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INTRODUÇÃO 

A participação e o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens são o foco 

central do Projeto Levante-se, Fale e Participe do Instituto Marista. Esse projeto nasce 

impulsionado pelos apelos do XXII Capítulo Geral que assevera: “Promover a vida e a 

evangelização por meio da educação, da solidariedade e da promoção e defesa 

dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, contribuindo para uma sociedade 

justa e solidária nos diversos contextos e públicos, segundo o carisma Marista”. O 

projeto do Instituto Marista tem por objetivo/finalidade de identificar ouvir, dar voz a 

crianças, adolescentes, jovens e educadores acerca do tema da participação/protagonismo 

nos espaços educativos maristas. 

No segundo semestre de 2019 o Projeto Levante-se, Fale e Participe foi 

apresentado às Províncias, Distritos e Regiões pelo Instituto Marista. No mês de outubro 

desse mesmo ano o Brasil Marista nomeou um Grupo de Referência para conhecer 

aprofundar as diretrizes e coordenar o processo de escuta nas três Províncias do Brasil 

Marista.  

O Grupo de Referência após conhecimento da fundamentação, dos objetivos e 

orientações do projeto, elaborou instrumentais e definiu um calendário de trabalho para ser 

efetivado no primeiro semestre de 2020. Em março de 2020 teve o advento da Pandemia 

do Coronavírus, que acarretou enormes dificuldades para as pessoas, instituições e 

sociedade como um todo. O Brasil Marista foi afetado intensamente, que reorientou e 

reordenou seus processos/dinâmicas internas. No que tange ao Projeto Levante-se, Fale 

e Participe, as os processos de mapeamento dos projetos/ações desenvolvidos no Brasil 

Marista com foco na participação, no protagonismo e na garantia e defesa de direitos de 

crianças, adolescentes e jovens e a escuta desse público e educadores foram postergadas. 

O mapeamento dos projetos/ações ocorreu apenas no final de 2020 e o relatório foi 

encaminhado para o Instituto Marista no final de janeiro de 2021. Após o envio desse 

relatório, mediante um diálogo com o Secretariado de Educação e Missão do Instituto 

Marista, na pessoa do Ir. Carlos Alberto Rojas, definiu-se que o processos de escuta das 

crianças, adolescentes, jovens e educadores ocorreria nos meses de março e abril. Tendo 

em vista essa decisão, o GR fez uma retomada dos instrumentais, rearticulou os Grupos 
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de Trabalho das províncias e redefiniu a programação os prazos para a escuta 

nas unidades. 

Após os processos formativos para os Grupos de Trabalhos e equipes das unidades 

educativas, nos quais contamos com a valiosa presença e orientação do Instituto Marista, 

as escutas ocorreram nos meses de março e abril. Vele ressaltar que no período indicado 

para o desenvolvimento do processo de escuta, houve um recrudescimento da Pandemia 

do Coronavírus no Brasil com aumento significativo de transmissão e óbitos. Esse 

recrudescimento da Pandemia fez com que as equipes redobrassem os cuidados para o 

processo de escuta, readaptação dos instrumentais, dinâmicas e metodologias para o 

sistema remoto. 

O presente relatório é fruto de todo esse processo. O Grupo de Referência em sua 

avaliação, entende que esse relatório revela o que de melhor foi possível executar nesse 

tempo de grandes desafios. Ressaltamos que a sistematização contida nesse relatório se 

resulta da leitura/análise atenta dos educadores das unidades educativas, dos Grupos de 

Trabalho das Províncias e do Grupo de Referência para o Projeto Levante-se, Fale e 

Participe do Brasil Marista. Reiteramos que todas as informações referentes às escutas 

ficam de posse das Províncias do Brasil. Caso o Instituto Marista -  Secretariado de 

Educação e Missão – tenha necessidades de outros dados complementares, poderá 

solicitá-los ao Grupo de Referência para o Projeto Levante-se! Fale! Participe, abaixo 

designados: 

PMBCN – Nayraline Barbosa de Oliveira nboliveira@marista.edu.br; PMBSA – Jacqueline 

Camillo jacqueline.camillo@maristas.org.br; PMBCS –  Ir. Miguel Fernandes Ribeiro 

irmiguel@grupomarista.org.br; Matheus Henrique Alves mhalves@grupomarista.org.br; 

Umbrasil – Paulo Quermes pquermes@umbrasil.org.br  

Desejamos que todo esse processo amplie, fortaleça os processos de participação 

e protagonismo de crianças, adolescentes, jovens, garantindo e promovendo seus direitos. 

Que São Marcelino e a Boa Mãe nos acompanhem e nos orientem nessa missão. 

Por fim, agradecemos a todos/as que fizeram parte dessa caminhada de escuta 

(crianças, adolescentes, jovens, educadores/as, gestores e famílias maristas). 

Fraternalmente! 

Grupo de Referência para o Projeto Levante-se! Fale! Participe 

Brasília, 30 de abril de 2021. 

mailto:nboliveira@marista.edu.br
mailto:jacqueline.camillo@maristas.org.br
mailto:irmiguel@grupomarista.org.br
mailto:mhalves@grupomarista.org.br
mailto:pquermes@umbrasil.org.br
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1. O PROJETO 

 

As crianças, os adolescentes e os jovens estão no centro da atuação do 

Instituto Marista. Quando São Marcelino Champagnat escutou o sofrimento do 

jovem Montagne, estabeleceu-se ali uma grande prioridade ao Instituto Marista: 

tornar Jesus Cristo reconhecido e amado por meio da educação.  

É com essa motivação, inspirado pela celebração do 30º aniversário da 

assinatura da Convenção sobre os Direitos da Criança, que o Instituto Marista 

lançou o projeto Levante-se, Fale & Participe, em novembro de 2019.  

O projeto tem como objetivo promover a escuta de crianças, adolescentes e 

jovens das Províncias e Distritos Maristas, para que contribuam com a elaboração 

de um documento único, que defina critérios e sugira linhas de ação, bem como 

para incentivar a reflexão, participação e o empoderamento de crianças, 

adolescentes e jovens sobre o direito à participação nos espaços de ação maristas. 

A promoção da participação de crianças, adolescentes e jovens nas 

diferentes unidades maristas não se pode gerar no vazio. É necessário apropriar-

se de recursos teóricos e metodológicos que orientem a prática dos educadores 

maristas.  

Pensando nesse aspecto, o projeto foi integrado nas três províncias do 

Brasil. O Brasil Marista, então, constituiu um Grupo de Referência responsável por 

consolidar um plano de trabalho e desenvolver ações articuladas sobre o projeto 

no contexto das três províncias do Brasil. Essa união reforçou o compromisso da 

instituição com a solidariedade na busca pelo bem comum, a promoção e defesa 

dos direitos e o empoderamento das crianças, adolescentes e jovens, em todas as 

realidades da missão Marista do Brasil, criando laços de responsabilidade 

recíproca e equânime na construção da paz e da justiça. 

Com base nos documentos produzidos a partir do projeto Levante-se, Fale 

& Participe, o Grupo de Referência do Brasil Marista desenvolveu um instrumental, 

cujo objetivo era de orientar os educadores maristas sobre o processo de escuta 



 

 

 6 

de crianças e adolescentes, possibilitando assim conhecer a opinião de 

crianças, adolescentes e jovens sobre o exercício de seu direito à 

participação, nas diversas obras educativas e evangelizadoras. 

 

2. O PROCESSO DE ESCUTA DO BRASIL MARISTA 

Devido ao contexto da pandemia, o processo de escuta nas províncias teve 

seu cronograma impactado. Diante da situação pandêmica, apenas algumas 

unidades foram envolvidas no projeto, respeitando os limites e as formas de 

organização impostas pelas legislações. Participaram do projeto:  

PMBSA - sete (07) Colégios, cinco (05) Unidades Sociais e quatro (04) grupos da 

PJM; 

PMBCN – três (03) Colégios/Escolas Sociais; 

PMBCS – Comissões de Juventudes do Brasil Marista 

Os processos de escuta das crianças, adolescentes e jovens e dos 

educadores das províncias iniciaram após os encontros formativos com os 

educadores, ocorridos nos dias 10 e 24 de março de 2021. Desses encontros, 

participaram cerca de 35 educadores dos Colégios e Unidades Sociais das 

províncias, além dos integrantes do Grupo de Trabalho (GT) do projeto nas 

províncias e do Grupo de Referência (GR) a nível de Brasil Marista.   

O encontro com os educadores aconteceu na modalidade on-line, e teve 

como pauta a contextualização sobre o projeto Levante-se, Fale & Participe, a 

programação da atividade nas províncias do Brasil Marista, e a sensibilização sobre 

o tema do direito à participação de crianças, adolescente e jovens. Após esse 

momento formativo, iniciaram-se os processos de escutas. 

 

2.1. Objetivo geral 

O processo buscou realizar a escuta local e qualificada das crianças, 

adolescentes e jovens das províncias do Brasil Marista sobre a temática do direito 

à participação, a fim de contribuir com a elaboração de um documento institucional 

que defina critérios e sugira linhas de ação para promover a escuta desse público 
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pelo Instituto (nos diferentes níveis), bem como para incentivar a 

reflexão, participação e o empoderamento de crianças, adolescentes e 

jovens sobre o direito à participação nos espaços de ação maristas.  

 

2.2. Objetivos específicos da escuta 

❖ Empoderar as crianças, adolescentes e jovens a serem defensores do direito 

de serem escutados/as. 

❖ Incluir e permitir protagonizar crianças, adolescentes e jovens em assuntos 

de relevância institucional e de relevância pública. 

❖ Fomentar nos educadores a reflexão sobre a temática da escuta e da 

participação de crianças, adolescentes e jovens. 

❖ Realizar uma escuta qualificada. 

❖ Apresentar relatório ao Secretariado de Educação e Evangelização do 

Instituto Marista. 

  

2.3. Metodologias de escuta das crianças, adolescentes e jovens 

 Reconhecer as crianças, os adolescentes e jovens enquanto atores 

sociais que produzem sentidos e significados às suas relações e ao mundo que os 

rodeia, reconhecendo suas autorias, suas diversas linguagens e culturas, são 

desafios centrais para nós adultos. 

 Nesse sentido, as metodologias de escuta devem encorajar esses 

sujeitos a expressarem suas ideias através de todas as “linguagens” ou modos de 

expressão, incluindo palavras, movimentos, desenhos, pinturas, montagens e 

outras formas. 

 As metodologias empregadas pelos educadores no processo de escuta 

do projeto Levante-se, Fale & Participe, foram diversas; todas, porém, procuraram 

abordar, de forma lúdica e acessível, o tema do direito à participação, a fim de 

proporcionar meios de facilitar a compreensão e o envolvimento dos nossos 

públicos. 
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 Das diversas metodologias utilizadas, destacam-se: a 

contação de histórias, rodas de conversas, desenhos, pinturas, 

atividades de escritas, sensibilização com músicas, vídeos, trechos de filmes, 

leitura de poesias, recursos interativos, por exemplo a plataforma Mentimeter 

(https://www.mentimeter.com/), meditação a partir da técnica Mindfulness 

(Atenção Plena), dentre outros. 

 Na sequência, segue a íntegra da descrição, pelos educadores, das 

metodologias utilizadas para a escuta das crianças, adolescentes e jovens nos 

colégios, unidades sociais e comissões das juventudes: 

❖ Contação da passagem da vida de Champagnat; Vídeos sobre o Projeto; 

Vídeo: Declaração Universal dos Direitos Humanos; Estatuto da Criança e 

do Adolescente.  Música sobre os Direitos das Crianças; Poesia: O Direito 

das Crianças – RUTH ROCHA - Conversa; Questionamentos; Escuta e 

reflexões; Registro das reflexões no formato de palavras, frases, rimas, 

desenho e acróstico. (Colégio Marista Aparecida- Bento Gonçalves/RS); 

❖ Encontro com os alunos convidados, mediado por um professor. Para 

facilitar o trabalho, traduzimos o conteúdo do instrumento de preparação 

para uma linguagem mais acessível para facilitar a compreensão dos alunos. 

A metodologia usada foi a participativa, pois a centralidade estava na escuta 

das crianças e adolescentes. (PJM do Colégio Marista Medianeira - Erechim 

– RS); 

❖ Para a escuta das crianças, utilizamos como metodologia a roda de 

conversa, atividade já conhecida das crianças. Nessa, a mediação da 

pergunta é feita de forma que todos possam se posicionar/argumentar. 

Também se pensou em algumas atividades envolvendo desenho e escrita 

das crianças para responder aos questionamentos. (Colégio Marista Santo 

Ângelo- Santo Ângelo-RS); 

❖ Debate, pesquisa, roda de conversa. (Colégio Marista São Pedro - Porto 

Alegre RS); 

❖ O projeto contou com a participação de alunos do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio que foram divididos em 03 grupos de acordo com as faixas 

https://www.mentimeter.com/
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etárias. Cada encontro teve aproximadamente 02 horas de 

duração e uma média de 07 alunos participantes por turma. Os 

alunos iniciaram com certa timidez a responderem as perguntas, sobretudo 

durante o andamento do encontro, foram se familiarizando com os temas e 

com as abordagens e a participação foi ficando mais natural e constante. 

(Escola Marista Champagnat de Terra Vermelha – Vila Velha - ES); 

❖ Utilizamos de momentos lúdicos, com jogo a contação de histórias para que 

pudéssemos introduzir o tema, de forma objetiva e clara para as crianças. 

Buscamos deixar as crianças mais a vontade possível, para que pudessem 

falar do que viesse a cabeça dentro dos temas abordados e nos 

impressionamos com os relatos, de situações positivas e negativas. Quase 

que na totalidade das atividades as crianças se expressaram de forma oral, 

mas também podendo utilizar de outros materiais para escrever, desenhar, 

ou gravação de áudio visual para expor suas ideias e sentimentos. Neste 

momento os educandos poderiam participar de duas atividades após a 

apresentação do projeto para se expressar: - Contação de história ou 

desenho, pintura, escrita ou usar equipamento de audiovisual. Um grupo 

prontamente quis a contação de história e notamos que foi um grupo dos 

mais novos entre 8 e 9 anos, e os demais de 10 e 12 preferiam escrever e 

desenhar. Sobre as metodologias usadas: • Abordar o tema sobre o ECA e 

todos os principais direitos das crianças, inicialmente, nos trouxe poder ouvir 

das crianças seu entendimento sobre cada direito; • A contação de história, 

nos fez introduzir de forma objetiva o direito de participar; • O jogo, nos 

proporcionou ouvi-los enquanto a perguntas mais objetivas sobre como cada 

um(a) tem seu direito preservado em seus espaços de vivência. Esse 

momento foi realizado com todas as crianças juntas, totalizando um grupo 

de 10 crianças. (Centro Social Marista Santa Isabel- Porto Alegre - RS); 

❖ Acolheram os jovens ao som da música “Meu Abrigo” (Melim), em seguida 

propuseram garantir o registro de todos com a câmera aberta, solicitando 

que se mantivessem assim, com os rostos em tela, com o que a maioria 

concordou. Em  
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seguida, os professores deram prosseguimento com uma 

sensibilização através do uso dos clipes do Projeto Levante, 

Fale, Participe, em que crianças, adolescentes e jovens de Maristas 

espalhados pelo mundo estimulavam, em várias línguas, a adesão à 

proposta do projeto. Como preâmbulo, o professor refletiu sobre a 

importância da ocupação desse lugar de fala de estudantes maristas com 

consciência e responsabilidade, sem medo de errar ou falar algo 

inadequado, sempre tentando tirar dúvidas e, em especial, tendo como 

horizonte o ganho que eles estavam proporcionando a crianças, 

adolescentes e jovens maristas de todos o mundo, como beneficiários desse 

processo de escuta sensível em que eles estavam, de forma privilegiada, 

participando. (Colégio Marista Patamares – Salvador – BA); 

❖ Houve uma sensibilização a partir dos processos de escuta já realizados nas 

práticas do colégio. Refletimos sobre a importância da representatividade e 

autenticidade de respostas em contribuições em projetos assim. A partir de 

narrativas e lembranças foi possível explicar como é importante contribuir e 

tirar possíveis dúvidas. A mediação para compreensão das perguntas 

restringiu-se aos conhecimentos lexicais e/ou adaptações de linguagem, a 

postura da educadora que promoveu a reunião fora enfaticamente de 

escuta. (Colégio Marista João Paulo II - Brasília - Distrito Federal); 

❖ Tendo em vista o atual momento vivido pela pandemia, não foi possível 

realizar grupos para executar a atividade. Individualmente cada educando 

foi acolhido pela educadora que inicialmente apresentou o projeto. Com a 

utilização do quadro foi construído um ambiente para que a criança pudesse 

identificar-se, buscando tornar o espaço e a conversa afetiva, desenhou-se 

sua casa, a escola, o centro social, criando um ambiente onde ela pudesse 

identificar suas interações, lembrar dos lugares que frequenta, criar o vínculo 

e fazer um “quebra gelo”. Após iniciamos um diálogo, utilizando algumas 

questões norteadoras para estimular a participação de cada criança. Ao final 

da conversa, a educadora convidou a criança a realizar desenhos, escritos, 

histórias, etc em casa, que fizessem referência à nossa ação, também 
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orientados por perguntas disparadoras. (Centro Social Marista da 

Juventude. Porto Alegre/RS); 

❖ Utilizou-se imagem de filme como inspiração. A coleta de dados foi 

descritiva. A partir da realização do questionamento, por parte da 

entrevistadora, os participantes declaravam suas respostas, que era 

relatada/digitalizada por outra educadora. (PJM do Colégio Marista Roque - 

Cachoeira do Sul/RS); 

❖ Foi utilizada uma dinâmica de Integração/Sensibilização, momento que os 

participantes se apresentaram falando sobre si: um hobbie, a comida 

preferida, um momento especial da sua vida. Nesse momento foi falado pela 

Educadora sobre as diferenças, cada um/uma tendo suas vivências, cada 

um/uma tendo uma forma de viver a vida e, portanto, a opinião de cada 

um/uma ser importante para aquele momento, mesmo que seja diferente da 

opinião do outro. Foi utilizada uma atividade para formar uma Nuvem de 

Palavras com as duas primeiras perguntas: "O que é participação?" e "O que 

é participação na escola ou no espaço socioeducativo?" através do site 

www.menti.com. Também foi utilizado um vídeo disponibilizado no YouTube, 

um trecho da série "Anne with an E" (classificação indicativa 12 anos) para 

auxiliar na problematização do tema. Esse trecho retrata a luta dos 

adolescentes pelo direito humano da liberdade de expressão. 

(https://www.youtube.com/watch?v=9CFkxA2zEsk) e foram feitas as 

seguintes perguntas: "O que percebem nas falas de cada personagem?" "O 

que pensam sobre o direito de falarem e poderem ser ouvidos?" Após esses 

momentos, foram feitos os questionamentos. (PJM do Colégio Marista 

Assunção - Porto Alegre/RS); 

❖ O processo de escuta, que se deu de forma remota pela plataforma Teams 

e foi iniciado com o acolhimento através da música O amor nos faz maior, 

pelo agente de missão Carlos Henrique, seguida pela saudação calorosa a 

todos os participantes. Em seguida, foi vivenciado um momento de 

meditação a partir da técnica Mindfulness (Atenção Plena), objetivando 

trazer a atenção e fixá-la no processo que iria ser desenvolvido. Em seguida, 

foi reproduzido um vídeo motivador para inspirar o debate a seguir, que foi 
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pautado nas respostas/colocações feitas a partir de 

questionamentos que versavam sobre três blocos orientadores: 

o Ver, o Julgar e o Agir, nessa referida ordem. Para cada bloco de perguntas, 

foi feito o estímulo para falas/respostas individualizadas que por vezes eram 

replicadas, rearticuladas e ratificadas por outros adolescentes do grupo. 

(Colégio Marista Pio XII – Surubim – PE); 

❖ Os encontros aconteceram de forma remota, pela plataforma Microsoft 

Teams. Foi utilizada a metodologia de roda de conversa com os passos de: 

acolhida, sensibilização, apresentação e integração; contratualização com o 

grupo, estabelecendo espaço seguro de fala e escuta; problematização do 

tema a partir das perguntas orientadoras; reflexões e respostas dos 

estudantes; registro dos estudantes utilizando de um mapa mental e registro 

final. (Colégio Marista Graças, Viamão-RS); 

❖ Contação de história, Roda de Conversa Música e Registro Gráfico. (Marista 

Santo Antônio/ Sinop-MT); 

❖ Fotografia, Imagens de Filme, dinâmica de apresentação, construção de um 

mural colaborativo sobre participação na plataforma digital “padlet” e registro 

de desenho/frases/imagens a partir da compreensão dos participantes sobre 

a temática. (PJM do Colégio Marista Conceição - Passo Fundo/RS); 

❖ Foram utilizadas metodologias variadas dentro das possibilidades do 

ambiente virtual, entre elas: leitura de histórias, vídeos temáticos, construção 

de história coletiva, desenhos e diálogos a partir de perguntas para reflexão. 

(Colégio Marista Rosário/ Porto Alegre – RS); 

❖ Nossa escuta aos estudantes foi realizada dia 16 de abril de 2021, no espaço 

da escola, com a presença de 7 estudantes. Sistematizamos nosso encontro 

em 9 momentos. Cada um dos momentos tivemos diferentes percepções 

quanto ao entendimento, participação e motivação dos estudantes. 1º 

Momento: Acolhida. A pastoral escolar ficou responsável por esse momento. 

Os professores Antônio e João, deram as boas-vindas aos estudantes com 

músicas e danças. 2º Momento: Apresentação dos estudantes. Os 

estudantes foram convidados a apresentarem-se, dizendo seu nome, ano 
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escolar e professora. As professoras também se apresentaram. 

3º Momento: Memória da escola. Com a intenção de 

relembrarmos os espaços e as atividades realizadas na escola, os 

estudantes assistiram a um vídeo (vídeo institucional transmitido na live dos 

anos iniciais no ano de 2020). Após o vídeo conversamos sobre a escola e 

os espaços de participação que existem nele. Os estudantes falaram da 

robótica, escolinha de futebol (masculino e feminino) e coral. 4º Momento: 

sensibilização. Neste momento pedimos aos estudantes observarem as 

imagens que estavam expostas no meio da sala. Após a observação e a 

leitura das palavras que compõem as imagens, os estudantes foram 

questionados o que elas se referem e o que é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente? 5º Momento: Integração. Neste momento falamos que além 

desses, as crianças e os adolescentes têm outro direito que é pouco 

comentado e que a maioria não conhece. Então mostramos outras imagens 

que se referem a esse direito. Questionamos qual seria esse direito. 6° 

Momento: Problematização. Com a intenção de incentivar mais a discussão 

sobre esse direito que as crianças e os adolescentes têm e que é pouco 

falado, os estudantes foram convidados a assistirem a um vídeo. Esse vídeo 

foi construído pelas professoras compilando tópicos importantes dos vídeos: 

Participação social: o adolescente é levado a sério? Participação cidadã de 

crianças e adolescentes. Direitos das crianças. 7º Momento:  

❖ Reflexão sobre o tema e levantamento de hipóteses. O levantamento de 

hipóteses foi realizado através do questionamento com as seguintes 

perguntas: O que é participação? Vocês participam das tomadas de 

decisões dentro da família? Vocês participam nos espaços escolares? De 

que forma sua participação é considerada na escola? 8º Momento: Registro. 

Os estudantes fizeram um registro de maneira que sentissem mais “à 

vontade’’ (desenho, frases e palavras) sobre nossas discussões e montaram 

um painel. 9º Momento: Entrega dos certificados de participação. (Escola 

Marista de Ensino Fundamental Santa Marta, Santa Maria – RS); 

❖ Utilizamos a metodologia dialética com a apresentação de vários recursos 

didáticos, com a finalidade de deixar o entrevistado a vontade para escolher 
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a melhor forma de participar. (Centro Social Marista Boa 

Esperança, Santa Cruz do Sul-RS); 

❖ As atividades foram desenvolvidas em quatro encontros: (a) elaboração do 

convite e entrega na casa de cada Educando (a), (b) encontro para 

apresentação do projeto Levante, Fale & Participe (C) apresentação 

adaptada dos marcos internacionais e nacionais que resultaram na rede de 

proteção da criança e da adolescência, (d) circuito de escuta dos educandos 

a partir das perguntas orientadoras. Estratégias para potencializar a escuta 

e a participação: Enquanto meta central, na busca de estabelecer entre os 

educandos um grau de participação satisfatória, com tal intensidade no 

cumprimento dos objetivos do projeto e em relação à promoção de uma 

comunicação eficaz entre o grupo, optou-se por circundar o ambiente com 

elementos lúdicos, que, a partir da acolhida, promoveu nos Educandos a 

constatação destes códigos da infância e da adolescência e a valorização 

do universo interior dos participantes na compreensão do papel fundamental 

dos jogos e brincadeiras. Entre os momentos de apresentações e reflexões 

dos temas, foram utilizados jogos de tabuleiro gigante (ludo), amarelinha, 

Quiz, jogo de capoeira, musicalização e roda de conversa. Compreendendo 

que a ludicidade estabelece sintonia em qualquer cenário que busca 

desenvolver o processo educativo entre crianças, adolescentes e jovens, a 

mediação entre protagonismo e participação, faz-se necessário um 

instrumental lúdico. (Centro Social Marista Irmão Antônio Bortolini, Porto 

Alegre - RS); 

❖ Iniciou-se com um momento de espiritualização acerca do valor da 

participação à luz do Instituto Marista, na sequência foi introduzida uma 

apresentação sobre o projeto Levante-se, Fale & Participe, bem como suas 

motivações e desdobramentos para o Brasil Marista, seguida da 

apresentação da proposta de trabalho do Grupo de Referência UMBRASIL. 

Posteriormente iniciou-se um espaço de diálogo aberto com os(as) jovens a 

partir de perguntas norteadoras sobre o direito à participação organizada nos 

seguintes eixos: a) Conceito de participação pelo olhar do jovem; b) Espaços 

de participação internos; c) Formas de participação; d) Espaços de 
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participação externos; e) Sugestões de como criar, melhorar e 

potencializar os espaços de participação nas escolas, colégios e 

espaços socioeducativos maristas. As perguntas eram disparadas pelos 

mediadores e os(as) jovens utilizavam um recurso da ferramenta virtual para 

solicitar a vez de intervir com suas opiniões, assim a ordem das falas 

seguiam a sequência estabelecida pelos(as) próprios(as) jovens ao 

acionarem o recurso. O registro escrito de cada respostas foi feito 

simultaneamente por um dos mediadores, permitindo a visualização e 

intervenção dos jovens em tempo real, ao final de cada bloco de perguntas 

o registro das respostas era validado com todos os participantes. No 

encerramento dos encontros foi apresentado um vídeo produzido pelo 

Secretariado de Educação e Evangelização do Instituto Marista com relatos 

de jovens maristas de todo o globo falando sobre o projeto Levante-se, Fale 

& Participe. Posteriormente foi enviado por e-mail para cada jovem um link 

para preenchimento de um formulário virtual ampliando as perguntas 

orientadoras a partir dos mesmos eixos utilizados nos encontros virtuais para 

que pudessem aprofundar suas respostas com maior qualidade de tempo. 

(Comissões das Juventudes das três províncias). 

 

2.4. Metodologia de escuta dos educadores 

 Para que tenhamos na prática uma escuta sensível das crianças, 

adolescentes e jovens, o papel do educador é fundamental em todo o processo 

expressivo. Arantes (2009), afirma que o grande desafio do momento atual é 

equacionar a tensão que se instala entre conceder maior autonomia à infância e à 

adolescência, direito a voz e de participação política, com vistas ao alcance daquilo 

que definimos como meta para atingirmos a excelência humana. Nesta perspectiva, 

para que isso aconteça de forma leve no processo desses sujeitos, Zilma de 

Moraes (2003) aponta, que é a partir de experiências educativas cuidadosamente 

organizadas que a criança (o adolescente e jovem) desenvolve desde cedo sua 

sensibilidade, sua autonomia e sua solidariedade. 
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 A escola é o lugar onde a criança, o adolescente e o jovem 

passam maior parte do tempo. Assim, é lugar de construção de relações 

e de sociabilidade, fazendo deles, sujeitos de sua história e promotores de boas 

ações.   

 Nesse sentido, o projeto Levante-se, Fale e Participe! considera 

importante também a consulta de educadores sobre o direito à participação de 

crianças, adolescentes e jovens maristas. Essa consulta é parte de uma estratégia 

metodológica para conhecer as opiniões e reflexões de educadores maristas sobre 

o que deveria tratar um guia sobre a participação e protagonismo infantil e juvenil 

a partir da perspectiva do carisma marista.1 

 Na PMBSA a escuta dos educadores iniciou após o encontro formativo 

ocorrido no dia 24 de março de 2021. Desse encontro, participaram cerca de vinte 

e cinco (25) educadores dos Colégios e Unidades Sociais da província, sendo que 

quatro (04) deles foram escutados exclusivamente para projeto. 

 Na PMBCN a escuta dos educadores foi realizada logo após a dinâmica 

de escuta dos adolescentes das três unidades participantes. Assim, quatro (04) 

professores foram escutados exclusivamente para o projeto.  

 O encontro dos educadores aconteceu na modalidade on-line, e teve 

como pauta a contextualização sobre o projeto Levante-se, Fale & Participe, a 

programação da atividade nas províncias do Brasil Marista, e a sensibilização sobre 

o tema do direito à participação das crianças, adolescente e jovens.  

 O exercício de escuta do educador consistiu em participar da formação 

no dia 10 e 24 de março, ler os Guias do Projeto, refletir sobre alguns conteúdos. 

 

2.5. Indicadores  

 

Total: 187 pessoas 

❖  CRIANÇAS: 

 
1 Guia sobre o direito à participação das crianças e jovens maristas. Documento de trabalho. Rascunho 
Novembro / 2019. Secretariado de Educação e Evangelização do Instituto Marista. Roma. 2019. 
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Foram escutadas 99 crianças. 

 

❖ ADOLESCENTES E JOVENS: 

Foram escutados 71 adolescentes e 17 jovens. 

 

❖ IDADES DAS CRIANÇAS ESCUTADAS: 

Foram escutadas crianças de 6 a 12 anos de idade. 

 

❖ IDADES DOS ADOLESCENTES E JOVENS ESCUTADOS: 

Foram escutados adolescentes e jovens de 13 a 29 anos 

 

❖ MODALIDADE DE ESCUTA REALIZADA: 

Foram realizadas escutas na modalidade virtual e presencial, sendo que a 

maior parte dos processos de escuta foi realizado na modalidade virtual. 

Apenas 05 (cinco) unidades fizeram o processo de escuta no formato 

presencial, as demais, 14 unidades e as 03 (três) Comissões de Juventudes 

das províncias do Brasil Marista, em formato remoto. 

 

❖ NÚMERO TOTAL DE EDUCADORES ESCUTADOS: 

08 educadores 

 

2.6. Unidades participantes 

 

 

 

 

 

PMBSA 
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Participaram do processo de escuta sete (07) Colégios, cinco 

(05) Unidades Sociais e quatro (04) grupo de PJM. 

Colégios: Colégio Marista Santo Antônio, Colégio Marista Rosário, Colégio Marista 

São Pedro, Colégio Marista Santo Ângelo, Colégio Marista Aparecida, Colégio 

Marista João Paulo e Colégio Marista Graças.  

Centros e Escolas Sociais: Centro Social Marista Santa Isabel, Centro Social 

Marista Irmão Antônio Bortolini, Centro Social Marista Boa Esperança, Centro 

Marista da Juventude e a Escola Marista Santa Marta. 

Grupos de PJM: PJM Colégio Marista Assunção. PJM Colégio Marista Conceição, 

PJM Colégio Marista Medianeira, PJM Colégio Marista Roque. 

 

 

 

 

 

 

Participaram do processo de escuta um (01) Colégios, duas (02) Unidades Sociais. 

Colégios: Colégio Marista Patamares (Salvador/BA) 

Escolas Sociais: Escola Marista Champagnat de Terra Vermelha (Vila Velha/ES) 

e Colégio Marista PIO XII (Surubim/PE)  

 

 

 

 

 

 

PMBCN 
 

PMBCS 
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Foram escutadas as 03 (três) Comissões de Juventudes Provinciais 

 

2.7. Cronograma 

PROJETO “LEVANTE-SE, FALE E PARTICIPE” 

CRONOGRAMA DO 

PROJETO QUE DEVEM 

SER OBSERVADAS 

POR CADA UNIDADE 

 

 

ORIENTAÇÕES 

 

 

RESPONSÁVEL 

 

 

PRAZO 

 

 

 

 

Formação 

 

 

- Alinhamento e validação da 

proposta com os colaboradores 

que farão as escutas das crianças, 

adolescentes e jovens. 

 

- Encaminhar o Plano de Trabalho 

às Unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

12/03/21 

 

Elaboração de 

metodologia de escuta 

 

 

- Elaborar metodologia para ações 

e atividades que subsidiarão a 

escuta da criança, do adolescente 

e do jovem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

EDUCACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira 

quinzena 

de 

março/21 

 

Formação sobre o 

Tema com as Crianças, 

Adolescentes e Jovens 

 

 

- Promover atividades criativas e 

lúdicas para discutir a temática da 

participação, com o objetivo de 

inteirar as crianças e adolescentes 

sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

Escuta qualificada das 

crianças e 

adolescentes para 

elaboração do relatório 

 

- Realização da escuta das 

crianças com a utilização de 

vocabulário e linguagem que sejam 

acessíveis e formas de abordagem 

lúdica, criativa e dinâmica, com 

vistas a elaborar relatório. 

- Seleção de depoimentos, 

considerando a diversidade; 

- Sistematização do material e do 

resultado alcançado;  
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- Desenvolvimento de um plano de 

formação contínuo a ser executado 

pela Província para incidência 

política; 

- Organizar a escuta com grupos 

“focais”, buscando contemplar as 

diversas realidades vivenciadas 

pelas Províncias, de modo que a 

escuta seja “intensa” e não 

“extensa”.  

 

Envio do Relatório 

(síntese) e material 

(vídeos/foto/desenhos) 

para GT, ou pessoa de 

referência, de sua 

Província 

 

- Sistematização do material e do 

resultado alcançado;  

- Fornecer informações de 

identificação da criança, do 

adolescente, e do jovem (deve-se 

informar somente o primeiro 

nome, idade, gênero, 

escolaridade e estado), e outras 

informações conforme formulário 

de registro, disponibilizado no item 

5.3 do Instrumental. 

- Preencher a autorização do 

responsável legal para 

participação da criança e 

adolescente para a escuta. 

 

 

 

UNIDADES 

EDUCACIONAIS 

 

 

 

Até 

10/04/21 

 

 

 

Relatório para envio ao 

GR da UMBRASIL 

 

 

- Elaborar o relatório consolidado, 

considerando os relatórios das 

sínteses enviadas pelas Unidades, 

das recomendações e análise de 

dados e a escuta realizada na 

Província. 

 

 

 

COORDENAÇÕES/REPRE

SENTAÇÕES 

PROVINCIAIS 

 

 

 

15/04/21 

 

 

Elaboração do 

Relatório Final  

 

 

 

 

- Elaboração do Relatório Final 

Brasil Marista e envio ao 

Secretariado de Educação e 

Solidariedade do Instituto 

 

 

 

UMBRASIL e Províncias 

 

 

Até 

30/04/21 
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3. RELATÓRIO DAS ESCUTAS 

3.1. Escuta das crianças, adolescentes e jovens 

3.1.1. DAS ESTRATÉGIAS PARA POTENCIALIZAR A ESCUTA E A 

PARTICIPAÇÃO:  

 Pelos educadores foram realizadas algumas estratégias para 

potencializar a escuta e a participação das crianças, adolescentes e jovens. Dentre 

as estratégias elencadas pelos educadores, destacamos a utilização de vídeos, 

músicas, histórias, poesias, plataformas de entretenimento online, dinâmicas de 

apresentação através das redes sociais, como motivação das partilhas, diálogos 

acerca do direito à participação em relação a percepção dos(as) jovens, seja ela 

nos espaços internos (PJM, grêmio estudantil, Assembleias de classe, Comissões 

de Juventudes etc.) ou externos (Conselhos, Fóruns, Parlamento Juvenil, 

Conferências, Setores e organismos eclesiais), além de contextualizações sobre o 

dia a dia e vivências desses públicos para auxiliar na participação do grupo. O 

vínculo e conhecimento do educador envolvido com as crianças, adolescentes e 

jovens facilitou o processo de escuta. 

 

3.1.2. DA COMPREENSÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS 

SOBRE A PROPOSTA DAS ATIVIDADES: 

 Dos registros realizados pelos educadores, foi possível identificar que as 

crianças compreenderam a proposta do projeto de acordo com a maturidade de 

cada uma delas. Os adolescentes e jovens se posicionaram de forma acolhedora 

a proposta, dialogando de forma madura os temas atrelados a dimensão da 

participação. No entanto, também há registros das dificuldades enfrentadas diante 

do momento pandêmico, que pode ter influenciado no desenvolvimento da 

aprendizagem, autonomia, protagonismo e empoderamento dos estudantes. 

 Destacamos alguns relatos dos educadores sobre a compreensão das 

crianças, adolescentes e jovens sobre a proposta: 
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Os educandos demostraram compreensão na proposta das 

atividades. Participaram de forma eficaz nos momentos de 

escuta. Conseguiram fazer relação com suas experiências de vida, 

trouxeram exemplos de suas famílias, amigos, catequese, atividades de 

lazer e como estudantes na escola. (Michele Fiametti Zanatta – Colégio 

Marista Aparecida, Bento Gonçalves-RS) 

 

Após a realização da escuta e da leitura dos registros feitos pelas 

professoras, acreditamos que, devido à distância que os estudantes estão 

da escola, várias práticas foram perdidas e precisam ser recuperadas 

como a participação efetiva nas discussões. Percebemos o grupo muito 

tímido e pouco participativo.  

Avaliamos também que esta escuta deveria ter sido feita em duas ou três 

etapas, assim, talvez, conseguíssemos resgatar a prática da participação 

oral, a segurança de expressar suas opiniões e laço entre 

professor/estudante. Percebemos a importância desse tema, por isso 

acreditamos que trabalhar com direitos deve ser um hábito contínuo e não 

apenas em um encontro após 13 meses de afastamento da sala de aula. 

Além disso, também concluímos que o distanciamento da escola, não 

apenas influenciou na aprendizagem acadêmica, mas sim, na autonomia, 

protagonismo e empoderamento de nossos estudantes. (Graciele Silva de 

Matos - Escola Marista de Ensino Fundamental Santa Marta, Santa Maria 

– RS) 

 

Quando se está numa roda de conversa com várias crianças, a colocação 

de uma leva a consideração, o argumento, a aceitação, o questionamento 

de outra. Infelizmente a forma como precisou ser realizada a atividade 

(atendimento individual) acabou por prejudicar essas trocas e por vezes 

bloquear certas atitudes e interações das crianças. Mas embora 

individual, todas as crianças foram participativas durante o processo, 

tendo facilidade de se inserirem e participarem ativamente. Sendo assim 

avalio que todas as crianças participantes do projeto, compreenderam de 
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forma clara e objetiva a proposta da atividade. (Roberta 

Vencato Radajeski, Centro Social Marista da Juventude. Porto 

Alegre/RS.) 

 

Identificamos que a compreensão das crianças foi diferente em cada 

momento realizado. Com a contação de histórias, as crianças se sentiram 

à vontade, e os temas foram debatidos e a participação das crianças 

aconteceu de forma muito legal e espontânea isso, dentre as idades de 8 

a 10 anos. Já o grupo de 10 a 12 anos que não participou da contação de 

histórias e sim de uma roda de bate papo sobre o tema, que teve como 

base “a história de Champagnat, como ele se relacionava com as pessoas 

e participava em meio a seus grupos”. Nesse momento a ideia era que o 

grupo se expressasse de forma livre, produzindo texto, desenhos, áudio 

e ou audiovisual. Neste momento o grupo não foi muito participativo, eram 

duas meninas irmãs e três meninos que conhecemos por serem 

espontâneos e cheios de ideias, mas que no momento demonstraram se 

extremante envergonhados. Esses momentos distintos foram realizados 

em ambientes diferentes, mas no mesmo horário, e cada um pode 

escolher em qual participar, dentro de sua linha de interesse, com isso 

também concluímos a influência das idades para o desenvolvimento das 

atividades, onde determinadas atividades são levadas com “Frau”, por 

determinadas idades, onde cada vez mais cedo nossos educandos 

perdem o interesse por histórias, leituras e outras temas, tachados como 

coisas de crianças pequenas, pois ele se enxergam muito pelo tamanho 

físico. A atividade do jogo, foi de participação de todos, e percebemos que 

houve a compreensão do tema, de acordo, com a maturidade de cada um 

e que cada um entende a participação relacionada a suas vivências. Onde 

aqueles que participam efetivamente dos espaços de fala e escuta e 

tomadas de decisões compreendem que participar não é apenas “estar”. 

(Luis Miguel da Silva de Oliveira, Centro Social Marista Santa Isabel- 

Porto Alegre - RS) 
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Todos os atendidos entrevistados, não entendiam os 

questionamentos sem uma explicação prévia. A avaliação da 

atividade é de sugerir, se pensar em questões mais direcionadas a faixa 

etária. (Patrícia Rosas Rodrigues, Centro Social Marista Boa Esperança, 

Santa Cruz do Sul-RS) 

Os educandos participaram das atividades de forma motivada e ativa, 

embora em alguns, momentos a dispersão se fizesse presente, sendo 

explorada, enquanto impulso para a articulação de suas ideias e falas. O 

grupo demonstrou-se bastante curioso acerca da proposta de serem 

ouvidos (as), sobre como avaliam sua presença e suas contribuições nos 

espaços que frequentam, e acrescentam o reconhecimento de uma 

determinada insegurança nos momentos de expressar o que pensam nos 

espaços de participação, devido a situações de deboche entre colegas e 

certa inclinação ao protagonismo e a autonomia em outros momentos. 

(Marcio André Santos, Centro Social Marista Irmão Antônio Bortolini, 

Porto Alegre - RS) 

 

3.1.3. O QUE OS PARTICIPANTES ENTENDEM POR PARTICIPAÇÃO? ELES 

SE SENTEM REPRESENTADOS NOS ESPAÇOS DECISÓRIOS? 

 As crianças relataram aos educadores que participar é: 

• INTERAGIR;  

• FALAR;  

• SER OUVIDO;  

• TROCAR EXPERIÊNCIAS;  

• ESTAR JUNTO;  

• SE ENVOLVER;  

• DAR SUA OPINIÃO;  

• SE FAZER PRESENTE;  

• É UM DIREITO;  

• COMPARTILHAR OPINIÕES;  

• É SE PRONUNCIAR; 
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• É DIALOGAR;  

• É OUVIR E APRENDER;  

• É DISCUTIR UM ASSUNTO. 

Os adolescentes e jovens relataram aos educadores que participar é: 

• FAZER PARTE DE ALGO; 

• TER VOZ ATIVA DIANTE DA MUDANÇA; 

• COMUNICAÇÃO; 

• PARTILHA; 

• CONSIDERAÇÃO; 

• PARTICIPAR É TRANSFORMAR; 

• INSTIGAR; 

• PROPORCIONAR ESPAÇOS DE ESCUTA A DIVERSOS PÚBLICOS; 

• EXPRESSÃO; 

• TER CONFIAÇÃO PARA EXPRESSAR A OPINIÃO; 

• SINÔNIMO DE PROTAGONISMO. 

• TER LIBERDADE DE EXPRESSÃO; 

• PRESENÇA; 

• VISÃO DE COLETIVIDADE; 

• ESPAÇO DE DELIBERAÇÃO; 

• PARTICIPAÇÃO PRESSUPÕE CONTRIBUIÇÃO. 

 

 Sobre o sentimento de se sentirem representados nos espaços 

decisórios, as crianças assim referiram: 

• NÃO SE SENTEM FELIZES QUANDO NÃO SÃO OUVIDOS E QUANDO 

SUAS OPINIÕES NÃO SÃO LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO. 

• AINDA SÃO POUCO ESCUTADAS, SINALIZANDO PARA UMA 

AUTOMATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS 

COTIDIANAS DO MUNDO ADULTO. 

• O RECREIO DOS PEQUENOS NÃO DA PARA FAZER NADA, OS 

GRANDES NÃO RESPEITAM. 
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• NO MEU COLÉGIO É UM ABSURDO, QUEM TEM MENOS DE 

10 ANOS, NÃO PODE VOTAR PARA ESCOLHA DA 

DIRETORA. 

• CRIANÇA NÃO SE METE EM COISA DE ADULTO. 

• NA VILA A GENTE NÃO PODE FAZER NADA, TEM MUITO TIRO E 

PESSOAS MÁS. 

• IDEALIZAM UM FUTURO EM QUE SEJAM MAIS ESCUTADOS POR 

AUTORIDADES. 

• SE SENTEM REPRESENTADOS NOS ESPAÇOS DECISÓRIOS DA 

ESCOLA POIS SEMPRE SÃO ESCUTADOS. 

Sobre o sentimento de se sentirem representados nos espaços decisórios, os 

adolescentes assim referiram: 

• A COMUNIDADE MARISTA NOS PERMITE SE EXPRESSAR ATRAVÉS 

DE MOMENTOS COMO ESSE, UTILIZANDO DE REPRESENTAÇÕES DO 

CORPO ESTUDANTIL PARA MELHORAR ASPECTOS DO COLÉGIO. NO 

ENTANTO, SINTO QUE, EMBORA TENHAMOS ALGUMAS 

REFERÊNCIAS, A JUVENTUDE NÃO ENCONTRA MUITO ESPAÇO PARA 

SE EXPRESSAR NA SOCIEDADE ATUAL, ESPECIALMENTE NA ÁREA 

EDUCACIONAL; 

• TEMOS SIM ESPAÇOS PARA EXPRESSAR NOSSA OPINIÃO SOBRE O 

QUE NOS AFETA NA COMUNIDADE, MESMO QUE NOSSAS FALAS, NA 

MAIORIA DAS VEZES, NÃO SEJAM LEVADAS A SÉRIO.  

• ACREDITO QUE SIM, MAS A ESCUTA, PRINCIPALMENTE DOS MENOS 

FAVORECIDOS, DEVERIA SER MELHORADA. TODOS OS GRUPOS 

SOCIAIS TEM A CAPACIDADE DE EXPRESSAR SUAS OPINIÕES, 

PORÉM ALGUNS GRUPOS NÃO SÃO ESCUTADOS, O QUE AFETA A 

CONVIVÊNCIA EM COMUNIDADE.  

• EM DETERMINADAS OCASIÕES, POIS MUITAS VEZES NÃO SOMOS 

CONSULTADOS PARA DECISÕES MAIS CORPORATIVAS, MAS QUE 

TAMBÉM NOS AFETAM.  
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• NÃO TOTALMENTE, ACREDITO QUE NÃO É PROMOVIDA A 

PARTICIPAÇÃO EM TUDO, A PARTICIPAÇÃO NÃO É 

INSTIGADA DE FORMA CORRETA, POIS PRECISA HAVER MAIS 

TRANSPARÊNCIA.  

• FIQUEI EM DÚVIDA ENTRE NÃO E SIM. NEM SEMPRE TEMOS UM 

ESPAÇO, MAS ÀS VEZES TEMOS. PARA MIM FICA SEMPRE NO MEIO 

TERMO, DEPENDENDO DE ONDE VOCÊ ESTÁ. ME COLOCANDO, EU 

TENHO UM ESPAÇO QUE SERIA NA ESCOLA, NA MINHA CASA, NA 

MINHA FAMÍLIA. MAS, OLHANDO PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO 

TEM A OPORTUNIDADE DE TER UMA ESCUTA, ASSIM COMO 

ESTAMOS TENDO, ESSAS NÃO TEM LUGAR, NEM MESMO NA FAMÍLIA 

OU NA ESCOLA, NÃO PERMITINDO QUE SE EXPRESSEM SOBRE SEUS 

SENTIMENTOS. 

• SE PENSARMOS COMO ESPAÇO A NOSSA ESCOLA, EU PENSO QUE 

SIM, POIS TEMOS ESPAÇO PARA CONVERSAR. 

Seguem os relatos das crianças sobre participação: 

 “Participar é se pronunciar”. (Laís, 9 anos. Escola Marista de Ensino 

Fundamental Santa Marta, Santa Maria – RS) 

 “É dar sua opinião”. (Ellen, 12 anos. Escola Marista de Ensino 

Fundamental Santa Marta, Santa Maria – RS) 

 “É dialogar”. (Anna, 12 anos. Escola Marista de Ensino Fundamental 

Santa Marta, Santa Maria – RS) 

 “É estar presente”. (Rafaelly, 10 anos, Escola Marista de Ensino 

Fundamental Santa Marta, Santa Maria – RS) 

 “Participar é discutir um assunto”. (Giovana, 11 anos. Escola Marista de 

Ensino Fundamental Santa Marta, Santa Maria – RS) 

 “Para mim, participar é interagir com as pessoas, estar presente para 

aprender coisas novas e ser ouvido pelas pessoas!” (Clara, 9 anos. 

Colégio Marista Santo Ângelo- Santo Ângelo-RS) 
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“Para mim participar é interagir com outras pessoas, aprender 

fazer amigos.” (Gabriel, 9 anos. Colégio Marista Santo Ângelo- 

Santo Ângelo-RS) 

“é você fazer parte de alguma coisa (...) fazer parte de um projeto, 

participar na sala de aula, falar sua opinião e escutar a opinião dos outros 

também.” (Nina, 11 anos. Colégio João Paulo II, Brasília- DF) 

“a importância de você ser escutado, é que a sua opinião, e de várias 

outras pessoas, é levada em conta na discussão, e no final dessa 

discussão, a gente tem um consenso mais favorável para todos.” (Lucas, 

11 anos. Colégio João Paulo II, Brasília- DF) 

“Nossa inclusão é muito importante, porque a gente tem muita 

criatividade, a gente tem muita energia para colocar essas ideias em 

prática.” (Giulia, 11 anos. Colégio João Paulo II, Brasília- DF) 

“é fazer acontecer” (Nycolas, 9 anos. Centro Social Marista da Juventude. 

Porto Alegre/RS.) 

“Uma criança pode agregar, não é só os adultos que sabem resolver. 

Muitas vezes os adultos tem menos maturidade que uma criança. Nossos 

avós não podiam opinar. Está tudo evoluindo.” (Cassiano, 12 anos. 

Colégio Marista Roque - Cachoeira do Sul/RS) 

“Ao meu ponto de vista, participação é estar ali e estar presente. Você e 

sua alma, juntos/as. Não adianta estar de corpo presente. Participação 

não é apenas falar com os outros, mas sim escutar, prestar atenção. 

Participar é estar presente, não falar, mas estar ali, escutando o outro. 

(Gabriela, 12 anos. Colégio Marista Assunção - Porto Alegre/RS) 

“Todo mundo tem sem direito de mostrar sua voz e falar o que pensa. As 

eleições de presidente ou prefeito, claro que não vamos votar, mas é difícil 

de explicar para as outras gerações como nossos avós, que nossa opinião 

importa, pois eles acham que não temos responsabilidade. Por vezes 

sinto que não tenho voz na minha família, mas respeito, pois sei que no 

tempo deles era assim.” (Isabelli, 11 anos. Colégio Marista Roque, 

Cachoeira do Sul-RS) 
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“Eu penso que é algo muito importante. Muitas crianças 

pensam melhor que os adultos sobre questões de como 

melhorar o planeta. Todos têm direito de fala. A questão do voto, tudo 

bem as crianças não votarem. Mas nós também deveríamos dar nossa 

opinião sobre quem deveria governar o país. Nossa opinião não é apenar 

por ver na internet, nós temos capacidade de pensar além da opinião dos 

outros. (Sofia, 11 anos. Colégio Marista Roque, Cachoeira do Sul-RS) 

“Falar é importante, porque a gente fala para uma pessoa o que a gente 

está sentindo, o que a gente quer...” (Eric, 6 anos, Colégio Marista Santo 

Antônio, SINOP-MT) 

“Tem que respeitar a opinião do outro” (Jair, 6 anos, Colégio Marista Santo 

Antônio, SINOP-MT) 

“É bom a gente falar porque senão a pessoa não sabe o que a gente 

quer.” (Talita, 6 anos, Colégio Marista Santo Antônio, SINOP-MT) 

“Para mim participar é tipo, eu quero participar de tal projeto, quando eu 

dou ideias” (Carlos Henrique, Centro Social Marista Irmão Antônio 

Bortolini, Porto Alegre - RS) 

É tipo, quando eu quero participar de uma corrida ou de um campeonato”. 

(Mateus, Centro Social Marista Irmão Antônio Bortolini, Porto Alegre-RS) 

“É quando eu participo de tal jogo” (Kamili Vitória, Centro Social Marista 

Irmão Antônio Bortolini, Porto Alegre-RS) 
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“Para mim, a participação tem a ver com a comunicação”. 

(Pedro Machado, Centro Social Marista Irmão Antônio 

Bortolini, Porto Alegre-

RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Desenho da aluna Heloisa, 6 anos, Colégio Marista Santo Antônio, SINOP-MT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Desenho do aluno Jair, 6 anos, Colégio Marista Santo Antônio, SINOP-MT) 
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(Mural de participações das crianças, do Grupo PJM do Colégio Marista 

Conceição, Passo Fundo-RS) 

 

 Seguem os relatos dos adolescentes sobre participação: 

 

“A opinião do jovem é importante, pois é ele que passa pelos processos e 

mudanças dentro de um ambiente escolar, então não adianta alguém tomar 

decisão por nós. A opinião de pessoas adultas também é importante e eu não acho 

que uma opinião vá sobrepor-se a outra” (Colégio Marista Patamares – 

Salvador/BA) 

“Para ser sincera, muitas vezes, não. As vezes as nossas expressões não são 

escutadas por conta de uma “tradição” ou definição pré-determinada. Na minha 

opinião, as coisas não podem funcionar assim. Estamos em constante mudança e 

adaptação, não há como evoluir sem que arrisquemos novos métodos. Sinto que o 

marista, as vezes prefere se manter na zona de conforto á escolher um novo 

sistema, novas datas, novos experimentos. Por favor, precisamos nos adaptar ao 
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mundo e aos tempos, não dá para continuar sempre na mesma, né?” 

(Colégio Marista Patamares – Salvador/BA) 

 

“Coloquei que não pensando num contexto geral. Penso que a opinião do jovem é 

muito invalidada. Minha família ouviria meu lado, mas na rua, em uma luta por 

alguma causa, eu sei que minha opinião seria invalidada por muitos, não digo todos, 

mas pela grande maioria, porque tem muitas pessoas que se consideram mais 

sábias e que invalidam a opinião do jovem, pois acham que ele não viveu o 

suficiente para poder saber, que não tem vivência, não tem experiência e não pode 

se posicionar. Num contexto geral, acredito que não temos espaço para expressar 

nossa opinião por sermos invalidados.” (Escola Marista Champagnat de Terra 

Vermelha – Vila Velha/ES) 

“Os alunos sentem que só em alguns lugares ou quase nunca possuem espaços 

para expressarem suas opiniões, pois muitas vezes são julgados quando 

expressam suas opiniões e por serem muito novos eles são taxados de não 

saberem muito ou nada dos assuntos abordados.” (Escola Marista Champagnat de 

Terra Vermelha – Vila Velha/ES) 
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(Mural de participações dos adolescentes,  do Colégio Marista PIO XII, Surubim-

PE) 

 

 

 Relatos das Comissões das Juventudes sobre participação: 

 

Julia Ramos: “Há espaços que não cabe aos alunos, isso porque por vezes a 

estrutura não comporta, porque “já está decidido”, já há uma regra. Há sim espaços 

de participação na escola (PJM, Comissões...).” 

 

Julia Costa: “Teve a oportunidade de discutir sobre “coisas que não eram 

discutidas” (ex: calendário escolar). O pedagógico é mais engessado, mas aos 

poucos há uma mudança. Na Universidade não consegue enxergar muitos espaços 

de participação. Isso foi um choque. Há os espaços na Universidade e as pessoas, 

mas são sempre as mesmas pessoas que estão decidindo. Virou um “gueto”. Não 

é um espaço aberto.” 

 

Vitor: “Há espaço de fala que, a princípio, é efetivo, mas não dá para fazer tudo. Se 

o jovem quiser participar (na universidade), é preciso correr atrás, porque não é 

convidado, ou não se sente parte.” 
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Julia Costa: “Quando estava na Escola, havia uma abertura muito 

grande da Instituição.” 

 

Vitor: “Além de conseguir participar, também sentia interesse dos alunos e havia 

uma abertura entre os alunos. Também havia abertura Institucional.” 

 

Julia Costa: “Falta reconhecimento das comissões locais, pelos professores. Ela 

fica como um projeto pastoral e não como um espaço da escola. Hoje não se 

consegue nem ver quais  espaços que podemos participar no pedagógico, porque 

não conhecem quais assuntos existem lá.” 

 

Julia Ramos: “Depende da realidade, para mudar uma pequena coisa, precisa 

mudar a escola inteira.” 

 

Julia Ramos: “O pedagógico está mais ligado ao pilar dos “deveres”, enquanto a 

pastoral está mais ligada ao pilar dos “direitos”. Também temos que avaliar as 

prioridades dos estudantes, que algumas vezes não participam porque estão se 

dedicando a estudar e a fazer outras coisas.” 

 

Julia Costa: “Quem participa de outras atividades (teatro, cultura, esportes) acaba 

‘ficando de escanteio”. O único apoio que eles têm é do pedagógico. Não há muito 

espaço de participação para essas pessoas.” 

 

3.1.4. AS CRIANÇAS, OS ADOLESCENTES E OS JOVENS SE SENTEM 

CONSIDERADAS NAS TOMADAS DE DECISÕES DOS ESPAÇOS QUE 

PARTICIPAM? O QUE ELAS GOSTARIAM QUE FOSSE DIFERENTE? 

 

 As crianças, os adolescentes e jovens manifestaram, de modo geral, que 

se sentem escutadas, especialmente no espaço da escola, ou do centro social. 

Mas, também expressam que sua opinião muitas vezes não é levada em 

consideração, tanto na família, na rua, como no ambiente educativo. 
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 Seguem algumas manifestações das crianças sobre se 

sentirem consideradas nas tomadas de decisões e o que elas gostariam 

que fosse diferente: 

Olha, professores e escolar como geral, na parte adulta, eu acho que sim, 

mas eu não posso dizer o mesmo dos meus colegas. (....) tem situações 

que a gente não tem opinião. Eu posso estar sendo meio hipócrita de estar 

falando isso, mas as vezes a gente acaba recebendo só as coisas boas, 

mas em algumas coisas, por exemplo o pátio, a gente não é comunicado. 

(Mahara, 12 anos. Colégio Marista Assunção, Porto Alegre-RS) 

Sempre vai ter colega que vai dizer que não e não vai respeitar tua 

opinião. A mesma coisa que a Mahara falou, o colégio nos escuta, os 

professores, coordenadores nos escutam, mas as vezes tem colegas que 

não respeitam nossas opiniões.   (Marcelo, 12 anos. Colégio Marista 

Assunção, Porto Alegre-RS) 

Depende. Tem coisas que a gente opina e depois a gente vê que não 

acontece nada diferente. (Bábara, 12 anos. Colégio Marista Assunção, 

Porto Alegre-RS) 

“depende muito do caso, tem vezes que nossa opinião é só uma opinião. 

Traz a questão da idade: “Como um carinha, uma criança que fala e não 

é levado a sério” “Hoje em dia para as opiniões serem levadas a sério, 

tem que ter moral...” “depende, porque acho que alunos são só alunos, 

são crianças que eu não sei se deveriam tomar uma decisão. Não que eu 

ache que não conte, mas acho que tem decisões que não acho que 

deveríamos tomar” (Gabriel, 11 anos. Colégio Marista Graças, Viamão-

RS) 

“Na escola é bem importante, porque nossa opinião é que move a escola, 

e vários projetos”. Na família: “Depende do assunto porque tem coisas 

que os pais preferem resolver sozinhos” Com amigos: “temos opiniões 

bem parecidas, para chegarmos a um acordo, seja mínima a coisa, temos 

que considerar a opinião de cada um” Finaliza dizendo que “sim”, sua 
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opinião é levada em consideração. (Isabela, 12 anos. Colégio 

Marista Graças, Viamão-RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Devemos participar sempre e incentivar os outros a fazer o mesmo. 

Sempre podemos melhorar e a escola também pode, mas hoje ela tem 

muitos espaços de participação valiosos.” (Escrito da aluna Isabela, 12 

anos, sobre participação na escola. Colégio Marista Graças, Viamão-RS) 

 

“Minha opinião é bem escutada, mas de vez em quando, depende do 

assunto”.  Quando solicitado um exemplo “no seminário projeto de vida 

eles falam bastante, então fico quase sem palavras”.  (Vitor, Colégio 

Marista Graças, Viamão-RS) 

“Na escola, eu acho que assim... Eu não sei, por enquanto eu estou 

satisfeita com minha participação na escola, na minha opinião 

eu to satisfeita comigo, por que muitas vezes eu estou ligada com isso e 

pra mim está tudo certo. Pouquíssimas coisas que teriam que 

mudar, vocês tem mais experiência das coisas, a gente as vezes gostaria 

de escolher as coisas, por exemplo, horário de aula, intervalo... Mas talvez 

isso fosse nos prejudicar.  Na família, algumas vezes eu não concordo do 

jeito que são feitas, mas eu gostaria que me perguntassem, pedissem 

minha opinião... Mas eu to satisfeita com minha tomada decisão. Antes as 
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coisas eram diferentes. É como a troca de escola, que fui 

ouvida.” (Barbara, 12 anos. Colégio Marista Assunção - Porto 

Alegre/RS) 

“Eu acho que na turma no colégio às pessoas tentam me entender, mas 

cada um tem sua propiria opinião. Na turma cada um tem a sua, não 

temos como mudar. Em casa, sou a mais velha, acho que não era pra ser 

assim por idade, mas no final eu sou levada a sério por ser mais velha e 

as pessoas entendem o que quero falar. Acho que estão vindo perguntar 

o que pode melhorar. Mas ainda acho pouco contato (sobre o colégio). A 

PJM está sempre comigo, mas a escola em si eu percebo pouco 

interesse. (...) Minha opinião para os professores acho que não muda 

muita coisa, sinto que não estou sendo escutada, em virtude do numero 

de alunos e trabalhos. Mas acho que eles deveriam dar mais espaço para 

falarmos sobre como estamos nos sentindo e sobre a vida. Pois alguns 

professores comentam sobre a vida deles, e não falamos sobre a nossa. 

Devíamos ter um tempo para isso.” (Isabelli, 11 anos. responde Colégio 

Marista Roque, Cachoeira do Sul-RS) 

“Eu diria que na maioria das vezes sim, No colégio quando dou minha 

opinião, alguns levam, outros acham que só a própria opinião importa. Em 

casa eu sinto que não, pois eu sou a mais nova. Geralmente acham que 

estou errada. Então às vezes sim, outras não. Acho que a LEG e a 

PJM nos consulta. Mas o colégio nos informa pouco. Temos um grupo de 

líderes de turma que temos espaço para ser informados sobre o que vai 

acontecer. (Sofia, 11 anos. Colégio Marista Roque, Cachoeira do Sul-RS) 

“O papel do professor não é só fazer o aprendizado, é também escutar. A 

gente vê ele como professor, mas também como uma pessoa normal, que 

faz piada, que interagem sobre fatos que aconteceram conosco.” 

(Cassiano, 12 anos. Colégio Marista Roque, Cachoeira do Sul-RS) 
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“Muitas pessoas acham que só porque somos crianças/adolescente, não 

temos maturidade para opinar, TODOS NÓS TEMOS DIREITOS DE 

PARTICIPAR” (desenho e escritos da aluna Anna, 12 anos. Escola 

Marista de Ensino Fundamental Santa Marta, Santa Maria – RS) 

“Somos escutados quando temos brigas no recreio”. (Paulo Ryan, 10 

anos. Escola Marista de Ensino Fundamental Santa Marta, Santa Maria – 

RS) 

“A coordenação escuta nossos problemas e tenta resolver, mas as vezes 

não resolve. ” (Giovana, 11 anos. Escola Marista de Ensino Fundamental 

Santa Marta, Santa Maria – RS) 

“Às vezes, na escola e na minha casa. Eu também percebo que minhas 

opiniões são levadas em consideração pela expressão do rosto. (...)“Sim, 

eu não tenho vergonha de dar minha opinião, só tenho vergonha de 

cantar.” (Manuela, 9 anos. Colégio Marista Santo Ângelo, Santo Ângelo-

RS) 

“ Às vezes. Quando é algo sério sim. Mas quando é uma conversa em 

casa e só tem eu de criança e os outros são adultos, eles não querem me 

escutar. (...)Quando o assunto é sério eles me escutam, mas quando não 

é sério, às vezes eles não podem me escutam naquele momento!” 

(Gabriel, 9 anos. Colégio Marista Santo Ângelo, Santo Ângelo-RS) 
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“Às vezes, na escola e em casa. Percebo que me escutam 

quando me respondem. (...)“Eu sei que fui escutado quando 

eles me dão retorno. Se não me respondem nada é porque não querem 

conversar comigo! (...)“ De vez em quando eu tenho o poder de voto, de 

escolher o que quero comer, por exemplo.” (Luan, 9 anos. Colégio Marista 

Santo Ângelo, Santo Ângelo-RS) 

“Às vezes a gente fala e eles parecem que não escutam. Eu sei que sou 

escutada ou não, quando vejo a expressão do rosto dos adultos.” (Flávia, 

9 anos. Colégio Marista Santo Ângelo, Santo Ângelo-RS) 

“Sim. Porque na maioria das vezes eles fazem o que eu falo, mas às vezes 

não é na hora e aí eu tenho que esperar. (...) às vezes fico com vergonha, 

mas falo mesmo assim!” (Davi, 9 anos. Colégio Marista Santo Ângelo, 

Santo Ângelo-RS) 

“Às vezes os adultos não prestam atenção. Na aula online, às vezes a 

gente quer falar e os outros colegas ficam falando todos juntos e não 

conseguimos tirar a dúvida e a aula acaba. Eu percebo que as pessoas 

me escutaram porque vejo elas prestando atenção.” (Clara, 9 anos. 

Colégio Marista Santo Ângelo, Santo Ângelo-RS) 

 

(Desenho e escritos da aluna Milena, 8 anos, Colégio Marista São 

Pedro, Porto Alegre-RS) 
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 Seguem algumas manifestações dos adolescentes e 

jovens sobre se sentirem considerados nas tomadas de decisões e o que elas 

gostariam que fosse diferente: 

 

Porque somos diferentes então nem sempre vamos concordar com tudo, 

precisamos expor os nossos pensamentos. Os adultos possuem uma 

visão um pouco mais antiga, sabe? Acho que por eles terem mais 

experiência com certas coisas, suas opiniões também são importantes. 

Porém, algumas vezes é preciso mudar a sua forma de pensamento, os 

tempos estão mudando. (Colégio Marista Patamares – Salvador/BA) 

 

Acredito que, embora tenhamos menos experiências de vida, nós - jovens 

- entramos no corpo social com inúmeras inovações. Trazemos 

perspectivas diferentes, conhecimentos não explorados por gerações 

antigas, portanto, nossas opiniões não podem ser negligenciadas. No 

entanto, creio que o melhor seria unir as experiências de vida dos adultos 

com as inovações dos jovens para, assim, criar uma "arma de 

participação". (Colégio Marista Patamares – Salvador/BA) 

 

3.1.5. SUGESTÕES DAS CRIANÇAS, DOS ADOLESCENTES E JOVENS PARA 

MELHORAR, POTENCIALIZAR OS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 As crianças registraram sugestões para melhorar e potencializar os 

espaços de escuta e de participação. Seguem algumas manifestações das 

crianças: 

 

“Falando se soltando, dando sua opinião. Socializando com pessoas para 

se soltar melhor.” (...) “Acho que deve haver escuta e respeito.” (Cassiano, 

12 anos. Colégio Marista Roque, Cachoeira do Sul-RS) 
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“Eu acho que eu preciso dessas dicas. Tu tem que dar tua 

opinião mesmo que ninguém queira te ouvir. Ou falar com as 

pessoas certas.” (Sofia, 11 anos. Colégio Marista Roque, Cachoeira do 

Sul-RS)  

“Dá a tua opinião, mas escuta a dos outros. Chamar as pessoas para 

conversarem, individualmente, pois no grande grupo muitas vezes não 

temos voz.” (Isabelli, 11 anos. Colégio Marista Roque, Cachoeira do Sul-

RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nem sempre vamos concordar com as mesmas coisas, porém o importante é 

que devemos respeitar o “diferente”.”  

(escritos de Laura, 12 anos, Grupo PJM do Colégio Marista Conceição, Passo 

Fundo - RS.) 
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“Apoiar e elogiar as crianças. Propor desafios para estimulá-los para participar 

das decisões”.  

(escritos da Kamilly, educanda do Centro Marista da Juventude, Porto Alegre - 

RS.) 
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“Minha casa gostaria que meus pais não brigassem mais. Na escola 

oferece mais benefícios para os alunos poder estudar melhor e ouvirem 

mais os alunos. Fazer mais atividades ao ar livre. Fazer reunião com os pais mais 

frequentes”. (Escritos de Nycolas, 9 anos, educando do Centro Marista da 

Juventude, Porto Alegre – RS) 

 

“Para melhorar os espaços: dar algumas ideias, fazer um movimento onde 

todo mundo tenha sua opinião mais valorizada. Para os outros jovens: 

recomendaria que não tivessem vergonha porque é a tua família, falar de 

uma maneira que todo mundo entendesse, mas se caso não fosse 

acolhido diria para não perder o foco. Acho que as crianças não falam 

porque são tímidas ou não entendem os assuntos”. (Vitor. Colégio Marista 

Graças, Viamão-RS) 

“Falta um lugar/espaço para as crianças colocarem as ideias (ex: site). Na 

minha família acho que tem que cuidar o tom de voz, e ir com calma. Em 

relação a escola, ajuda muito reuniões como essa daqui”  (Isabela, 12 

anos. Colégio Marista Graças, Viamão-RS) 

“Para melhorar a participação na escola é parar com o xingamento e 

convocar as pessoas a falar, abrir o microfone”. (Elion, 12 anos. Colégio 

Marista Graças, Viamão-RS) 

 “A escola deve perguntar para os alunos o que eles acham 

melhor”.   “Aconselhar as crianças a não terem vergonha”.  (Dominique, 

12 anos. Colégio Marista Graças, Viamão-RS) 

  

 “O que melhorar na escola, apesar de eu já gostar de quase tudo, 

sugeriria liberdade de utilizar alguns espaços onde existem regras (ex: 

matar a saudade da pracinha, que não é mais permitida para o 6º 

ano)”.   “Falar para outras crianças escreverem no papel sua opinião para 

que seus pais leiam com calma sem ser interrompido. Treinar o que vai 

falar antes sozinho ou com os animais de estimação se estiver com medo 

de ser julgado”.  (Gabriel, 11 anos. Colégio Marista Graças, Viamão-RS) 
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“Na escola passar uma caixa de sugestão para escrever no 

papelzinho as ideias para que eles possam analisar o que é 

possível ou não. Na família: demonstrar que quer participar dos diálogos 

e das coisas, como: perguntar, tem que entrar na conversa, se impor, falar 

sua opinião e interagir com eles”.  (Isabela, 12 anos. Colégio Marista 

Graças, Viamão-RS) 

“Saber relevar algumas coisas que nos incomodam”.  (Isadora, 12 anos. 

Colégio Marista Graças, Viamão-RS) 

“As crianças têm seus direitos e também seus deveres e as crianças têm 

que ter respeito, esperar sua vez de falar e as pessoas têm que respeitar.” 

(Manuela, 9 anos. Colégio Marista Santo Ângelo, Santo Ângelo-RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Podemos falar para os adultos que a nossa fala também importa não é só a 

deles.” (escritos de Gabriel, Colégio Marista Santo Ângelo, Santo Ângelo-RS) 

 

“Que parassem de achar que tudo que a criança fala está errado.” (Luan, 

9 anos. Colégio Marista Santo Ângelo, Santo Ângelo-RS) 
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“Nós crianças temos os nossos direitos e deveres, mas temos 

a opção de opinar às vezes.” (Flávia, 9 anos. Colégio Marista 

Santo Ângelo, Santo Ângelo-RS) 

“Em casa- às vezes me escutarem mais.” (Davi, 9 anos. Colégio Marista 

Santo Ângelo, Santo Ângelo-RS) 

“Ser mais dedicada(o), posicionada(o), falar o sente e etc.” “ Na família- 

mais atenção.” “Na escola- mais tempo.”  “Na rua- mais paciência.” “No 

clube- mais espaços.” (Clara, 9 anos. Colégio Marista Santo Ângelo, 

Santo Ângelo-RS)  

“Ouvir todas as pessoas, ser ouvido, tirar as barreiras, respeitar, ouvir, ser 

ouvido e respeitar a opinião do outro independente de tudo.  

 

Gabriela: Acho que deveriam escutar mais e deixar as pessoas, se ela 

quer ficar livre no canto onde está, deixar que ela fique ali. Deixe opinar, 

explica depois, respeita a opinião, deixa as pessoas falarem o que 

querem. É importante que escutem diversas opiniões.” (Bárbara, 12 anos. 

PJM do Colégio Marista Assunção, Porto Alegre-RS) 

“Flexibilização para assuntos que crianças e adolescentes, mais novas, 

pudessem interagir também, fazer parte. Sei que vai ter questões que a 

gente não vai poder opinar, vai opinar mas não vai ter opinião 100% 

formada por que a gente não vai saber tanto. Flexibilizar pra não ter 

somente adultos. Eu acho que as pessoas poderiam ter mais respeito, 

tem gente que da vergonha de escutar” (referindo-se as pessoas racistas, 

por exemplo...). (Mahara, 12 anos. PJM do Colégio Marista Assunção, 

Porto Alegre-RS) 

“Para sociedade é falar, escutar as crianças, os 

adolescentes...”  (Marcelo, 12 anos. PJM do Colégio Marista Assunção, 

Porto Alegre-RS) 
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 Os adolescentes e jovens registraram sugestões para 

melhorar e potencializar os espaços de escuta e de participação. 

Seguem algumas manifestações: 

 

“Mais espaços que possamos nos expressar. Mais momentos de debates como 

este, onde possamos falar”.  

“Gostaríamos que fossem promovidos mais debates e mais momentos de 

transmissão de informação, onde poderemos expressar nossa opinião e mudar 

algumas coisas.” 

“Não queremos ficar só sentados ouvindo, queremos debates onde possamos 

expressar nossa opinião”. 

“Fazer atividades de forma didática com a nossa participação.” 

“De forma didática, diminuirá a pressão.” 

“Podemos ter avaliações em forma de debate. Vai haver um aprendizado muito 

maior.” 

Propostas de criação de um “grêmio estudantil seria uma ótima opção, assim como, 

também um conselho de classe dos alunos.” 

“Uma semana que posicione a nossa opinião com mais intensidade.” 

“Proponho que as pessoas sejam mais “mente aberta” e dispostas a debater e 

expor seu ponto e se for o caso admitir que estejam erradas.” 

“Palestras abertas para toda escola durante algumas aulas.” 

“Momentos como esse de escuta da opinião dos alunos.” 

“Acho que se tiver compreensão dos dois lados, fica bom. Ambos se escutarem, 

professores e alunos.” 

Escola Marista Champagnat de Terra Vermelha – Vila Velha/ES 
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• Criação de espaços(grupos) formais de discussão, rodas de conversa sobre 

temas atuais e de grande relevância, com regularidade semanal ou 

quinzenal, contando com a presença da orientação educacional e docentes 

escolhidos por eles; 

• Potencialização das ações dos representantes de turma; 

• Retomada do projeto Escola de Líderes; 

• Repensar estratégias de fazer acontecer o Simpósio da Juventude. 

 

Colégio Marista PIO XII – Surubim/PE 
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“Eu gosto muito da proposta dos representantes de turma. As reuniões com estes 

poderiam ser mais frequentes.” 

“Mais projetos como o Levante-se, Fale & Participe e a PJM seriam excelentes para 

que os jovens fossem ouvidos e que os mesmos participem ativamente da 

comunidade estudantil Marista.” 

“Isso é uma metalinguagem? Está acontecendo agora.”  

“Grupos, específicos na escola, como: grupo de xadrez, grupo de teatro, grupo de 

conversa, grupo de jogos de tabuleiro. Assim ficaria mais fácil de convidar pessoas 

introvertidas para se expressar, pois todos em um grupo teriam algo em comum” 

“A escuta; votações; reuniões e abertura para tratar sobre os assuntos e que nos 

de o espeço de tentar executá-las, se estas estiverem em um nível acima do vosso 

poder, porque, afinal, os alunos que dão sentido a escola, não é mesmo?” 

“Ter mais projetos como esses e ouvir o que todos tem a dizer quanto professores, 

quanto alunos, quanto direção, quanto jovens, quanto crianças, quanto pessoas 

apenas OUVIR E LEVAR A SÉRIO, acho que é são as palavras.” 

“Um jeito de se aproximar dos alunos e ver as demandas grandes que estamos 

tendo, talvez um apoio psicológico uma vez na semana para as turmas. Porém, 

principalmente espaços acolhedores para os alunos expressarem as opiniões.” 

“Podemos propor mais projetos como esse que estamos fazendo agora.” 

“O que propomos para que possamos expressar com mais força nossas opiniões e 

que estas sejam levadas em conta é nós sermos "mais ouvidos" e 

consequentemente, termos respostas e soluções.” 

“A opinião pode ser vista como um defeito para quem a diz, mas para isso tem que 

ter coragem para torná-las uma possibilidade de um ambiente melhor. Para isso se 

houver um bom diálogo já é um bom começo.” 
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“Mais escutas diretas aos alunos. Diversas vezes falei com os 

professores para que minha mensagem fosse levada à direção. Sendo 

assim, acho que a direção tem o papel fundamental de ouvir diretamente dos alunos 

suas próprias opiniões e pensamentos.”  

“Um canal de críticas regionais, na qual, os problemas enfrentados por cada marista 

de sua região especifica, seriam escoltados para uma resolução mais rápida e 

eficiente.” 

“Projetos como esse. Onde o aluno seja visto como o protagonista e que seu 

protagonismo tem real efeito, por exemplo seria frustrante para um aluno do nono 

ano participar do projeto Levante-se e não ver as mudanças e as discussões do 

projeto mudando alguma coisa no ambiente acadêmico.” 

Colégio Marista Patamares – Salvador/BA 
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Vitor: “Espaços comunitários no território da escola; troca de experiência 

entre unidades. No Rio de Janeiro é mais difícil/tensa a participação 

política.” 

 

Julia Ramos: “Missões/voluntariado realizadas localmente ou regionalmente; 

evento da justiça do trabalho; fórum da comunidade.” 

 

Julia Costa: “Voluntariado; projeto de cartas; encontro de formação de liderança da 

cidade; parlamento jovem.” 

 

Anselmo: “Participação político partidária, agremiações juvenis, grupos políticos, 

movimentos sociais, voto, ações culturais e esportivas, espaços de espiritualidade, 

ONGS e voluntariado.” 

 

Adriana: “Criarem a sua própria autonomia, assumir o protagonismo que lhes é 

devido. Não esperar que outros façam, mas fazer você mesmo.” 

 

Anselmo: “Penso que participação é uma via de mão dupla. Os jovens devem sim, 

lutar e falar até serem escutados, porém é tão importante quanto que sejam 

construídos ambientes de diálogo. Com diálogo, empatia e amor podemos construir 

famílias, escolas e sociedades mais justas e com mais participação.” 

 

Vitória: “Compreender o compromisso que têm com a mudança e construção da 

nossa sociedade. Não podemos somente esperar que os adultos nos convidem a 

participar. Precisamos.” 

 

Julia Ramos: “O pedagógico tem “medo” de confiar no jovem. Acham que se derem 

responsabilidade para o jovem, vai virar bagunça.” 

 

Comissões das Juventudes 
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3.1.6 Hipóteses levantadas ao longo das escutas dos 
Adolescentes e Jovens  

 

Hipótese I – Existe participação direta dos estudantes nas decisões da escola ou 

estas se resumem à equipe diretiva e coordenações e professores? 

Quanto à validação dessa hipótese, os participantes expuseram seus anseios 

quanto à criação de espaços de discussão para que tal situação fosse sanada. 

Portanto, compreendemos que não se sentem participativos. 

Hipótese II - É verdade que o choque de gerações e o fato de sermos uma 

instituição confessional cria barreiras para determinados debates. 

Para essa hipótese, o posicionamento é de que tais questões podem até causar 

um desencontro inicial, porém, esse desencontro é visto como potencializador das 

discussões e o fato de ser uma escola confessional católica não interfere nas 

escolhas de temáticas e tão pouco nos processos de discussão. 

Hipótese III – Falta uma participação direta dos alunos nos processos de tomada 

de decisões. 

Nesse ponto, os participantes nos levaram a crer que embora não se sintam 

participativos nos processos de tomada de decisões, acreditam que tudo aquilo que 

é pensado, o é feito com o intuito legítimo de proporcionar o que há de melhor para 

eles. 
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Hipótese IV – O fato de ser uma escola confessional católica limita 

alguns debates acerca de assuntos como diversidade, sexualidade, 

diferentes crenças e posicionamentos políticos. 

Na compreensão dos participantes, o fato da escola ser e expressar preceitos 

cristãos católicos não se impõe ou constitui como um fator impeditivo para que as 

discussões aconteçam. Carece, no entanto, de espaços mais propícios para 

debates, discussões e diálogos. 

Hipótese V – Os representantes de turma não têm seu espaço de atuação 

legitimado por ações que indicam uma participação nos processos de decisão, 

outrossim, ficam fadados a ações menos relevantes de logística escolar. É preciso 

potencializar as ações deles. 

Os participantes apontam que os representantes precisam estar mais presentes e 

ser a “voz” das salas, não apenas ficar dedicado a levar e trazer agendas, anotar 

nomes e ajudar os professores em tarefas mais simples. Existe um viés mais 

político e de reinvindicação latente que precisa ser potencializado. 

 

Hipótese VI - Uma escola acolhedora que valoriza todos os seus alunos e os 

múltiplos saberes. Assim, é preciso formular ações de participação em processos 

de ação coletiva, no qual se possa abranger cada vez mais alunos por seus “gostos” 

e potencialidades. 

Na percepção dos participantes, esse diálogo entre os saberes proporciona um 

maior engajamento e, portanto, mais participação. Nesse sentido, eles já sentem 

que existem ações que sinalizam esse caminho, mas pedem que se criem mais 

espaços para que de fato, mais alunos participem. 

 

3.1.6 Sobre mudanças na Comunidade Educativa das unidades, 

por onde começaríamos? Os adolescentes e jovens 

respondem: 
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“Começaríamos pela comunicação, tal é algo essencial para a 

vivência em sociedade e por mais que falhas aconteçam nós 

sempre podemos melhorar.” 

 

“Para melhorar a comunidade educativa seria bom começar pela 

organização, pois por muitas vezes o aluno é prejudicado por falta de 

organização e comunicação, então a organização seria uma base para muitas 

mudanças que virão.” 

 

“Todo o "sistema" de educação mundial.” 

 

“Na forma de organizar as atividades extracurriculares, para que todos 

consigam fazer parte de grupos de seu interesse. Apesar de existir a PJM, 

seria ideal a existencial de grupos mais específicos” 

 

“Acredito que o melhor seria começar pela escuta (o que já está 

acontecendo). Além disso, uma mudança na carga horária faria bem paro 

psicológico dos alunos.” 

“Acho que o sistema de educação é o centro de tudo. Se isso mudar, 

automaticamente vai diretamente mudando outras coisas.” 

“Me sinto sobrecarregada, como se fossemos máquinas.”   

“Não mudaria tudo, mas abriria o leque. Diversificaria as formas de avaliação. 

[...] algumas pessoas gostam de debater, outros de escrever. Abrindo o leque 

daria oportunidade para outras pessoas também.” 

  

4.2. Participação Infanto Juvenil 

4.2.1. A importância da participação infantil e juvenil 

 Sobre a importância da participação infantil e juvenil para a 

comunidade marista, os educadores responderam que é um fator fundamental para 

a condução da missão marista, seja qual for o espaço de missão; além de 
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destacarem o fato de que, criando um espaço de escuta marista, se 

empodera a criança, o adolescente e jovem a tomar posse do espaço 

de participação pública, junto aos conselhos e conferências de direitos municipais, 

estaduais e federais. 

Para a comunidade marista, toda criança e jovem tem direito à livre 

participação e expressão de suas ideais de forma livre e respeitosa. 

Conforme previsto no artigo 12 da Convenção. Nesse sentido, é no 

exercício do seu direito de fala, que a criança e o jovem estabelecem 

sentidos a muitas situações que o permeiam no meio social em que estão 

inseridos. (...) Destaco o protagonismo, pois quando nossos jovens e 

crianças têm a oportunidade de se expressarem, eles encontram em si a 

capacidade de transformar a realidade em que habitam. A missão marista 

está para além dos livro e conteúdo, ela é o caminho que leva o estudante 

a conhecer um mundo mais dinâmico e plural. (Edineia Duarte da Silva 

Freitas, Colégio Marista Santo Antônio, SINOP-MT) 

Acredito que a participação das crianças e jovens é fundamental para 

atingirmos os objetivos a qual o Instituto Marista se propõe, visto que 

proporcionam espaços de escuta, protagonismo e participação efetiva de 

educandos. Dialoga com as realidades, com seus desejos e olhares, pois 

assim o Centro Social/Escola fica mais próxima à realidade das 

infâncias e juventudes, fazendo com que eles se sintam pertencentes 

a esse espaço. (...) Eu destacaria os projetos que ocorrem dentro das 

Escolas e Unidades Sociais, como Conselhos Participativos, momentos 

de dialogo e escuta, eleição de lideres e representantes de grupo... 

(Caroline Bochernitsan Saut, Centro Social Marista Mário Quintana, Porto 

Alegre-RS) 

A participação social é importante na sociedade, pois através do espaço 

de escuta e movimento participativo é possível compreender a demanda 

do segmento atendido. O direito a livre expressão de suas ideias viabiliza 

a construção de cidadãos críticos e de potencialidades. Na 

comunidade marista isto tona-se um desdobramento único, pois 

demonstra uma construção COM a criança e o adolescente e não 
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PARA ele. A comunicação e expressão da criança e do 

adolescente nos espaços maristas significa vozes para uma 

construção de uma sociedade mais justa e equânime. (...) destaco os 

espaços das conferências municipais, estadual e nacional dos direitos da 

criança e do adolescente, espaços que são convocados de tempos em 

tempos para as políticas voltadas as crianças e adolescentes. Temos um 

histórico profícuo de jovens da rede marista nestes espaços. Isto 

significa discutir com o jovem o seu território de moradia, o que ele 

precisa para o hoje e em construção do amanhã. (Graciele Silva de 

Matos, Escola Marista Santa Marta, Santa Maria-RS) 

Por ser uma ferramenta educacional essencial que oportuniza os 

estudantes a questionar, a opinar, a dialogar e a escutar. A participação 

os torna protagonistas. Ressalto que nosso fundador, desde o início, 

preocupou-se com os jovens, querendo que vivenciassem experiências 

diferenciadas. Desta forma, o protagonismo de nossos estudantes é 

sempre destacado e valorizado e a participação é uma das formas de 

mantermos o legado de São Marcelino Champagnat. (Vanessa da 

Silva Oliveira, Colégio Marista Rosário, Porto Alegre-RS) 

 

Como educadores, nossa função é também a de orientar e fomentar 

temas relacionados aos direitos da criança e adolescente, por 

exemplo, visto que muitos não tem a ciência e nem a oportunidade de 

discutir tais temas, fora do âmbito escolar. 

Durante o processo de escuta, foi notado uma grande dificuldade no 

acesso a essas informações em casa, fazendo a escola um papel social 

e fundamental para a formação destes cidadãos. (Adelio Sonegheti Junior 

e Daniela Barreto Andolphi, Escola Marista Champagnat de Terra 

Vermelha – Vila Velha/ES) 

 

 Sobre identificar atividades significativas de participação infantil e 

juvenil escolas e obras maristas, os educadores destacaram: 
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Diversas atividades significativas são realizadas em nossos 

espaços educativos. A participação na pastoral, bem como nos 

Pequenos Irmão de Maria que é oportunizada, permite que muitas ações 

ocorram em prol aos estudantes e a suas famílias. Nesses espaços os 

jovens e crianças tornam-se sensíveis às causas dos seus semelhantes 

e criam alternativas comuns para ajudar a quem precisa, como a 

conscientização para a doação de alimentos que ocorreu por meio de uma 

gincana. Nas salas de aulas pode-se destacar o envolvimento dos 

estudantes no projeto de escrita das cartinhas que emocionaram médicos 

e funcionários do Hospital Santo Antônio de Sinop, ação essa que visou 

o reconhecimento aos profissionais da saúde, tendo em vista o período 

de pandemia que assola o mundo. São propostas que sensibilizam os 

estudantes e possibilitam a eles o exercício da empatia e gratidão. 

(Edineia Duarte da Silva Freitas, Colégio Marista Santo Antônio, SINOP-

MT) 

 

A escuta e a PJM são dois aliados neste processo. 

Houve durante o projeto, uma unanimidade entre os estudantes sobre a 

importância da escuta, sobre ter a chance de fala, sobre poder falar sem 

julgamentos. 

Grande parte dos estudantes relatou a falta de oportunidade para externar 

sentimentos, ideias e críticas sobre variados temas. 

Com esses resultados, uma maior aproximação com os estudantes, 

oportunidades de representações mais efetivas entre eles, participação 

maior em algumas decisões da escola, grêmio estudantil e profissionais 

mais atentos e sensíveis às falas destes jovens seriam algumas das 

políticas, na minha opinião. (Adelio Sonegheti Junior e Daniela Barreto 

Andolphi, Escola Marista Champagnat de Terra Vermelha – Vila 

Velha/ES) 

Já vi e presenciei diversos momentos, e soube de várias ações em que 

houve a participação de crianças e jovens, destaco os encontros os 
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educandos do Centro Social Marista Mario Quintana que foram 

eleitos para participarem do Conselho Municipal da Criança e 

Adolescente, onde eles podem se expressar, opinar e reivindicar por 

coisas que julguem necessário. Também destaco o Conselho 

Participativo que ocorre na mesma Unidade Marista, onde os educandos 

são convidados a discutir e dialogar sobre determinado assunto, inclusive 

participando de votações. (Caroline Bochernitsan Saut, Centro Social 

Marista Mário Quintana, Porto Alegre-RS)  

 

Sim, destaco as conferências do direito da criança e do adolescente de 

nível municipal, estadual e nacional. Enquanto educadora este movimento 

impulsiona a unidade educativa e os adolescentes à participarem. Porém 

avalio que falar de participação não pode ser apenas em ano de 

conferência. Precisa estar na gênese pedagógica e institucional. (Graciele 

Silva de Matos, Escola Marista Santa Marta, Santa Maria-RS)  

 

Ajudantes do dia/ semana, líderes de turma, rodas de conversa, 

assembleias, encontros de formação, Natal Solidário (grupo de entrega 

das doações com relato para os demais estudantes), Grêmio Estudantil, 

Pastoral Juvenil Marista, Voluntariado, Grupos das Infâncias Maristas, 

Clubes, grupos com objetivos específicos e times esportivos. (Vanessa da 

Silva Oliveira, Colégio Marista Rosário, Porto Alegre-RS) 

 

 Sobre o conteúdo do direito à Participação infantil e juvenil ser 

significativo para escolas e obras maristas, os educadores responderam que: 

A instituto Marista propõe a partir dos ideais do seu fundador São 

Marcelino Champagnat, uma proposta de educação voltada à valorização 

da vida e da singularidade de cada criança e jovem. O direito à 

participação está pautado na metodologia marista, nos projetos da 

pastoral e no fazer pedagógico aplicado nos espaços salas de aulas. A 

participação significativa dá sentido real às obras maristas, uma vez que 
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o protagonismo juvenil acontece por meio de ações concretas 

resultantes do ato da fala e da escuta que abrem novos 

horizontes às crianças e jovens maristas. (Edineia Duarte da Silva Freitas, 

Colégio Marista Santo Antônio, SINOP-MT) 

Com toda a certeza que sim! A participação da infantil e juvenil está no 

cerne das ações e propostas Maristas, e todo o material que venha a 

somar e a balizar os conceitos, bem como instrumentalizar são de muita 

importância. Esta segunda parte do Guia eu considero importantíssima 

para que ocorra a participação permanente e efetiva de crianças, 

adolescentes e jovens nas nossas Unidades, bem como na sociedade. 

Faz o leitor de fato refletir sobre os seus próprio conceito de participação, 

e retomar, mesmo que mentalmente de ações que considerava uma super 

participação dos educandos de fato é. (Caroline Bochernitsan Saut, 

Centro Social Marista Mário Quintana, Porto Alegre-RS) 

Sim. precisa ser socializado, aprofundado com mais ênfase. Precisa estar 

nos espaços educativos de forma a fazer parte de um cotidiano político 

pedagógico. Que não se minimize em ações esporádicas para responder 

a projetos ou ações isoladas. Por isso este conteúdo é base para as 

unidades. (Graciele Silva de Matos, Escola Marista Santa Marta, Santa 

Maria-RS) 

Sim, acredito que o conteúdo agrega e favorecerá para a reflexão da 

prática dos educadores. Certamente contribuirá para fomentar novas 

estratégias que promoverão a participação infantil e juvenil. (Vanessa da 

Silva Oliveira, Colégio Marista Rosário, Porto Alegre-RS) 

 

 Sobre as diversidades cultural e social das crianças, adolescentes e 

jovens nas obras maristas, os educadores ressaltam que documento do instituto 

(Guia) traz um conteúdo apropriado para trabalhar coletivamente, mas com 

possibilidades de ampliação, já que “quando falamos de infâncias e adolescências, 

são no PLURAL. Ou seja, há mais sobre as infâncias e adolescências do que 

conhecemos” (Graciele). Além disso, destacam a necessidade de “estarmos 
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sempre atentos a atualizações necessárias sobre direitos das crianças, 

adolescentes e jovens. Vivemos tempos de intensas mudanças e por 

isso é necessário que estejamos sempre atentos e atualizando nosso carisma” 

(Vanessa). 

 Quando questionados sobre o enfoque protecionista de que se fala na 

terceira parte do Guia sobre o Direito à Participação das Crianças e Jovens 

Maristas, os educadores relatam que “o protecionismo muitas vezes, gera um 

indivíduo frágil e com dificuldades de tomar pequenas decisões. Nesse sentido, tais 

enfoques protecionistas, podem tornar-se obstáculos que formam barreiras difíceis 

de serem transpostas.” (Edineia). “A inviabilidade da fala do jovem caracteriza o 

enfoque protecionista que limita o avanço da escuta ativa, ao mesmo tempo de uma 

cultura adultocêntrica das tomadas de decisões. Isto nos espaços maristas, 

acredito que há esta mescla, mas ainda considero que prevalece mais uma 

educação tradicional conteudista, de cumprimento das sequencias didáticas e 

conteúdo, do que mesclar com construção de participação social.” (Graciele). 

“Outra questão importante é a possibilidade de romper o silêncio de situações mais 

delicadas (bullying, abuso sexual, violência).” (Vanessa). 

 

 Sobre algum outro elemento, a partir da perspectiva evangelizadora, 

que se destaca a importância da participação infantil e juvenil a partir do enfoque 

de direitos como parte da missão marista, a educadora Graciele afirma que “um 

valor fundamental para nós maristas é o valor da vida, este valor não romantizado, 

mas o valor da proteção da vida. Então a partir do enfoque de direitos, a 

participação é importante para que a criança e o adolescente seja escutado em sua 

totalidade a fim de respeitar sua subjetividade e a realidade em que vive, com o 

objetivo de proteção social da sua vida. Ainda há muitas vozes caladas sem 

espaço, pois as violências perpetuam-se, mas podem ser ecoadas a partir da 

concepção de participação.”. A educadora Edineia, expressa que “As atividades de 

evangelização na missão marista são extremamente importantes, pois são nesses 

espaços reflexivos que as crianças e os jovens encontram conforto para expor seus 

sentimentos.  
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Desse modo, é a partir da obra de evangelização marista que muitos 

jovens conhecem o direito a eles garantido de falar e atuar ativamente 

em busca de seu protagonismo juvenil.”. 

 

4.2.2. Como pensar e impulsionar a participação infantil e juvenil nas 

escolas e obras maristas? 

 Os educadores refletem que necessário o aprofundamento da temática 

do direito à participação infanto juvenil nos espaços de missão marista, sendo 

indispensável a realização de formações, capacitações, reflexões e diálogos sobre 

o tema, tanto com os adultos, como com as próprias crianças, adolescentes e 

jovens, sendo o conteúdo abordado de acordo com o entendimento e vocabulário 

de cada público. 

O espaço sala de aula é o terreno mais fértil para a motivação de crianças 

e Jovens à participação nas obras marista. Os estudantes visualizam as 

ações na prática e partilham vivências que os motivam a fazer uma 

experiência de fé. Os próprios jovens são” pescadores” de jovens, cabe a 

nós educadores propor diálogos que convidam os estudantes a fazerem 

parte da obra evangelizadora. (Edineia Duarte da Silva Freitas, Colégio 

Marista Santo Antônio, SINOP-MT) 

Penso que antes de qualquer ação é necessário que o conceito de 

participação Infantil e Juvenil precisa ser esclarecido, penso que 

capacitações a cerca do tema  

são urgentes. Não é possível que de fato a participação seja efetiva 

enquanto tiverem adultos que acreditam que participação se da por uma 

ação isolada, ou mesmo tutelada. Após, acredito que cada espaço de 

missão precisa dentro da sua realidade eleger as prioridades e como a 

participação das crianças, adolescentes e jovens se fará efetiva. (Caroline 

Bochernitsan Saut, Centro Social Marista Mário Quintana, Porto Alegre-

RS) 

Para além do documento trazer os subsídios que norteiam este 

impulsionamento, acredito que não podemos cobrar algo do zero, 
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precisamos discutir de dentro com facilitadores, educadores, 

formações e organizar espaços que levem em conta uma 

autonomia progressiva, como um exercício de escuta, e também observar 

a diversidade na perspectiva de gênero. (Graciele Silva de Matos, Escola 

Marista Santa Marta, Santa Maria-RS)  

É essencial momentos de formação para os educadores, promovendo 

diálogo e reflexões sobre a participação dos estudantes. A partir dos 

princípios básicos e dimensões citados no documento é possível elencar 

estratégias e conhecer ou criar ferramentas de diálogos consistentes. 

Ressalto que para os estudantes do  

 

Ensino Fundamental são essenciais as reflexões sobre vocabulário 

acessível e abordagens lúdicas para que possam interagir reconhecendo 

a importância ( e o direito) da participação infantil em seus espaços. 

(Vanessa da Silva Oliveira, Colégio Marista Rosário, Porto Alegre-RS) 

 

4.2.3. Sugestões sobre metodologias, técnicas e ferramentas 

 Seguem, na íntegra, as sugestões dos educadores: 

 

“Como educadora posso afirmar que as propostas metodológicas 

apresentadas pelo Colégio Marista são inspiradoras e promovem diferentes 

frentes à participação efetiva dos estudantes. Temos inúmeras 

possibilidades de convidar nossas crianças e jovens a participar, por 

intermédio das nossas aulas ou ações realizadas pela pastoral. Os 

estudantes sentem-se acolhidos e encontram possibilidades reais de 

expressarem suas opiniões. Acredito que como educadores devemos tornar 

nossas aulas um espaço propício para a participação, pois os jovens e 

crianças reconhecem esse espaço como sendo sagrado e muitas vezes, 

encontram alívio na fala do professor ou em uma possibilidade de expressar-

se dada pelo educador. Essa visão terna e acolhedora, nos torna 

verdadeiramente maristas, aqueles que não podem deixar o tempo apagar 
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a grande missão de Champagnat “ Para bem educar é preciso, 

antes de tudo, amar e amar a todos igualmente” O direto a fala é 

capaz de mudar a vida de alguém.” (Edineia Duarte da Silva Freitas, Colégio 

Marista Santo Antônio, SINOP-MT) 

 

“as propostas são bases e balizadores na tomada de decisão de ações e 

construção de projetos que potencializem a participação de crianças e 

jovens.” (Caroline Bochernitsan Saut, Centro Social Marista Mário Quintana, 

Porto Alegre-RS) 

 

“neste momento estamos pensando na estrutura curricular de uma disciplina 

dos anos finais: Protagonismo Social, este não possui uma sequencia 

didática organizada, por isso este documento base do Projeto "Levanta-se, 

Fale & Participe" será socializado com a coordenação pedagógica e 

orientação para possibilidades de construção. Acredito que estando na base 

do projeto politico pedagógico institucional possamos emanar as ações 

graduais para um espaço verdadeiramente de escuta e participação da 

criança e do adolescente. Que não seja somente quando 

precisa responder a um projeto ou demanda pontual. Isto não é participação 

social para mim. A sugestão é aplicabilidade da metodologia circular ou as 

práticas restaurativas que horizontalizam a fala e escuta para uma efetiva 

participação social.” (Graciele Silva de Matos, Escola Marista Santa Marta, 

Santa Maria-RS)  

 

“As propostas metodológicas oportunizam maior envolvimento dos 

estudantes, entretanto o desafio sempre é incluir aqueles que expressam 

menos as suas ideias. No Colégio Marista Rosário realizamos as sequências 

didáticas, onde é possível desenvolver habilidades essenciais para que de 

forma gradativa, seja possível construir uma postura participativa nos 

diversos momentos de aprendizagem e de convivência. Realizamos também 

encontros de formação para os estudantes com o  

apoio da pastoral e SOE. Inserimos as assembleias escolares, outro 

momento significativo que envolve os estudantes e favorece a participação, 
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promovendo a expressão de ideias / opiniões com o objetivo de 

esclarecer e resolver problemas / conflitos. Nestes momentos, a 

escuta e a compreensão dos diferentes pontos de vistas auxiliam na 

construção das diferentes habilidades que são necessárias para formação 

integral (a proposta de assembleia inicia no 1º ano do Ensino Fundamental 

em formato de rodas de conversas – autonomia progressiva).” (Vanessa da 

Silva Oliveira, Colégio Marista Rosário, Porto Alegre-RS) 

 

 

5. Reflexões finais 

 Como instituição, temos a missão de evangelizar, segundo o carisma 

marista, formando cidadãos comprometidos com a promoção da vida. Ao atuarmos 

em diferes áreas de missão, assumimos princípios e compromissos para que 

nossas práticas respondam à identidade e missão marista. 

 No que tange ao direito à participação e à escuta de crianças, a PMBSA 

reafirma através do documento Posicionamento Infâncias sua intenção de 

promover esse direito, de forma atenta e afetiva. Através do referido documento, a 

Província apresenta seu posicionamento em oito princípios, que, antes de tudo, se 

tratam de um convite a uma profunda reflexão sobre nossa atuação e as 

possibilidades de qualificar a presença marista junto às crianças. Seguem alguns 

dos princípios apresentados pelo documento: 

Proporcionar espaços de partilha e convivência: Ao favorecer o diálogo, 

buscamos articular conhecimentos, saberes e práticas que potencializam o 

ato de evangelizar através da educação. Acreditamos na pedagogia da 

escuta que possibilita o relacionamento e a afetividade, pensando e 

colocando a infância em diálogo com o  

meio social e cultural, fomentando a curiosidade e o confronto entre 

diferentes perspectivas. (Rede Marista, Posicionamento Infâncias. 2018) 

 

Promover e defender os direitos das crianças: A Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança sintetiza as conquistas da humanidade 

em prol da infância e estabelece, como prioridade imediata para as nações, 
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“a vida e o desenvolvimento normal das crianças, desvinculado 

de posições partidárias ou de mudanças políticas e econômicas” 

(PEREIRA, 1992). No Brasil, esses novos princípios foram incorporados na 

Constituição Federal de 1988, passando a exigir mudanças profundas no 

atendimento à criança. Posteriormente, com a promulgação do ECA (1990), 

a criança torna-se prioridade absoluta para a garantia dos direitos 

fundamentais, com impacto na rede de atenção à saúde, à educação e à 

assistência social, nos cuidados pela família, sociedade e poder público. 

Nesse contexto, buscando participar da construção de uma sociedade mais 

justa e fraterna, a Rede Marista, tem investido na consolidação de políticas 

institucionais de promoção, proteção e defesa das crianças. Alinhada aos 

princípios e à legislação que dão suporte às políticas protetivas, firmamos o 

compromisso de buscar a proteção integral das crianças, através do 

desenvolvimento da Pedagogia Marista, inspirada nos princípios de 

Marcelino Champagnat. (Rede Marista, Posicionamento Infâncias. 2018) 

 

Fomentar o protagonismo e a participação infantil: Em consonância com 

a Convenção Internacional sobre os Diretos da Criança (1989), que 

estabelece o direito à liberdade de expressão, reconhecemos que a criança 

é capaz de se expressar e, sendo assim, é fundamental garantir a 

participação nos ambientes educativos, entre os diferentes grupos e sujeitos, 

gerando um fluxo de compromissos assumidos por crianças e adultos 

conforme a possibilidade de contribuição de cada sujeito. Nesse sentido, 

promovemos a participação das crianças como protagonistas e favorecemos 

espaços para que desenvolvam autonomia e construam a própria 

subjetividade, sendo capazes de conduzir processos individuais e grupais, 

conforme inspira o Projeto Educativo do Brasil Marista. (Rede Marista, 

Posicionamento Infâncias. 2018) 

 

Reconhecer a criança como lugar teológico: Um lugar teológico pode ser 

um evento, uma experiência ou uma condição de vida em que Deus se 

manifesta. Através das crianças, Deus se revela, se pronuncia e interpela 
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nossa fé, nossa esperança e nosso amor. A Sagrada Escritura 

nos lança as primeiras luzes para uma abordagem da criança 

como um lugar teológico, sob dois aspectos: quando Deus nos fala e nos 

interroga a respeito das crianças; e quando elas nos falam e nos interpelam 

a respeito de Deus. A combinação desses dois aspectos nos oferece um 

quadro luminoso: a criança como sujeito ou meio no qual Deus se revela e 

nos convida à relação com ele, apontando para uma opção decisiva de 

proteger e educar as crianças (UMBRASIL, 2016, p. 27). Reconhecemos as 

crianças como filhas amadas de Deus e dedicamos a elas atenção, proteção, 

cuidado e respeito, assumindo um novo jeito de educar e evangelizar em 

que a criança é agente fundamental na vivência e propagação dos valores 

do Reino de Deus. (Rede Marista, Posicionamento Infâncias. 2018) 

 

 No que se refere a escuta dos adolescentes e jovens, destacamos 

algumas impressões a partir da análise dos materiais das províncias PMBCN e 

PMBCS: 

 

❖ De modo geral, percebemos que há um entendimento amplo no que tange 

as noções de participação por parte dos(as) adolescentes e jovens, no 

entanto, há também a percepção do desejo de que essa participação 

aconteça de maneira mais efetiva, orgânica e processual e que de fato se 

sintam considerados em todas as etapas dos processos educativos que os 

envolvem, do planejamento até as tomadas de decisão mais deliberativas e 

não somente em momentos pontuais e projetos específicos;  

 

❖ Pode-se constatar que o/as adolescentes e jovens trouxeram poucas 

referencias e noções de participação em espaços externos.  Situa na maioria 

das vezes a participação vinculada a projetos e iniciativas específicas e na 

grande maioria das vezes relacionadas a pastoral, o que de certo modo 

supõe que a participação não é ainda uma cultura consolidada em boa parte 

das escolas e sim restrita alguns projetos e iniciativas; 
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❖ Outro elemento constatado é de que os processos de 

participação nos Colégios e Unidades Socioeducativas acabam 

por privilegiar um perfil específico de jovem participante, aqueles que são 

mais extrovertidos, comunicadores e que acabam se destacando entre seus 

pares, ou seja, as metodologias utilizadas não privilegiam na maioria das 

vezes outros perfis de jovens e outras formas de expressão e participação 

como por exemplo a linguagem artística;  

 

❖ A pastoral se destaca sendo mencionada por número considerável de 

adolescentes e jovens, enquanto lugar onde se sentem mais acolhidos e 

motivados a exercerem seu protagonismo, ainda que muitas vezes acabe se 

restringindo a esfera pastoral e não ao Colégio ou Unidade como um todo; 

 

❖ Jovens escutados(as) ex-alunos maristas e que agora realizam formação de 

nível superior em outras organizações destacam um impacto negativo por 

perceberem pouca abertura a participação se comparada a que tinham 

quando eram alunos maristas. Ou seja, destacam a abertura e a acolhida 

enquanto diferenciais da experiencia marista; 

 

❖ Os (As) jovens reconhecem as ações voluntarias, gestos concretos e ações 

solidárias enquanto iniciativas onde se sentem mais engajados(as) a 

exercerem o seu protagonismo, inclusive no que tange a participação 

externa;  

 

❖ Muitas vezes as iniciativas e espaços de participação tem pouca visibilidade 

na escola como por exemplo as comissões locais de juventudes, tendo essa 

pouca incidência nos processos pedagógicos e em outras áreas e setores 

dos colégios e unidades socioeducativas. Aqueles(as) que participam desse 

espaço pouco são reconhecidos(as) enquanto representantes de toda 

comunidade de alunos, mas de um grupo restrito ligado a pastoral; 

 

❖ Jovens que aderem a outros projetos de caráter esportivo ou cultural e não 

participam da PJM muitas vezes não conseguem ser representados nos 
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espaços de participação da escola uma vez que geralmente essa 

representação é restrita a alguns projetos; 

 

❖ Os (As) jovens destacam algumas iniciativas como espaços mais efetivos de 

participação dentre elas: Comissão local e Provincial de Juventudes, PJM, 

Grêmio Estudantil, Iniciativas de voluntariado, eventos pastorais e reuniões 

com representantes de turma; 

 

❖ Há o entendimento de que a participação dos(as) adolescentes e jovens nos 

colégios e unidades socioassistenciais ocorre na grande maioria das vezes 

numa perspectiva consultiva em raras oportunidades se configura em nível 

propositivo ou deliberativa; 

 

❖ Tivemos a percepção ao perguntar sobre os espaços externos de 

participação que há pouco entendimento dos jovens em relação a espaços 

de participação sociopolítico e eclesial como: Conselhos e Fóruns de 

juventude, Setor de Juventude e outros movimentos e organismos sociais e 

eclesiais. Ou seja, a noção de participação ainda é muito restrita a iniciativas 

internas que por outro lado também parecem não apontar para o 

desenvolvimento de uma participação sócio-política e eclesial.  

 Nesse sentindo, é importante registrar que o Brasil Marista tem investido 

na consolidação de documentos que norteiam, definem e firmam esses 

compromissos, contribuindo para a constituição de ambientes de missão marista 

mais seguros e que busquem contribuir equanimemente com a promoção, proteção 

e defesa dos direitos de todas as crianças e adolescentes. 

 Dentre os documentos e projetos que apresentam as compreensões da 

instituição sobre a temática dos direitos das crianças, destacamos alguns que 

podem contribuir com o desenvolvimento do trabalho de elaboração do documento 

almejado pelo Secretariado de Educação e Evangelização:  

• Políticas Institucionais de Proteção Integral à Criança e ao 

Adolescente; 
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• Posicionamento Infâncias; 

• Posicionamento Juventudes; 

• Diretrizes das Ações de Solidariedade da Província Marista Brasil 

Centro-Norte. 

• Diretrizes da Educação Inclusiva na Educação Básica da Rede Marista; 

• Saúde mental de adolescentes e jovens em contextos educativos: 

relações de cuidado humano; 

• Infâncias, Adolescências e Juventudes na perspectiva dos direitos 

humanos;  

• Cartilha Digital: Diálogo para o enfrentamento à violência sexual contra 

crianças e adolescentes; 

• Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: Diretrizes do Brasil 

Marista. 

 

 Nesse sentido, alinhados aos posicionamentos do Brasil Marista e ao 

movimento institucional, especialmente através do projeto Levante-se, Fale e 

Participe, concluímos o relatório parabenizando o Instituto pela iniciativa e 

recomendando que permaneça promovendo atividades que garantam a 

participação de crianças, adolescentes e jovens nos espaços de missão marista, 

para que esses públicos se sintam participantes da vida e missão da comunidade 

marista que participam, e para que possamos incentivá-los a ir além, sendo vozes 

protagonistas e representantes junto aos espaços de poderes Públicos de suas 

localidades. 
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7. Anexos (Registros Fotográficos) 
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