
 Abr/Mai/Jun 2019 | nº 4 | Revista EDUCANEC
1

.

Ano X - nº 04
Abr/Mai/Jun 2019
ISSN 2238-3093

DIA ANEC
 

Ações que promovem a 
formação de todos os 

envolvidos nas Instituições. 

V CONGRESSO
 

Veja tudo que aconteceu no 
maior evento de Educação 

da ANEC.

REDES EM REDE 

Entenda mais sobre este 
projeto que veio para fortalecer 
a Educação Católica no Brasil.

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR



 Abr/Mai/Jun 2019 | nº 4 | Revista EDUCANEC  Abr/Mai/Jun 2019 | nº 4 | Revista EDUCANEC
2 3

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil tem como finalidade atuar em favor 
de uma educação de excelência, assim como, promover uma educação cristã evangélico-
libertadora, entendida como aquela que visa à formação integral da pessoa humana, 
sujeito e agente de construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e pacífica, 
segundo o Evangelho e o ensinamento social da Igreja.
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Reflexão

A formação das crianças e jovens na atualidade vem 
sendo permeada de desafios no contexto do cenário social. 
São novas maneiras de nos relacionarmos com o mundo, 
de conviver, de nos comunicar e de aprender, frente a um 
panorama complexo, mediado pelos avanços científicos 
e tecnológicos. Essa realidade exige novos olhares e 
práticas educativas, entendendo-as como um processo de 
construção contínua e, basilar na formação e emancipação 
dos sujeitos.

Assim, enquanto educadores(as), faz-se necessário 
uma atitude reflexiva sobre a educação, considerando 
as exigências do mercado de trabalho e a formação 
ancorada nos valores humanísticos. Esses se constituem 
imprescindíveis para a construção de uma sociedade 
inclusiva na perspectiva da cultura de paz. É nesse cenário 
que se dá um dos maiores desafios que envolve família, 
escola e sociedade.

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) 
estabelece que a educação é um direito social, portanto, é 
um direito de todos os cidadãos e cidadãs, compreendendo-
os como sujeitos sociais.

Em consonância com esse documento, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/1996 
(BRASIL, 1996), assegura que o ensino será ministrado com 
base em princípios, tais como: igualdade de permanência e 
de acesso à escola, pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, 
respeito à diversidade étnico-racial, dentre outros. Esses 
documentos nos desafiam e convocam à efetivação desses 
preceitos.

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 
2018) postula que ao longo da Educação Básica as 
aprendizagens essenciais, definidas nesse documento, 
devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 
competências que consolidam, no âmbito pedagógico, os 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento.  

Imagem illustrativa. Banco de imagens.
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É sabido que um direito positivado não significa 
direito garantido. Segundo a Constituição Federal de 
1988, a educação é uma tarefa de vários atores sociais, 
sendo que a família e a escola têm um papel importante 
na constituição de uma educação integral, inclusiva e 
construtora de uma cultura de paz. Assim, é importante 
os(as) educadores(as) conhecerem as leis pertinentes 
para torná-las efetivas no cotidiano escolar. 

Uma escola inclusiva promove atitudes inclusivas, 
e se torna um espaço privilegiado, mobilizador de uma 
educação que permita aos sujeitos serem e crescerem, 
respeitando a si e aos outros. Uma escola que não abra 
mão de instrumentos que possibilitem o desenvolvimento 
de habilidades, como a capacidade de comunicação, 
um espaço de olhar e de escuta sensíveis em que os 
conflitos sejam administrados e não encobertos ou 
negligenciados.

Essas ações configuram o que chamamos ‘Cultura 
de Paz’, em que, segundo Guimarães (2002), a paz, além 
de raízes sociais, econômicas e políticas, tem uma base 
cultural.  Assim, diz respeito às expressões produzidas e 
criadas pela humanidade, sendo uma realidade ligada ao 
ato de aprender, transmitir e educar.

Entre as metodologias existentes para a construção 
de uma cultura de paz na escola, está a prática da 
Mediação de Conflitos com ênfase na Comunicação Não 
Violenta (CNV).  Uma educação para a paz, compreendida 
aqui não como passividade, mas como postura ativa, ou 
seja, uma postura que requer um esforço das pessoas 
para promovê-la e administrá-la (UNESCO, 2017).

Essas metodologias possibilitam aos sujeitos 
se reconhecerem nas suas emoções e necessidades, 
identificarem sentimentos e explicitarem pedidos, 
desenvolvendo a capacidade de estabelecer relações 
não violentas, mas respeitosas e, portanto, efetivamente 
inclusivas.

Implementar a Cultura de Paz na Escola é um caminho 
viável para a efetivação dos marcos legais. Façamos 
desse caminho um espaço para o diálogo necessário 
entre família e escola por uma sociedade mais inclusiva, 
pois, como diz o Papa Francisco, apenas os que dialogam 
são capazes de construir pontes e vínculos.


