religiosa no campo da cultura e da educação. 

 

 

Valores propugnados pela 

Igreja Católica no âmbito 

escolar 

 

 

Na comunidade educacional têm uma especial importância os pais, que são 

os primeiros e naturais responsáveis da educação dos seus filhos. 

Infelizmente hoje assiste-se a uma tendência generalizada de delegar este 

dever originário. Torna-se portanto necessário não só dar impulso às 

iniciativas que exortem ao empenho, mas que ofereçam um concreto e 

correto sustentáculo e empenhem as famílias no projeto educativo. Objetivo 

constante da educação escolar é portanto o encontro e o diálogo com os pais 

e as famílias, que deve ser promovido também através da criação das 

associações de pais, para poder definir com o seu contributo insubstituível 

aquela personalização que torna eficaz o projeto educacional. 

 

 

Sentido e função da escola na 

contemporaneidade 

 

 

A comunidade educativa é constituída pelo encontro e pela colaboração das 

diversas presenças: alunos, pais, professores, instituição de gestão e pessoal 

não docente. A propósito, justamente se chama a atenção para a importância 

do clima relacional e do estilo das relações. No curso da idade evolutiva são 

necessárias as relações pessoais com educadores marcantes e os próprios 

conhecimentos têm maior impacto na formação do estudante se colocados 

num contexto de empenhamento pessoal, de reciprocidade autêntica, de 

coerência de atitudes, de estilos e de comportamentos quotidianos. Neste 

horizonte é de promover, na salvaguarda das respectivas atribuições, a ideia 

da escola como comunidade, que constitui um dos enriquecimentos da 

instituição escolar contemporânea. A comunidade de educação, globalmente 

considerada, é deste modo chamada a promover o objetivo duma escola 

como lugar de formação integral através da relação interpessoal. 

 

O ensino é uma atividade de grande importância moral, uma das mais altas e 

criativas do homem: o professor, com efeito, não escreve sobre matéria 

inerte, mas no próprio espírito dos homens. Assume, por isso, um valor de 

extrema importância a relação pessoal entre o professor e o aluno, que não se 

deve limitar a um simples dar e haver. 
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APÊNDICE E 

QUADRO OPERACIONAL PARA A ANÁLISE DO DOCUMENTO 

“AS PESSOAS CONSAGRADAS E A SUA MISSÃO NA ESCOLA. 

REFLEXÕES E ORIENTAÇÕES” (2002) 

 

 

Visão cristã de educação 

 

 

Reafirma-se o valor da educação como força capaz de ajudar o 

amadurecimento da pessoa, de a aproximar da fé e responder aos desafios de 

uma sociedade tão complexa como a de hoje. 

 

A explicitação do fundamento antropológico, da proposta formativa da 

escola, é uma urgência, sempre mais inadiável, nas sociedades complexas. A 

pessoa humana é definida pela racionalidade, isto é, pelo seu carácter 

inteligente e livre, e pela dimensão relacional, ou seja, pelo relacionamento 

com outras pessoas. O “existir-com” o outro compromete tanto ao nível do 

ser da pessoa humana homem/mulher como ao nível ético do agir. O 

fundamento do ethos humano está no ser imagem e semelhança de Deus, 

Trindade de pessoas em comunhão. A existência da pessoa configura-se, 

então, como um chamamento e uma obrigação a existir um para o outro. 

 

O compromisso de uma espiritualidade de comunhão para o século XXI é a 

expressão de uma concepção da pessoa humana, criada à imagem de Deus. 

Tal visão ilumina o mistério do homem e da mulher. A pessoa humana faz 

experiência da própria humanidade na medida em que é capaz de participar 

da humanidade do outro, portador de um projeto original e irrepetível. Trata-

se de um projeto cuja realização só pode acontecer no contexto da relação e 

do diálogo com o tu, num horizonte de reciprocidade e de abertura a Deus. A 

reciprocidade, assim entendida, está na base do dom de si e da proximidade 

como abertura solidária nos confrontos de cada pessoa. 

 

A educação é chamada a transmitir aos alunos a consciência das próprias 

raízes culturais e o respeito pelas outras culturas. Quando isto é realizado, 

com sólidos pontos de referência éticos, a educação conduz a uma tomada de 

consciência dos limites inerentes à própria cultura e às outras, mas ao mesmo 

tempo põe em evidência uma herança comum de valores a todo o gênero 

humano. De tal modo, a educação tem uma função particular na construção 

de um mundo mais solidário e pacífico. Ela pode contribuir para a 

consolidação daquele humanismo integral, aberto à dimensão ética e 

religiosa, que sabe atribuir a devida importância ao conhecimento e apreço 

das culturas e dos valores espirituais das diversas civilizações. 

 

 

Concepção católica de 

educação escolar 

 

 

A fé ilumina todo o campo da educação, elevando e potenciando os valores 

humanos. Daqui, a importância de reafirmar, num contexto pedagógico que 

tende, pelo contrário, a considerá-la em segundo plano, a dimensão 

humanista e espiritual do saber e das várias disciplinas escolares. A pessoa, 

através do estudo e da investigação, contribui para se aperfeiçoar a si mesma 

e à própria humanidade. O estudo torna-se caminho para o encontro pessoal 

com a verdade, “lugar” do encontro com o próprio Deus. Nesta perspectiva,  
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o saber pode ajudar a motivar a existência, a abrir-se à procura de Deus, 

pode ser uma grande experiência de liberdade para a verdade, pondo-se ao 

serviço do amadurecimento e da promoção, em humanidade, do indivíduo e 

da comunidade inteira. 

 

O encontro com Deus é sempre um acontecimento pessoal, uma resposta ao 

dom da fé que, por sua natureza, é um ato livre da pessoa. A escola não pede 

a adesão à fé, pode, porém, prepará-la. Através do projeto educativo, é 

possível criar as condições para que a pessoa desenvolva a atitude para a 

procura e seja orientada a descobrir o mistério do próprio ser e da realidade 

que a circunda, até atingir o limiar da fé. Uma dimensão essencial do 

itinerário de busca é a educação para a liberdade, própria de cada escola fiel 

ao seu dever. A educação para a liberdade é ação humanizadora, porque 

tende para o desenvolvimento completo da personalidade. Com efeito, a 

própria educação deve ser vista como conquista, crescimento e posse de 

liberdade. Trata-se de educar cada estudante para se libertar dos 

condicionalismos que o impedem de viver plenamente como pessoa, a 

formar uma personalidade forte e responsável, capaz de escolhas livres e 

coerentes. Educar pessoas verdadeiramente livres é já orientá-las para a fé. A 

procura de sentido favorece o desenvolvimento da dimensão religiosa da 

pessoa como terreno no qual pode amadurecer a escolha cristã e 

desenvolver-se o dom da fé. Na escola constata-se com maior frequência, 

especialmente nas sociedades ocidentais, que a dimensão religiosa da pessoa 

se tornou um desejo perdido, não só no percurso educativo propriamente 

escolar, mas também no caminho formativo mais amplo iniciado na família. 

No entanto, sem isto, o percurso educativo, na sua globalidade, ressente-se 

do peso, tornando difícil qualquer procura sobre Deus. O imediato, o 

superficial, o acessório, as soluções pré-fabricadas, o desvio para o mágico e 

os sucedâneos do mistério tendem assim a monopolizar o interesse dos 

jovens e não deixam espaço para a abertura ao transcendente. 

 

A missão educativa realiza-se na colaboração entre vários sujeitos, alunos, 

pais, professores, pessoal não docente e administração que constituem a 

comunidade educativa. Tem a possibilidade de estabelecer um ambiente de 

vida no qual os valores são mediados por relações interpessoais autênticas 

entre os diversos membros que a compõem. A sua finalidade mais alta é a 

educação integral da pessoa. 

 

A dimensão comunitária da escola é inseparável da atenção prioritária da 

pessoa, centro do projeto educativo escolar. A cultura deve estar à medida 

da pessoa humana, superando a tentação de um saber que cede ao 

pragmatismo ou está disperso nos infinitos veios da erudição, e portanto é 

incapaz de dar sentido à vida. Longe de afastar dos âmbitos do viver 

quotidiano, o saber iluminado pela fé habita-os com toda a força da 

esperança e da profecia. O humanismo que desejamos fomenta uma visão da 

sociedade centrada na pessoa humana e nos seus direitos inalienáveis, nos 

valores da justiça e da paz, numa correta relação entre indivíduos, sociedade 

e Estado, de acordo com a lógica da solidariedade e da subsidariedade. É um 

humanismo capaz de infundir uma alma ao próprio progresso econômico,  

para que ele esteja voltado para a promoção de todo o homem e do homem  
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todo. 

 

 

Contexto sociocultural 

contemporâneo e escola 

 

 

O processo de globalização caracteriza o horizonte do novo século. Trata-se 

de um fenômeno complexo nas suas dinâmicas. Este tem efeitos positivos, 

como a possibilidade de encontro entre povos e culturas, mas também 

aspectos negativos, que arriscam produzir ulteriores desigualdades, injustiças 

e marginalizações. A rapidez e a complexidade das mudanças, produzidas 

pela globalização, refletem-se também na escola, a qual pode arriscar-se a 

ser instrumentalizada pelas exigências das estruturas produtivo-econômicas, 

ou por pré-juízos ideológicos e cálculos políticos, que ofuscam a sua função 

educativa. 

 

O crescente desenvolvimento e a difusão das novas tecnologias põem à 

disposição meios e instrumentos até há poucos anos inimagináveis, mas 

suscitam também interrogações acerca do futuro do desenvolvimento 

humano. A vastidão e a profundidade das inovações tecnológicas invadem os 

processos do acesso ao saber, da socialização, da relação com a natureza e 

prefiguram radicais mudanças, nem sempre positivas, em vastos setores da 

vida da humanidade. 

 

Entre os desafios da sociedade atual, com os quais a escola é chamada a 

confrontar-se, encontram-se as ameaças à vida e à família, as manipulações 

genéticas, a crescente poluição, a destruição dos recursos naturais, o drama 

não resolvido do subdesenvolvimento e da pobreza que esmaga populações 

inteiras do sul do mundo. São questões vitais para todos, que precisam de ser 

enfrentadas com visão ampla e responsável, promovendo uma concepção de 

vida que respeite a dignidade do homem e da criação. Isto significa formar 

pessoas capazes de dominar e transformar processos e instrumentos em 

sentido humanizante e solidário. Esta preocupação é partilhada por toda a 

comunidade internacional, que trabalha para que as políticas e os programas 

educativos nacionais contribuam para desenvolver uma ação formativa em 

tal direção. 

 

 

Valores propugnados pela 

Igreja Católica no âmbito 

escolar 

 

 

No atual contexto, onde as propostas educativas parecem ser cada vez mais 

pobres e cada vez mais desprovidas de uma resposta às aspirações do 

homem, a escola ajuda o jovem a acolher a própria identidade e a fazer 

emergir aquelas necessidades e desejos autênticos que habitam o coração de 

cada homem, mas que frequentemente são desconhecidos e subestimados: 

sede de autenticidade e de honestidade, de amor e de fidelidade, de verdade e 

de coerência, de felicidade e de plenitude de vida. Desejos que, em última 

análise, convergem para o supremo anseio humano: ver o rosto de Deus. A 

escola forma quando oferece uma proposta precisa de realização daqueles 

desejos, impedindo que sejam deformados, ou só parcial e superficialmente 

satisfeitos. 

 

O emprego responsável das novas tecnologias, de modo particular da 

Internet, exige uma adequada formação ética. Exige-se conhecer os 

processos, as linguagens, as oportunidades e os desafios das novas  
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tecnologias, mas sobretudo de se tornarem educadores da comunicação, para 

que tais tecnologias sejam utilizadas com discernimento e sabedoria. 

 

Afirmar a grandeza da criatura humana não significa ignorar a sua 

fragilidade: a imagem de Deus refletida nas pessoas é, de facto, deformada 

pelo pecado. A ilusão de libertar-se de cada dependência, também de Deus, 

dissolve-se sempre em novas formas de escravidão, de violência e de 

prepotência. A verdade disto é confirmada pela experiência de cada ser 

humano, pela história do sangue derramado em nome de ideologias e de 

regimes que quiseram construir uma humanidade nova sem Deus. A 

liberdade, ao contrário, para ser autêntica, deve medir-se com a verdade da 

pessoa e conduzir à libertação de tudo o que nega a sua dignidade, 

impedindo-a de conseguir o bem próprio e dos outros. 

 

A família é a primeira responsável da educação dos filhos. Os organismos de 

participação, os encontros pessoais e outras iniciativas existem para tornar, 

sempre mais ativa, a inserção dos pais na vida da instituição e sensibilizá-los 

para o seu dever educativo. Reconhecer este dever é, hoje, mais necessário 

que no passado, face às múltiplas dificuldades que a família vive. Quando o 

desígnio originário de Deus sobre a família se obscurece nas consciências, a 

sociedade recebe um dano incalculável e é lesado o direito dos filhos a viver 

num contexto de amor plenamente humano. Pelo contrário, quando a família 

reflete o desígnio de Deus, torna-se laboratório no qual se experimentam o 

amor e a verdadeira solidariedade. A possibilidade de contato com as 

famílias das crianças e dos jovens alunos é uma ocasião favorável para 

aprofundar com temáticas significativas, respeitantes à vida, ao amor 

humano e à natureza da família, e dar as razões da visão proposta, em 

confronto com outras visões, frequentemente dominantes. 

 

 

Sentido e função da escola na 

contemporaneidade 

 

 

Reafirma-se o papel específico da escola de estímulo à reflexão e de 

instância crítica, tornando-se lugar de educação integral e de aprendizagem 

de um diálogo vital entre pessoas de cultura, religiões e âmbitos sociais 

diferentes. 

 

À escola compete um papel significativo para a formação da personalidade 

das novas gerações. 

 

Organizar a escola, como ginásio onde se aprende a estabelecer relações 

positivas entre os vários membros e a procurar soluções pacíficas para os 

conflitos, é um objetivo fundamental, não só para a vida da comunidade 

educativa, mas também para a construção de uma sociedade pacífica e 

concorde. Na escola, ordinariamente, estão presentes rapazes e moças, 

mulheres e homens com funções de docência ou de administração. A 

consideração da dimensão una e dual da pessoa humana implica a exigência 

de educar para o recíproco reconhecimento, no respeito e na valorização das 

diversidades. A experiência da reciprocidade homem/mulher pode resultar 

paradigmática na gestão positiva das outras diversidades, até as étnicas e 

religiosas. Ela, com efeito, desenvolve e alimenta atitudes positivas, como a 

consciência de que cada pessoa pode dar e receber, a disponibilidade para o  
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acolhimento do outro, a capacidade de diálogo sereno e a oportunidade de 

purificar e esclarecer a própria vivência, enquanto se tenta comunicá-la e 

confrontá-la com o outro. Na relação de reciprocidade, a interação pode ser 

assimétrica do ponto de vista das funções, como é necessariamente o caso da 

relação educativa, mas não quanto à dignidade e à originalidade de cada 

pessoa humana. A aprendizagem é facilitada quando a interação educativa, 

sem exageros indevidos no que respeita às funções, se coloca a um nível que 

reconhece, plenamente, a igualdade da dignidade de cada pessoa humana. 

Deste modo, está-se em condições para formar personalidades capazes de 

uma própria visão da vida e de dar razões das suas escolhas. O envolvimento 

das famílias e do corpo docente cria um clima de confiança e de respeito que 

favorece o desenvolvimento da capacidade de diálogo e de convivência 

pacífica, na procura de quanto promove o bem comum. 

 

A coordenação da escola com outras agências educativas, e na rede mais 

ampla da comunicação, estimula o processo de crescimento pessoal, 

profissional e social dos alunos, oferecendo uma pluralidade de propostas de 

forma integrada. Constitui, sobretudo, uma ajuda importantíssima para 

ultrapassar os vários condicionamentos, em particular dos mass media, 

ajudando os jovens a passarem de simples e passivos consumidores a 

interlocutores críticos, de modo a influenciar, positivamente, a opinião 

pública e a própria qualidade da informação. 

 

Hoje é premente recuperar a dimensão religiosa da educação, necessária para 

formar personalidades capazes de gerir os fortes condicionamentos presentes 

na sociedade e capazes de orientar eticamente as novas aquisições da ciência 

e da técnica. Para este fim, é necessário verificar o modo de propor os 

conteúdos das várias disciplinas, de maneira que os alunos possam 

desenvolver tais questões e procurar as respostas adequadas. Além disso, os 

jovens são solicitados a fugir do óbvio e do banal, sobretudo no âmbito das 

escolhas de vida, da família, do amor humano. Este estilo traduz-se numa 

metodologia de estudo e de pesquisa que habitua à reflexão e ao 

discernimento. Concretiza-se numa estratégia que cultiva, na pessoa, desde 

os primeiros anos, a interioridade como lugar onde se colocar à escuta da voz 

de Deus, cultiva o sentido do sagrado, decide a adesão aos valores, 

amadurece o reconhecimento dos próprios limites e do pecado, faz crescer a 

responsabilidade por cada ser humano. 

 

Na sociedade complexa de hoje, a escola é chamada a fornecer às jovens 

gerações os elementos necessários para alcançar uma visão intercultural. O 

itinerário a percorrer na comunidade educativa impõe a passagem da simples 

tolerância da realidade multicultural ao acolhimento e à procura de um 

confronto positivo para a mútua compreensão, em ordem ao diálogo 

intercultural que conduza ao reconhecimento dos valores e dos limites de 

cada cultura. Na visão cristã, a educação intercultural fundamenta-se, 

essencialmente, sobre o modelo relacional que abre à reciprocidade. 

Analogamente a quanto acontece para as pessoas, também as culturas se 

desenvolvem através dos dinamismos típicos do diálogo e da comunhão. O 

diálogo entre as culturas surge como uma exigência intrínseca à própria 

natureza do homem e da cultura. Enquanto expressões históricas diversas e  
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geniais da unidade originária da família humana, as culturas encontram no 

diálogo a salvaguarda das suas peculiaridades e da sua mútua compreensão e 

comunhão. O conceito de comunhão não pode significar nunca redução à 

uniformidade ou então forçada homologação ou assimilação; mas é 

expressão da convergência de uma multiforme variedade, tornando-se, por 

conseguinte, sinal de riqueza e promessa de crescimento. A perspectiva 

intercultural comporta uma verdadeira mudança de paradigma a nível 

pedagógico. Passa-se da integração à procura do acolhimento das diferenças. 

Trata-se de um modelo não simples, nem de fácil atuação. No passado, a 

diversidade entre as culturas foi, frequentemente, fonte de incompreensões e 

de conflitos; também hoje, em diversas partes do mundo, se observa o 

prepotente afirmar de algumas culturas sobre outras. Não menos perigosa é a 

tendência para a homologação das culturas a modelos do mundo ocidental, 

inspirados em formas de radical individualismo e numa concepção 

praticamente ateia da vida. 

 

A escola deve interrogar-se sobre as orientações éticas fundamentais que 

caracterizam a experiência cultural de uma determinada comunidade. A 

autenticidade de cada cultura humana, o valor do ethos por ela transmitido, 

ou seja, a solidez da sua orientação moral, é possível de certo modo medi-los 

pela sua posição a favor do homem e da promoção da sua dignidade a todos 

os níveis e em qualquer contexto. 

 

A consciência da educação como via mestra para a paz é um dado partilhado 

pela comunidade internacional. Disto são sinal eloquente os vários projetos 

lançados pelas organizações internacionais para sensibilizar a opinião 

pública e os governos. Uma educação eficaz para a paz compromete na 

elaboração de programas e estratégias a diversos níveis. Trata-se, entre 

outros, de propor aos alunos uma educação para os valores e para as atitudes 

idôneas para resolver, pacificamente, as disputas no respeito pela dignidade 

humana; de organizar atividades, também extracurriculares como o desporto, 

o teatro, que favoreçam a assimilação dos valores da lealdade e do respeito 

das regras; de assegurar a igualdade de acesso à educação para as mulheres; 

de encorajar, quando necessário, a revisão dos programas de ensino, 

inclusive os livros de texto. 

 

No início do terceiro milênio, como consequência dos efeitos negativos de 

uma globalização econômica e cultural selvagem, adquire uma importância 

crescente a participação responsável na vida da comunidade a nível local, 

nacional e mundial. Tal participação pressupõe a tomada de consciência das 

causas dos fenômenos que ameaçam a convivência dos povos e a própria 

vida humana. Como toda a tomada de consciência também esta encontra na 

educação, e em particular na escola, o terreno privilegiado para se 

desenvolver. Aparece por isso um novo e empenhativo dever: educar para 

uma cidadania ativa e responsável. 
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APÊNDICE F 

QUADRO OPERACIONAL PARA A ANÁLISE DO DOCUMENTO 

“EDUCAR JUNTOS NA ESCOLA CATÓLICA. 

MISSÃO PARTILHADA POR PESSOAS CONSAGRADAS E FIÉIS LEIGOS” (2007) 

 

 

Visão cristã de educação 

 

 

A educação, precisamente porque tem por objetivo tornar o homem mais 

homem, só pode realizar-se autenticamente num contexto relacional e 

comunitário. Não é por acaso que o primeiro e originário ambiente educativo 

é constituído pela comunidade natural da família. A escola, por sua vez, 

coloca-se ao lado da família como o espaço educativo comunitário, orgânico 

e intencional e apoia o seu empenho educativo, segundo a lógica da 

subsidiariedade. 

 

 

Concepção católica de 

educação escolar 

 

 

Na escola, certamente, a educação desenvolve-se de modo completo através 

do ensino, que é o veículo pelo qual se comunicam ideias e convicções; neste 

sentido, a palavra é a via-mestra na educação da mente. Contudo, isto não 

impede que a educação se realize também noutras situações da vida escolar. 

Assim os professores, como todas as pessoas que vivem e trabalham num 

âmbito escolar, educam, ou podem também deseducar, com o seu 

comportamento verbal e não verbal. 

 

 

Contexto sociocultural 

contemporâneo e escola 

 

 

A evolução repentina e por vezes contraditória do nosso tempo suscita 

desafios educativos que interpelam o mundo da escola. Eles induzem a 

encontrar respostas adequadas não só a nível dos conteúdos e dos métodos 

didáticos, mas também a nível da experiência comunitária que caracteriza a 

ação educativa. A importância destes desafios transparece do contexto de 

complexidade social, cultural e religiosa na qual crescem concretamente as 

jovens gerações, e influencia significativamente a sua vida. Trata-se de 

fenômenos amplamente difundidos, tais como o desinteresse pelas verdades 

fundamentais da vida humana, o individualismo, o relativismo moral e o 

utilitarismo, que invadem as sociedades ricas e desenvolvidas. A elas 

acrescentam-se as rápidas mudanças estruturais, a globalização e a aplicação 

das novas tecnologias no campo da informação que incidem cada vez mais 

na vida quotidiana e nos percursos formativos. Além disso, com o processo 

de desenvolvimento, cresce o fosso entre países ricos e países pobres e 

aumenta o fenômeno das migrações, acentuando a diversidade das 

identidades culturais no mesmo território com as relativas consequências 

concernentes à integração. Numa sociedade ao mesmo tempo global e 

diversificada, local e planetária, que hospeda diversos e contrastantes modos 

de interpretar o mundo e a vida, os jovens encontram-se face a diferentes 

propostas de valores ou desvalores cada vez mais estimulantes, mas também 

cada vez menos partilhados. A isto acrescentam-se as dificuldades derivadas 

de problemas de estabilidade da família, de situações de mal-estar e de 

pobreza, que geram um sentido difundido de desorientação a níveis 

existencial e afetivo num período delicado do seu crescimento e maturação. 

 



99 

 

Neste contexto, torna-se particularmente urgente oferecer aos jovens um 

percurso de formação escolar que não se limite à fruição individualista e 

instrumental de um serviço apenas em vista de um título que deve ser obtido. 

Além da aprendizagem dos conhecimentos, é necessário que os estudantes 

façam uma experiência de forte partilha com os educadores. Para uma 

realização positiva desta experiência, os educadores devem ser interlocutores 

afáveis e preparados, capazes de suscitar e orientar as melhores energias dos 

estudantes para a busca da verdade e do sentido da existência, uma 

construção positiva de si e da vida no horizonte de uma formação integral. 

 

A formação profissional do educador não só implica um amplo leque de 

competências culturais, psicológicas e pedagógicas, caracterizadas por 

autonomia, capacidade projetual e avaliativa, criatividade, abertura à 

inovação, disposição para a atualização, a pesquisa e a experimentação, mas 

exige também a capacidade de sintetizar competências profissionais e 

motivações educativas, com uma particular atenção à disposição relacional 

hoje exigida pela prática cada vez mais colegial da profissionalidade 

docente. De resto, nas expectativas dos alunos e das famílias, o educador é 

visto e desejado como um interlocutor amável e preparado, capaz de motivar 

os jovens para uma formação completa, de suscitar e orientar as suas 

energias melhores para uma construção positiva de si e da vida, de ser uma 

testemunha séria e credível da responsabilidade e da esperança da qual a 

escola é devedora à sociedade. 

 

A transformação contínua e acelerada, que investe o homem e a sociedade do 

nosso tempo em todos os âmbitos, produz o rápido envelhecimento dos 

conhecimentos adquiridos e exige novas capacidades e métodos. Ao 

educador é pedida uma constante atualização dos conteúdos das matérias que 

ensina e dos métodos pedagógicos que usa. Portanto, não é suficiente 

alcançar só inicialmente um bom nível de preparação, mas ao contrário, é 

preciso mantê-lo e elevá-lo, num caminho de formação permanente. 

 

 

Valores propugnados pela 

Igreja Católica no âmbito 

escolar 

 

 

Cada ser humano está chamado à comunhão em virtude da sua natureza 

criada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, na perspectiva da 

antropologia bíblica, o homem não é um indivíduo isolado, mas uma pessoa: 

um ser fundamentalmente relacional. A comunhão para a qual o homem está 

chamado requer sempre uma dupla dimensão, isto é, vertical (comunhão com 

Deus) e horizontal (comunhão entre os homens). É essencial reconhecer a 

comunhão como dom de Deus. 

 

 

Sentido e função da escola na 

contemporaneidade 

 

 

O ser humano, como pessoa, é unidade de alma e corpo que, se realiza 

dinamicamente mediante a abertura de si à relação com o outro. Constitutivo 

da pessoa é o ser com e para os outros, que se realiza no amor. Mas, é 

precisamente o amor que leva a pessoa a dilatar progressivamente o raio das 

suas relações além da esfera da vida privada e dos afetos familiares, até 

assumir o alcance da universalidade e abraçar pelo menos como desejo toda 

a humanidade. E neste mesmo impulso está contida também uma forte 

exigência formativa: isto é, a exigência de aprender a ler a interdependência  
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de um mundo, cada vez mais atormentado pelos mesmos problemas de  

caráter global, como um sinal forte para o homem do nosso tempo; como 

uma chamada a sair daquela visão do homem que tende a conceber cada qual 

como indivíduo isolado. Trata-se da exigência de formar o homem como 

pessoa: um sujeito que, no amor, constrói a própria identidade histórica, 

cultural, espiritual, religiosa, colocando-a em diálogo com outras pessoas, 

numa dinâmica de dons reciprocamente oferecidos e recebidos. No contexto 

da globalização, é necessário formar sujeitos capazes de respeitar a 

identidade, a cultura, a história, a religião e sobretudo os sofrimentos e as 

necessidades dos outros, na consciência de que todos somos verdadeiramente 

responsáveis por todos. 
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APÊNDICE G 

QUADRO OPERACIONAL PARA A ANÁLISE DO DOCUMENTO 

“CARTA CIRCULAR SOBRE O ENSINO DA RELIGIÃO NA ESCOLA” (2009) 

 

 

Visão cristã de educação 

 

 

A missão específica [da educação] permanece a formação integral da pessoa 

humana. 

 

 

Concepção católica de 

educação escolar 

 

 

Às crianças e aos jovens deve ser garantida a possibilidade de desenvolver 

harmoniosamente as próprias qualidades físicas, morais, intelectuais e 

espirituais. Os mesmos devem ser ajudados a adquirir um sentido mais 

perfeito da responsabilidade, a apreender o reto uso da liberdade e a 

participar ativamente na vida social. 

 

 

Contexto sociocultural 

contemporâneo e escola 

 

  

Um ensino que desconhecesse ou marginalizasse a dimensão moral e 

religiosa da pessoa constituiria um obstáculo para uma educação completa, 

porque as crianças e os adolescentes têm direito de serem estimulados a 

estimar retamente os valores morais e a abraçá-los pessoalmente, bem como 

a conhecer e a amar Deus mais perfeitamente. 

 

 

Valores propugnados pela 

Igreja Católica no âmbito 

escolar 

 

 

Uma tal educação [integral] requer o contributo de vários sujeitos 

educativos. Os pais, porque transmitiram a vida aos filhos, são os primeiros e 

principais educadores. Nesta primordial tarefa os pais têm necessidade da 

ajuda subsidiária da sociedade civil e de outras instituições. Na verdade, a 

família é a primeira, mas não a única e exclusiva comunidade educativa. 

Entre todos os meios de educação, tem especial importância a escola, que 

constitui o principal auxílio aos pais para o desempenho do seu múnus de 

educar, particularmente para favorecer a transmissão da cultura e a educação 

à vida com os outros. Nestes âmbitos, em concordância também com a 

legislação internacional e dos direitos do homem, deve ser absolutamente 

assegurado o direito dos pais à escolha de uma educação conforme à sua fé 

religiosa. 

 

Mesmo sabendo o quanto seja hoje problemático, é desejável que, para a 

formação da pessoa, exista uma grande sintonia educativa entre a escola e a 

família, a fim de evitar tensões ou fraturas no projeto educativo. É então 

necessário que exista uma estreita e ativa colaboração entre os pais, 

professores e diretores das escolas, e é oportuno favorecer os instrumentos 

de participação dos pais na vida escolar através de associações, reuniões etc. 

 

 

Sentido e função da escola na 

contemporaneidade 

 

 

O ensino da religião na escola constitui uma exigência da concepção 

antropológica aberta à dimensão transcendental do ser humano: é um aspecto 

do direito à educação. Sem esta disciplina, os alunos estariam privados de 

um elemento essencial para a sua formação e desenvolvimento pessoal, que 

os ajuda a atingir uma harmonia vital entre a fé e a cultura. A formação  
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moral e a educação religiosa favorecem também o desenvolvimento da 

responsabilidade pessoal e social e demais virtudes cívicas, e constituem 

então um relevante contributo para o bem comum da sociedade. Neste setor, 

numa sociedade pluralista, o direito à liberdade religiosa exige a garantia da 

presença do ensino da religião na escola e a garantia que tal ensino seja 

conforme às convicções dos pais. Aos pais cabe o direito de determinar o 

método de formação religiosa a dar aos filhos, segundo as próprias 

convicções religiosas. Violam-se os direitos dos pais quando os filhos são 

obrigados a frequentar aulas que não correspondem às convicções religiosas 

dos pais, ou quando se impõe um tipo único de educação, do qual se exclui 

totalmente a formação religiosa. Esta afirmação encontra correspondência na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (art. 26) e em tantas outras 

declarações e convenções da comunidade internacional. 

 

A marginalização do ensino da religião na escola, ou a tendência a substituí-

lo por um ensino do fato religioso de natureza multiconfessional ou de ética 

e cultura religiosa, equivale, pelo menos em prática, a assumir uma posição 

ideológica que pode induzir ao erro ou produzir um prejuízo para os alunos. 

Além disso, poder-se-ia também criar confusão ou gerar um relativismo ou 

indiferentismo religioso se o ensino da religião estivesse limitado a uma 

exposição das várias religiões de modo comparativo e “neutro”. A tal ensino 

têm direito as famílias dos crentes, que devem ter a garantia que a escola 

pública – exatamente porque aberta a todos – não só não ponha em perigo a 

fé dos seus filhos, mas antes complete, com adequado ensino religioso, a sua 

formação integral. Este princípio está enquadrado no conceito de liberdade 

religiosa e do Estado verdadeiramente democrático que, enquanto tal, isto é, 

no respeito da sua profunda e verdadeira natureza, se coloca ao serviço dos 

cidadãos, de todos os cidadãos, no respeito dos seus direitos e das suas 

convicções religiosas. A autoridade civil, que tem como fim próprio olhar 

pelo bem comum temporal, deve, sim, reconhecer e favorecer a vida 

religiosa dos cidadãos, mas excede os seus limites quando presume dirigir ou 

impedir os atos religiosos. 

 

Por estes motivos compete à Igreja estabelecer os conteúdos autênticos do 

ensino da religião católica na escola, que garanta diante dos pais e dos 

próprios alunos a autenticidade do ensino que se transmite como católico. A 

Igreja reconhece esta tarefa como o seu ratione materiae e reivindica-o como 

sua própria competência, independentemente da natureza da escola (estatal 

ou não estatal, católica ou não católica) em que é ensinada. O ensino escolar 

da religião enquadra-se na missão evangelizadora da Igreja. É diferente e 

complementar da catequese na paróquia e de outras atividades, tais como a 

educação cristã familiar ou as iniciativas de formação permanente dos fiéis. 

Além do âmbito em que cada uma é ensinada, são diferentes as finalidades 

que se estabelecem: a catequese propõe-se promover a adesão pessoal a 

Cristo e o amadurecimento da vida cristã nos seus vários aspectos; o ensino 

escolar da religião transmite aos alunos os conhecimentos sobre a identidade 

do cristianismo e da vida cristã. Além disso, indica-se a exigência de ampliar 

os espaços da nossa racionalidade, reabri-la às grandes questões da verdade e 

do bem, unir entre si a teologia, a filosofia e as ciências, no pleno respeito 

pelos seus próprios métodos e pela sua autonomia recíproca, mas também na  
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consciência da unidade intrínseca que as conserva unidas. A dimensão 

religiosa, com efeito, é intrínseca ao fato cultural, contribui para a formação 

global da pessoa e permite transformar o conhecimento em sabedoria de 

vida. 

 

A especificidade deste ensinamento não diminui a sua própria natureza de 

disciplina escolar; antes pelo contrário, a manutenção daquele status é uma 

condição de eficácia: é necessário, portanto, que o ensino religioso escolar se 

mostre como uma disciplina escolar, com a mesma exigência de sistema e 

rigor que requerem as demais disciplinas. Deve apresentar a mensagem e o 

evento cristão com a mesma seriedade e profundidade com a qual as demais 

disciplinas apresentam seus ensinamentos. Junto a estas, todavia, o ensino 

religioso escolar não se situa como algo acessório, mas sim no âmbito de um 

necessário diálogo interdisciplinar. 

  

O direito à educação e a liberdade religiosa dos pais e dos alunos exercem-se 

concretamente através da liberdade de receber, nos centros escolares, um 

ensino religioso confessional que integre a própria tradição religiosa na 

formação cultural e acadêmica própria da escola.  

 

 


