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O que você lembra da aula passada? 
 

PEDOFILIA 



Quem deve educar nossos jovens? 
 



Quem deve educar nossos Jovens? 

Igreja 

Família 

MUNDO 

A Maioria das pessoas relaciona 
educação à escola 



Quem determina o que 
as Escolas devem fazer e 
ensinar? 

Como o Governo (MEC) 
determina isso? 



Plano Nacional de Educação 

•O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, 
metas e estratégias para a política educacional no período 
de 2014 a 2024. 

• LEI N° 13.005/2014 - Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dá outras providências. Quem aprova é 
o Congresso!!!! 

•Regula toda educação do BRASIL: Pública e Particular. 



Plano Nacional de Educação 

•Por que o plano existe? 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 
de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 
objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:   

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto 



Plano Nacional de Educação 

•Quem elabora esse Plano? 
 
 
 
 

• O Fórum Nacional de Educação (FNE) é um espaço de interlocução entre a 
sociedade civil e o Estado brasileiro; uma reivindicação histórica da 
comunidade educacional e fruto de deliberação da Conferência Nacional de 
Educação. 

• As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 
(quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e 
subsidiar a elaboração do plano nacional de educação para o decênio 
subsequente. (Lei 13.005/2014, Art 6º, §2º) 



Plano Nacional de Educação 

•Quem faz parte desse fórum? 
• (ABIEE) Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas 
• (ABRUC) Associação Brasileira das Universidades Comunitárias 
• (ABRUEM) Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
• (ANDIFES) Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior 
• (ANEC) Associação Nacional das Escolas Católicas 
• (ANUP) Associação Nacional das Universidades Particulares 
• (UNE) União Nacional dos Estudantes 
• Centrais Sindicais dos Trabalhadores 
• Entidades de Estudos e Pesquisa em Educação 
• Movimentos de Afirmação da Diversidade 
• Movimentos em Defesa da Educação 
• Movimentos Sociais do Campo 

 



Plano Nacional de Educação 

•Propostas para o plano: 
• “Implementar políticas de ações afirmativas (COTAS) para 

inclusão de negros, indígenas, quilombolas, povos do 
campo, povos das águas, povos das florestas, 
comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais nos cursos de 
graduação, pós graduação lato e stricto sensu e nos 
concursos públicos.” 



Plano Nacional de Educação 
• Propostas para o plano: 

• “Inserir na avaliação de livros do Programa Nacional do Livro 
Didático e do Programa Nacional Biblioteca na Escola, de maneira 
explícita, critérios eliminatórios para obras que veiculem 
preconceitos (...) de gênero, orientação sexual, identidade de 
gênero (...)”  

• O que vem a ser preconceito? Um livro que diga que o ser 
humano tem sexo e não gênero estaria sendo preconceituoso? 

 
• Felizmente a Ideologia de gênero foi rejeitada no Congresso. Em 

quem você votou para Deputado e Senador mesmo? 



Outras medidas 

• Seguindo orientação da ONU, em 2009 o então Presidente Lula assinou o 
Decreto 7.037/2009 que aprovou o 3º Plano Nacional de Direitos Humanos 
(PNHD-3) 

• “Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as 
configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
com base na desconstrução da heteronormatividade” (Ação Programática “d”, 
do Objetivo Estratégico V, da diretriz 10, do Eixo Orientador III, do PNHD-3) 

• Cursos em Graduações e Pós-graduações são realizados sobre gênero;  

• Programa Construindo a Igualdade de Gênero no Brasil: premiações para quem 
divulga a Identidade de gênero  



Como funciona o Governo 



Como funciona o Governo 

• Estado ≠ Nação ≠ Governo 

•3 Poderes constituídos: 
Executivo ≠ Legislativo ≠ Judiciário 

 



Como funciona o Governo 

•Nós não temos um rei absoluto 

•Nós elegemos nossos representantes 

•Nós temos que saber se quem elegemos: 
• Pretende agir como queremos; 
• Está em um partido que defende nossas ideias; 
• Está realmente agindo como queremos. 

 

 



Material Didático das escolas 



Material didático e paradidático 

• A burocracia do MEC (funcionários públicos), professores e diretores muitas 
vezes usam o espaço da sala de aula para transmitir valores morais por 
iniciativa própria.  

• Esses valores nem sempre são os mesmos dos pais. (Ideologia de Gênero e 
Erotização de Crianças) 

• Nossa lei não permite isso! 

• Esse conteúdo tem entrado em aulas e livros 



Material didático e paradidático 

• Exemplos: 
Amor entre meninas, de Shirley Souza 

“Na adolescência, surge uma série de dúvidas sobre sexo. Será que 
sou homossexual porque achei aquela menina bonita? Perguntas 
assim são feitas com frequência por garotas que estão em dúvida 
sobre sua sexualidade. 
Amor entre meninas toca no assunto com uma abordagem leve e 
dinâmica, tirando dúvidas e desmistificando tabus que levam ao 
preconceito. A autora trata do amor entre iguais, destacando desde 
a possibilidade de experimentação, de autoconhecimento e de 
identificação como parte do desenvolvimento pessoal, até conflitos 
associados a desejos, sentimentos e emoções decorrentes da 
relação entre meninas...” 



Material didático e paradidático 

• Exemplos: 
Kit anti-homofobia (kit-gay) 

Preparado para ser lançado em 2011 

Frustrado por pressão da “bancada evangélica” 

Tentativa de introduzir a ideologia de gênero nas escolas 

Público alvo: Crianças 



Material didático e paradidático 

• Exemplos: 
Meus dois pais, de Walcyr Carrasco 

“Naldo não fica muito surpreso quando seus pais resolvem se 
separar. Afinal, os dois vivem brigando... Mas, quando a mãe 
dele precisa mudar de cidade, o menino acha natural ir morar 
com o pai. Naldo só não consegue entender por que a mãe e a 
avó são contra.” O pai de Naldo é Gay e mora com seu parceiro. 

Quais obras você conhece desse autor? 

1 Coríntios 15:33 



O que devemos fazer? 



O que devemos fazer? 

1)Reconhecer que a Escola não é a principal 
responsável por educar nossos Jovens 

 

 
EDUCAR = transmitir valores e princípios 

que possibilitem a vida em sociedade.  
Se difere do ensino que visa a instrução e a 

transmissão de conhecimento 



O que devemos fazer? 

1) Reconhecer que a Escola não é a principal responsável por educar nossos 
Jovens 

• Pv 22:6  
“Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não 
se desviará dele.” 
• Pv 13:24   
“Quem se nega a castigar seu filho não o ama; quem o ama não hesita em 
discipliná-lo.” 
• Pv 19:18  
“Discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário, você destruirá a 
vida deles” 



O que devemos fazer? 

1) Reconhecer que a Escola não é a principal responsável por 
educar nossos Jovens 

“Pais que educam filhos com moral, princípios de fé, respaldando-
se nas tradições que orientam seu modo de vida, as quais se 
baseiam no amor a Deus em primeiro lugar, a si e ao próximo, não 
terão problemas em convencer os filhos de que alguns 
comportamentos adotados por determinados grupos e certos 
materiais “didáticos” indicados pela escola e pelo professor não 
estão em consonância com sua sexualidade”  

Marisa Lobo 



O que devemos fazer? 

1)Reconhecer que a Escola não é a principal 
responsável por educar nossos Jovens 

 

Família 

EDUCAR ENSINAR 



O que devemos fazer? 

2) Entender que temos que ficar atentos ao que se passa 
nas esferas governamentais 

Doutrina Marxista =  
A luta de classes explica a sociedade e o primeiro local onde 
ocorre a opressão é a família: pais contra filhos, esposo 
contra esposa. 
A família é a base da sociedade burguesa e para implantar a 
revolução social, é preciso destruir esse alicerce. 
É o Estado que tem que educar os jovens, exclusivamente. 



O que devemos fazer? 

2) Entender que temos que ficar atentos ao que 
se passa nas esferas governamentais 

 



O que devemos fazer? 

2) Entender que temos que ficar atentos ao que 
se passa nas esferas governamentais 

 



O que devemos fazer? 

3) Entender que a Bíblia é o melhor livro didático 
que podemos dar aos nosso jovens. 

2 Timóteo 3:16,17 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção e para a 
instrução na justiça, para que o homem de Deus seja 
apto e plenamente preparado para toda boa obra.” 
 



Conclusão 



Revisão 

•O que precisamos entender: 
Reconhecer que a Escola não é a principal responsável por 

educar nossos Jovens; 
São os pais!  

 
Entender que temos que ficar atentos ao que se passa nas 

esferas governamentais; 
Em quem votamos? 

 
Entender que a Bíblia é o melhor livro didático que podemos 

dar aos nosso jovens; 
 Temos que conhecer e ensinar a Bíblia a nossos jovens! 


