




Apresentação

A Rede Marista de Solidariedade atua na defesa e promoção dos direitos de crianças e ado-

lescentes em situação de vulnerabilidade, por meio de serviços, programas e projetos sociais 

desenvolvidos nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Distrito 

Federal.

Nos espaços educativos Maristas as parcerias com o Poder Público, empresas e instituições 

contribuem para assegurar a proteção integral das crianças, fortalecem o alcance das ações e 

dinamizam os projetos em desenvolvimento e novas iniciativas.

Dessa forma, assim como atua a Instituição Marista em 78 países, a Rede consolida sua missão 

de promover uma sociedade mais justa e solidária, juntamente com a comunidade, organismos 

dos governos, e da sociedade civil e eclesial. Está ainda alinhada às diretrizes da União Marista 

do Brasil, UMBRASIL, e da Fundação Marista para a Solidariedade Internacional, FMSI, cujo 

objetivo é fomentar ideias inovadoras e articular experiências globais na defesa das crianças e 

dos jovens em situação de vulnerabilidade social.

Para contribuir de forma comprometida com a construção de novos cenários para a infância 

e a adolescência, a proposta social e educativa da Rede contempla a formação contínua de edu-

cadores e gestores, os processos permanentes de qualificação das ações desenvolvidas com os 

educandos e o incentivo à comunidade no controle social das políticas públicas.

Por meio do Programa de Formação Contínua, a Rede Marista de Solidariedade pesquisa, 

desenvolve e sistematiza as práticas realizadas, visando documentar a história, avaliar os pro-

cessos e resultados, dialogar com outros atores e consolidar a ação socioeducativa, a partir de 

temáticas fundamentadas na garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

Para esta publicação, selecionamos relatos de experiências que tiveram como enfoque a Parti-

cipação Infantil e Juvenil nos espaços educativos maristas. Os projetos desenvolvidos relatam, 

por meio de múltiplas e diversas linguagens, a atuação das crianças e adolescentes em muitos 

cenários, nos seus grupos, na escola, na comunidade onde vivem e nos espaços de incidência 

política e apontam a necessidade de aprofundarmos os estudos do tema para promovermos, de 

fato, a cultura do direito à participação em nossa sociedade.

Desejamos que o leitor encontre nessa publicação algumas pistas que ampliem suas reflexões 

sobre o tema, para juntos tecermos a rede da efetivação e garantia de cidadania para as crianças 

e adolescentes.
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Prefácio

Esta publicação, proposta pela Rede Marista de Solidariedade, sobre a participação Infantil e 

Juvenil, consubstancia concretamente as ideias e os ideais do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente e da Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança, sobre inúmeros e substanti-

vos conceitos e concepções: de criar um projeto político pedagógico, capaz de emancipar e criar 

uma consciência crítica e criativa daqueles que participam efetivamente de nossos processos 

educativos.

Entendendo que trabalhar em rede de proteção integral constitui o elo de todos os que defen-

dem e promovem os direitos das crianças e dos adolescentes, principalmente aqueles em situa-

ção de risco e vulnerabilidade social. A parceria de ações governamentais e não governamentais 

em inovadas e criativas iniciativas educacionais, visa à missão de promover uma sociedade jus-

ta e solidária, ligada à utopia de competência na área da Educação.

A inusitada proposta de construir novos cenários contribui para a contínua e sistemática 

formação dos Educadores Sociais, gestores dos projetos e consolidadores da vida em diálogo, 

gerando autoconfiança e consciência crítica nos educandos, entendida como aprendizagem de 

decisões políticas e éticas. Com participação efetiva e protagônica, somos capazes de edificar 

agentes sociais e históricos que constroem uma sociedade diferente.

Independentemente das atividades que estejamos desenvolvendo, quando o Educador Social 

possui escuta sem preconceito ou pré-julgamento, quando a presença se constrói a partir de 

vínculos construídos no cotidiano, estamos aprendendo a amar com afeto, ternura, numa ver-

dadeira e autêntica intervenção educacional humana, numa presença autêntica e acolhedora. 

Estamos vivendo uma educação libertadora que produz autonomia e independência, ou seja, 

emancipação e protagonismo, de uma verdadeira educação como prática da liberdade, como 

afirma o Educador Paulo Freire. 

O direito à participação ativa e engajada das crianças e dos adolescentes reafirma a identi-

dade, a personalidade, os valores e o sentimento de pertença e liberdade de expressão, além 

de contribuir para a elaboração da cultura de sua geração, por meio de atividades sempre do 

cotidiano como estas: organizar, definir, ordenar, planejar, localizar etapas, escolher, definir 

momentos de convivência construídos com códigos coletivos. Neste sentido a matriz curricular 

integrante do projeto socioeducativo emerge ativamente naqueles que dela participam brincan-

do. “O brinquedo e o brincar” são as melhores formas de as crianças exercerem os seus protago-

nismo, com dignidade, arte, musica literatura, dança, canto, pois constituem elos de agregação 

para afirmação de identidade, protagonismo e cultura da paz, uma vez que resgatam o sonho 

imbricado em cada um de nós.

E todas estas circunstâncias pessoais e sociais os fazem olhar o mundo de maneira mais am-

pla e profunda e nos envolvem para participar de situações problemas da desigualdade social, 

da miséria e da exclusão social, combatendo a pobreza que nos rodeia, e nos propiciam condi-

ções de buscar e conquistar direitos e resolver conflitos. Daí a busca incessante de querermos 

participar cada vez mais e em espaços mais amplos que garantam Políticas Públicas para todos, 

como conferências e fóruns de debates que regem os processos democráticos e resgatem efeti-

vamente a cidadania.

O mundo precisa de esperança e conhecimento; temos, pois, razões para sermos gratos com 

todos aqueles que colaboraram para esta obra tão significativa, já que estamos todos convoca-

dos para participarmos das mudanças e transformações desta realidade.

Profª. Drª. Maria Stela Santos Graciani 

Coordenadora do Núcleo de Trabalhos Comunitários 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP
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O direito à participação foi enunciado como um dos princípios gerais da Convenção Interna-

cional Sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989. 

A participação infantil e juvenil nos espaços sociais e políticos é condição essencial para a 

universalização da democracia. Pensar na participação sob a ótica dos direitos e refletir sobre 

práticas educacionais que efetivamente a garantem é instigante desafio para todos aqueles que 

advogam o exercício da cidadania da criança e adolescente na sociedade.

A transição à democracia no Brasil, iniciada nos anos 1980, suscitou grandes expectativas em 

relação à participação política da juventude. A possibilidade do voto aos 16 anos é um exemplo 

do interesse na apropriação dos processos decisórios pelas novas gerações. 

Porém, desde a pequena infância até a adolescência, existe um hiato na cultura de participa-

ção. Para GOULART (2008), a sociedade brasileira ainda considera a criança, na esfera privada, 

propriedade da família; na esfera pública é tutelada pelo Estado. Em função disso, ela é conside-

rada um vir a ser, ou seja, alguém que ainda é incapaz de participar das decisões que afetam sua 

vida. Na maioria das vezes para os adultos, a criança e o adolescente estão incompletos, num 

momento transitório da vida.  

A participação é a condição essencial para reconhecê-los como atores sociais e sujeitos ple-

nos de direitos. Promover e garantir a participação implica estabelecer uma relação dialógica 

e horizontal entre crianças, adolescentes e adultos. Caso contrário, corre-se o risco de reforçar 

concepções adultocêntricas que apresentam um mundo “pré-definido, fechado e ocupado” por 

adultos, sem espaço para os mais jovens (BAÑO, 2000, p.171).

Elencamos algumas dimensões consideradas essenciais para construir a cultura de direito à 

participação das meninas e meninos nos diversos cenários onde vivem, em especial nos espaços 

socioeducativos, em que os adultos desempenham o papel de educadores e as crianças e ado-

Caminhos e escolhas
“Se as crianças interagem no mundo adulto porque negociam, 
compartilham e criam culturas, necessitamos pensar em 
metodologias que realmente tenham como foco suas vozes, 
olhares, experiências e pontos de vista”

Ana Cristina Coll Delgado e Fernanda Muller
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lescentes o papel de educandos. É importante ressaltar 

que os papéis desempenhados como alunos, filhos ou 

educandos são vividos por pessoas, crianças e adolescen-

tes, que têm direito à voz, ao respeito e à atuação ativa na 

construção de saberes, na resolução de problemas e nas 

decisões sobre suas vidas. 

As referências teóricas e caminhos metodológicos aqui 

apresentados permitem compreender os valores que 

permeiam as ações socioeducativas maristas em relação 

à participação infantil e juvenil. 

A Missão Educativa Marista afirma que promover a 

participação contribui para que as crianças e adolescen-

tes adquiram autoconfiança e consciência crítica. Nesse sentido, educamos para a vida, para o 

diálogo, para o fortalecimento da resiliência e para a solidariedade, “a virtude cristã de nossos 

tempos” (HOWARD, 1990).

A criança e o adolescente são agentes sociais, capazes de produzir cultura e construir conhe-

cimento acerca dos seus mundos sociais e culturais. A construção do direito à participação é 

decisão política e ética. Por sua vez, a condição para garantir o direito à participação das crian-

ças e adolescentes pressupõe acreditar em sua capacidade. Para SOARES (2006), a participação é 

“uma ferramenta indiscutível para fugir ou lutar contra ciclos de exclusão.” 

A seguir, apresentaremos breve reflexão sobre três princípios que fundamentam a participa-

ção infantil e juvenil nas ações socioeducativas maristas – Escuta, Presença e Diálogo:

Escuta 

Escutar é libertar-se de pré-julgamentos e pré-conceitos e ouvir as palavras, mas também os 

silêncios, os gestos, as manifestações não ditas. 

“A atitude de ouvir o inaudível, escutar sensivelmente, observar numa postura reflexiva e 

encaminhar as intervenções educativas a partir das reflexões vindas da escuta requer muita 

disponibilidade (...)”1 Essa atitude demanda do educador um olhar livre de preconceitos e uma 

postura de respeito ao educando, oferecendo-lhe a possibilidade de aprender a ouvir, a respeitar, 

a dialogar e a acreditar que o educador se faz presente em sua vida como alguém com quem se 

pode contar, como aliado. 

1 Referencial Teórico-Metodológico da Ação Socioeducativa Marista, 2009, versão preliminar.

Presença

Esse princípio transcende a mera presença física e seu alicerce está na escuta qualificada e no 

respeito mútuo. Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, nos deixa a lição de 

que para bem educar uma criança ou um jovem é preciso, antes de tudo, amá-los.

O afeto, a ternura e o amor dão sustentação a uma verdadeira educação. Estar presente vai 

além dos ensinamentos eficientes na construção de conhecimentos e da presença física. É in-

tervenção humana que implica empatia, solidariedade, compreensão, respeito e confiança. A 

presença do educador na vida do educando convence pelo exemplo e pela mediação.

Para a Missão Educativa Marista, por meio de nossa presença atenta e acolhedora marcada 

pela escuta e pelo diálogo, conquistamos a confiança das crianças e adolescentes e promovemos 

neles uma atitude de abertura (MEM, 102).
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A relação educador/educando num contexto de educação social considera-os como sujeitos da 

história, seres individuais e sociais ao mesmo tempo. A presença de um na vida do outro promo-

ve o pensamento crítico e a emancipação.

Diálogo

O diálogo tem papel central na ação socioeducativa, pois instrumentaliza para a conquista da 

autonomia das crianças e adolescentes e para seu posicionamento político em face das questões 

coletivas. 

Para FREIRE (2003, p.77), o diálogo é a força que impulsiona o pensar crítico-problematizador. 

É a centralidade da educação que emancipa. Por meio do diálogo em toda a relação humana, 

entre pais e filhos, educadores e educandos, o povo e políticos, estabelecemos o compromisso 

com a palavra dita e a ação transformadora. Nessa perspectiva, a palavra assume o sentido de 

“dizer o mundo e fazer o mundo”. 

A participação é ferramenta de emancipação, o que implica ser sujeito da própria história. Nesse 

sentido, nossa existência “não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 

Atividade Dependência  Colaboração Autonomia

1. Iniciativa da ação. Iniciativa unilateral dos 
educadores.

Educadores e educan-
dos discutem a ação.

Iniciativa dos educan-
dos

2. Planejamento da 
ação.

Educadores planejam 
sem os educandos

Planejam juntos Os educandos planejam 
a ação.

3. Execução da Ação Educadores executam e 
educandos recebem

Executam juntos Os educandos executam 
juntos o que foi planejado.

4. Avaliação da Ação Educadores avaliam os 
educandos

Avaliam juntos Os próprios educandos 
avaliam a ação.

5. Apropriação dos 
resultados da ação.

Resultados apropriados 
pelos educadores.

Compartilham resulta-
dos.

Os educandos se apro-
priam do resultado.

Fonte: Antonio Carlos Gomes da Costa (2000)

palavras, mas de palavras verdadeiras, com as quais os homens transformam o mundo” (2005, p.90). 

Freire alertou para o perigo das palavras ocas, vazias, inautênticas, ativistas, mágicas, ingênuas, 

fáceis, que impossibilitam o diálogo e fazem o jogo da opressão. A palavra é a pronúncia do mundo, 

portanto compreende a denúncia e o anúncio (STRECK & ALMEIDA, 2008). Ao exercer sua palavra, 

o ser humano deixa suas marcas na história. É ação libertadora. 

Formas de expressar o direito à participação

Há várias formas de participar. Concordamos com Roger Hart2, quando diz que a participação 

simbólica, a participação decorativa ou por manipulação não podem ser consideradas formas de 

participação coerentes com a perspectiva da emancipação do sujeito. Essas situações acontecem 

quando os adultos manipulam ou omitem informações, defendem apenas seus interesses e as 

crianças e adolescentes participam em situações pontuais e figurativas.

Para Costa (2000) há algumas diferenças quando as crianças e os adolescentes participam real-

mente, pois a ação protagônica é o caminho da dependência para a autonomia:

Segundo SUARÈS (2009) há momentos comuns em um processo de participação infantil:

Momento de acesso à informação: as informações relevantes são disponibilizadas durante 

todo o desenvolvimento dos projetos. 

Momento de construção de opiniões individuais: nesse momento acontece a expressão do 

pensamento e das próprias perspectivas.

Momento de construção de consensos no grupo: este momento permite experimentar o direi-

to de opinar e expressar-se livremente; implica ainda 

desenvolver métodos para que se construam opiniões coletivas. Inclui a construção do plane-

jamento coletivo.

Momento de organização para desenvolver um projeto: o exercício do direito a associar-se 

implica a possibilidade de organizar-se para desenvolver um projeto. 

SUARÈS aponta que esse caminho metodológico não é linear, mas o importante é considerar 

que estes momentos são necessários para estabelecer o equilíbrio entre os processos de reflexão 

e expressão individual e coletiva.

2 Professor no programa de doutorado em Psicologia do Graduate Center of the City University of New York e co-diretor 
do Children’s Environments Research Group.
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Da Convenção ao Estatuto: 
um direito assegurado por lei

Nossa posição enquanto promotores do direito à participação está fundamentada na legis-

lação que garante os direitos da criança e do adolescente. No cenário internacional temos 

a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente (CDC) e no cenário 

nacional o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Há muitas considerações a serem feitas 

sobre esses dois documentos, que merecem aprofundamento, seja em relação aos contextos 

históricos em que foram construídos seja em relação aos interesses que habitam os espaços de 

decisão. 

Trazer os dois documentos aqui é colocar mais um ingrediente na nossa reflexão sobre a cul-

tura vigente em relação às crianças e adolescentes e seus direitos.

A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, aprovou por unanimidade 

a Convenção Sobre os Direitos da Criança. Representantes de 43 países membros da Comissão 

de Direitos Humanos das Nações Unidas dedicaram seus trabalhos por dez anos para a constru-

ção deste instrumento jurídico internacional. 

A Convenção estabelece que haja uma série de obrigações políticas e humanitárias para as 

crianças, que garantam sua proteção, provisão, participação e não discriminação. Representam 

o mínimo que toda a comunidade internacional deve garantir às suas crianças1. A base jurídica 

da Convenção é a Doutrina da Proteção Integral. À criança, por estar em condição peculiar de 

desenvolvimento, devem ser garantidos todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa hu-

mana. Sem distinção de raça, classe social, ou qualquer forma de discriminação, crianças e ado-

lescentes passam de “objetos” a sujeitos de direito. 

Na Convenção, o direito à participação é enunciado nos Art. 12, 13, 14, e 15:

Art. 12. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus 

próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos 

relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em 

função da idade e maturidade da criança. 

Art. 13. A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade 

de procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo tipo, independentemente de 

fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou por qualquer outro 

meio escolhido pela criança. 

1 A CDC considera criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser quando a legislação do país 
determina que a maioridade seja alcançada antes. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 2º, estabel-
ece a faixa etária para crianças até doze anos incompletos, e para adolescentes entre doze e dezoito anos. 
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Art. 14. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança à liberdade de pensamento, de 

consciência e de crença. 

Art. 15. Os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de associação e à 

liberdade de realizar reuniões pacíficas. 

No Brasil, o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 enuncia: “É dever da família, da socieda-

de e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respei-

to, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

A Constituição de 1988 inaugura a corporificação da vontade da sociedade brasileira, mobili-

zada para alterar a realidade das crianças e adolescentes. Neste momento se inicia no país um 

longo caminho de mudança cultural para assegurar-lhes prioridade absoluta na formulação de 

políticas públicas e destinação de recursos orçamentários.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 13 de julho de 1990, é a legislação que ratifica 

a Convenção dos Direitos da Criança em nosso país e segue as diretrizes do art. 227 da Constitui-

ção. 

A partir do ECA, no Brasil, todos os que defendem os direitos das crianças e adolescentes, defi-

nitivamente baniram o termo “menor” que trazia a carga negativa do Código de Menores de 1979 

e o desgastado modelo da doutrina da situação irregular. O ECA inaugura o enfoque na criança 

e adolescente como cidadãos, com direitos pessoais e sociais. No artigo 3º do ECA:

“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa huma-

na, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”.

A partir desse artigo, podemos afirmar que crianças e adolescentes passam a ocupar posição 

de igualdade em relação aos adultos. Colocar-se em posição de igualdade com os adultos signi-

fica participar em todas as decisões que afetarão o seu presente e o seu futuro, sem afetar seu 

direito à proteção integral.

O direito à participação é apresentado no 2º capítulo do ECA, “Do Direito à Liberdade, ao Res-

peito e à Dignidade”:

Art.15. A Criança e o Adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento, e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Art.16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:

I. Ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais;

II. Opinião e expressão;

III. Crença e culto religioso;

IV. Brincar, praticar esportes e divertir-se;

V. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;

VI. Participar da vida política na forma da lei;

VII. Buscar refúgio, auxílio e orientação.

Art.17. O Direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física,psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 

de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Tanto a CDC quanto o ECA já alcançaram a maioridade, têm duas décadas de existência. Mas 

nosso desafio é o mesmo da época do nascimento desses documentos: fazer com que a legisla-

ção seja cumprida e os direitos das crianças e adolescentes garantidos. 

A postura adultocêntrica, aquela em que o poder do adulto prevalece no centro da relação 

com a criança, é um dos maiores desafios para pensar espaços para a participação das meninas 

e meninos em nossa sociedade. 

Repetimos discursos de que a criança é sujeito de direitos, temos legislações avançadas, po-

rém no Brasil ainda há muitas instâncias que falam pelas crianças e adolescentes. Isso parece 

reforçar a tutela e desconsiderar que as meninas e os meninos são sujeitos com direito à voz. 

Nosso compromisso é encontrar caminhos para a promoção e a garantia desse direito. Aqui 

apresentamos alguns ensaios da ação socioeducativa nessa perspectiva.
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Os relatos apresentados nessa publicação foram selecionados entre os projetos que aconte-

cem nos espaços educativos maristas nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fun-

damental, Apoio Socioeducativo e Qualificação Profissional.

Alguns apresentam maneiras de construir coletivamente os códigos de convivência, outros 

demonstram a contribuição das crianças e adolescentes na formulação e nas decisões de políti-

cas públicas e a incidência em espaços formais como prefeituras, escolas e conselhos.

A análise de cenários externos e a opinião das meninas e meninos sobre temas da sociedade 

como meio ambiente, violência, qualidade da escola e mídia também foram contempladas nos 

projetos apresentados, além de formas de participação por meio da expressão em diversas lin-

guagens.

Os relatos são complementados por depoimentos das crianças e jovens e pela reflexão dos 

educadores. No final de cada relato, apontamos aprendizagens da ação socioeducativa e a par-

ticipação infantil, a partir das experiências vivenciadas, enfatizando a importância de aprofun-

dar as reflexões sobre o tema.

Partilhando experiências
“O processo de cidadania é muito maior do que eu imaginava. 
Envolve escola, participação, direitos e deveres também. 
Cidadania pode ser definida de várias formas, 
principalmente quando se luta por seus direitos.
Acredito que agir de forma correta, 
preservar patrimônios públicos e ajudar 
os necessitados é uma forma de exercer a cidadania.”

Alexsandro Gonçalves Silva, 17 anos 
Centro Social Marista Ir. Beno Tomasoni, Maringá, PR.
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A participação 
começa na infância
Alessandra Aparecida Geraldo
Márcia Sayoko Nanaka
Mara Lúcia Caetano da Silva Fonseca1

Antes de nascer, a criança já tem sua existência mar-

cada por planos, sonhos e expectativas dos adultos e 

quando nasce incorpora todas essas promessas. O adulto 

“produz a criança a seu modo e graça, caracterizando-a, 

decifrando-a restringindo os limites e possibilidades de 

ela ser criança em multiplicidade. Assim, a tendência é 

percebê-la sob a perspectiva do adulto, conforme os dese-

jos do adulto [...]” MOSCHETO & CHIQUITO (2007, p. 37).

Crianças de John Locke, consideradas tábula rasa, pá-

gina em branco a ser preenchida pelos adultos; Crianças 

dos estágios de Jean Piaget; Crianças de Rousseau, nos 

anos dourados da vida. A falta de profundidade na análi-

se dessas teorias, por não se considerar o tempo e o con-

texto em que elas foram defendidas, levou a concepções 

equivocadas sobre quem é a criança.

A verdade é “que as crianças estão por aí. Em toda par-

te. Nas casas. Nos quintais. Nas praças. Nas praias. Nas 

ruas, brincando.” (DEL PRIORE, 2004). Vivendo a infância, 

interagindo com o outro, experimentando possibilidades 

e sensações, chorando, celebrando, aprendendo com o 

outro, convivendo, construindo, ouvindo, falando e sor-

1 Alessandra Aparecida Geraldo é pedagoga, coordenadora pedagógica 
do Centro Social Marista Itaquera;  Márcia Sayoko Nanaka é pedagoga, 
coordenadora pedagógica do Centro Social Marista Robru; Mara Lúcia 
Caetano da Silva Fonseca é mestre em Educação, foi coordenadora ped-
agógica do Centro Social Marista Ir. Elias.

rindo. Os sonhos, as perspectivas, as esperanças, todas 

elas têm nome: são as Marianas, os Pedros, as Júlias, os 

Felipes. Temos o compromisso ético de respeitá-las em 

suas “multiplicidades” e compreendê-las como são e não 

como virão a ser. 

Desde muito cedo, as crianças precisam participar nas 

decisões que influenciam sua vida, seja por meio da fala, 

dos gestos e comportamentos, dos balbucios de bebê, do 

choro, de um desenho, ou de qualquer outra forma para 

traçar uma comunicação do que sente ou deseja e expres-

sar sua opinião.

Os adultos necessitam desenvolver olhar reflexivo e es-

cuta refinada para perceber estes pequenos e sutis sinais, 

tendo a delicadeza e sensibilidade de interpretá-los. Essa 

atitude “concretiza-se com a capacidade de ouvir e enca-

minhar os processos educativos por meio de uma manei-

ra própria de ouvir o não dito, buscar o inaudível, ver o 

invisível, esperar, escutar, de fazer novas perguntas, mais 

perguntas.” (MOSCHETO & CHIQUITO, 2007, p. 72).

A participação desde a pequena infância é um direito 

da criança. A Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança - CDC enuncia que haja uma política de partici-

pação para garantir esse direito. Aqui no Brasil, o Estatu-

to da Criança e do Adolescente – ECA , diz que a criança 

tem direito à opinião, expressão, participação na vida 

familiar e comunitária de forma igualitária.

O crescimento das pesquisas sobre participação in-

fantil também tem contribuído para que os adultos 

aprendam a escutar meninas e meninos e valorizar sua 

participação. A Sociologia da Infância é uma área do 

conhecimento que considera as crianças como atores 

sociais e sujeitos de seu próprio processo de socialização. 

Esta área do conhecimento pode auxiliar-nos a compre-

ender que a criança sabe o que quer, é uma pessoa que 

está aprendendo a exercer seus direitos. 

O direito à participação das crianças é importante 

porque resguarda outros direitos, como a afirmação da 

identidade, o sentimento de pertença e a liberdade de 

expressão. 

Para que a participação da criança seja efetiva, é ne-

cessário que o adulto tenha uma escuta atenta e ativa. 

As crianças pequenas se expressam por meio de várias 

linguagens. Cabe ao adulto interpretá-las.

Segundo PINTO & SARMENTO (1997, p. 25), “o olhar 

das crianças permite revelar fenômenos sociais que o 

olhar dos adultos deixa na penumbra ou obscurece to-
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talmente”. A infância faz parte da sociedade; portanto as 

crianças são agentes ativos que constroem suas próprias 

culturas e contribuem para a produção do mundo adulto.

A promoção do direito à participação

A participação das meninas e meninos num espaço edu-

cativo deve ser considerada desde o planejamento até a 

avaliação dos trabalhos. Dar voz às crianças pequenas é 

mais do que ouvir suas necessidades, é inseri-las no coti-

diano.

Nessa perspectiva, será preciso reconhecer a infância 

como um momento da vida em que as crianças são capa-

zes de aprender a participar ativamente da construção 

de seu conhecimento, produzir cultura e dialogar com 

outras crianças ou com os adultos.

As crianças precisam experimentar os espaços e os 

tempos da infância. Desde o momento em que chegam 

ao espaço educativo, elas organizam seus pertences nos 

armários individuais. Em seguida, a roda acontece para 

combinar a rotina diária e trocar informações a respeito 

dos principais acontecimentos do dia anterior. A media-

ção do educador nesses momentos é fundamental para 

que as crianças opinem nas atividades planejadas para 

o dia e consigam se localizar no espaçotempo2, favore-

cendo, dessa maneira, sua independência. Nas refeições 

diárias, as crianças se servem e escolhem alimentos que 

são colocados na mesa. Nos momentos de convivência 

as brincadeiras são selecionadas pelas crianças, os edu-

cadores observam e brincam junto. As crianças decidem 

quais os brinquedos, quais colegas, e como irão brincar. 

Os educadores, por sua vez aproveitam para avaliar o 

2 Dimensão material do currículo (ALVES apud FELÍCIO, 2008, 
p. 23).

envolvimento, as decisões, os conflitos e resolução dos 

problemas pelas crianças. 

Quando compreendemos a educação com foco na 

emancipação das crianças, podemos criar um currículo 

onde participam ativamente. Dessa forma, as escolhas 

que as crianças fazem são diretrizes que orientam as 

ações e reflexões dos educadores. 

“Aqui nós fazemos muitas coisas. Eu 

brinco de pega-pega, de esconde-esconde 

e beisebol. Gosto de fazer dragão com 

tinta e canetinha e peixe de origami. Tem 

a hora da história, eu gosto de todas, 

mas eu gosto mais da do Pinóquio. Tem 

também a turma da música, a gente 

escolhe a música e canta na roda, na 

hora do almoço, no pátio. Nós fomos 

ao Zoológico, todo mundo cuidou 

para ninguém se perder naquele lugar 

grande.”

Vítor Castro Scanferia, 5 anos 

O que aprendemos com a experiência 

Quando encontramos uma roda de meninas e meninos 

na Educação Infantil, contando histórias, brincando 

de casinha e conversando sozinhas, oscilamos entre o 

encantamento e a preocupação de se machucarem ou 

brigarem. 

Quando estas crianças têm no máximo três anos e se 

servem sozinhas, discutem o que farão na roda de conver-
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sa e escolhem seus amigos, brinquedos e educadores, esse 

encantamento vira surpresa. 

A criança pequena sempre nos pareceu muito desam-

parada e dependente do adulto. Quebrar a tradição que 

nos fez vê-la como pobre e incompleta, exige que acredi-

temos que a criança pode desenvolver a autonomia desde 

cedo. E ela pode.

Brincar é, sem dúvida, a melhor forma de a criança 

exercer o protagonismo. Assim é fundamental dar espaço 

e tempo para que ela brinque com os amigos, sozinha ou 

com os adultos.

 Incentivar a criança a participar não significa abando-

ná-la ou deixar que corra riscos, mas acompanhá-la em 

seu crescimento e incentivar sua autonomia.

Estamos vivendo um tempo de grande mudança. Perce-

bemos que não existe a infância, mas infâncias múltiplas 

que se constituem nas interações sociais e produzem 

culturas diversificadas. Tais infâncias pedem novas peda-

gogias, novas organizações espaciais e temporais e novas 

relações. As crianças que habitam essas infâncias já são 

cidadãos. Não são o futuro, e sim o presente. Portanto, 

têm direito à dignidade desde sua concepção.

Escutar a voz das crianças, mesmo 

pequenas, é garantir a conquista de sua 

participação e autonomia, estabelecendo 

um diálogo em todas as possibilidades, 

seja num gesto, num olhar, ou na 

realização das atividades.

É necessário valorizar e considerar com 

quem estamos conversando.  Com uma 

criança que é um sujeito de direitos e não 

um “vir a ser”. Não estamos ouvindo um 

adulto em miniatura, pensando apenas 

no que será amanhã, mas construindo 

relações que considerem quem é a 

criança. Um sujeito que tem opiniões, 

comunica e é agente de modificações em 

seu espaço. Dar voz e vez às crianças é 

muito mais do que ouvir: é estar presente 

e escutar de fato.

Cristine Benevides de Sousa, 
Educadora Social Infantil, Centro Social  
Marista Robru, São Paulo - SP 

Os Muros Que Nos Limitam
Oberlândio Santos1

Entre os principais problemas que desafiam o desen-

volvimento social das grandes cidades, certamente 

a violência é um dos mais importantes. A violência afeta 

principalmente as pessoas moradoras nas periferias, 

onde há maior índice de pobreza e declínio das oportuni-

dades de trabalho. 

Uma pesquisa realizada pelo UNICEF, Instituto Ayr-

tonSenna e ItaúSocial, em 2007, demonstrou que entre os 

principais fatores que causam problemas sociais no país 

apontados pelos jovens adolescentes, destaca-se a falta 

de segurança, ocupando o terceiro lugar, depois da cor-

rupção e da discriminação racial. A pesquisa aponta que 

a segurança pública “ameaça de forma mais contundente 

alguns grupos específicos, como é o caso das meninas e 

meninos com menor escolaridade (60%), menor renda 

em salários mínimos (58%) e representantes das classes 

D e E (57%). Na região onde moram, 57% dos adolescentes 

sentem-se insatisfeitos ou muito insatisfeitos em relação 

à segurança pública. Para eles, o tráfico de drogas é a 

forma de violência mais evidente (28%). A questão parece 

ter tomado uma dimensão que extrapola o poder de ação 

pessoal dos jovens.” 

Para Abramovay (2002): 

A violência tem sido concebida como um fenômeno 

multifacetado, que não somente atinge a integridade 

1 Oberlândio Santos é graduado em artes visuais e educador social do 
Centro Social Marista Ir. Lourenço, São Paulo - SP

física, mas também as integridades psíquicas, 

emocionais e simbólicas de indivíduos ou grupos nas 

diversas esferas sociais, seja no espaço público, seja 

no espaço privado.

Por se tratar de problema social, torna-se necessário 

então, o envolvimento das instâncias da sociedade e do 

governo na proposição e efetivação de políticas gerado-

ras de oportunidades. Um trabalho de 

“[...] efetiva sensibilização da sociedade e de seus 

recursos, objetivando a internalização de valores que 

deixam evidente que a juventude de hoje assumirá a 

liderança do continente no dia de amanhã e do que 

for feito hoje em prol de uma efetiva valorização 

do protagonismo juvenil, dependerá doravante, sob 

muitos aspectos, a direção das tendências que se 

delinearão nas próximas décadas”(ABRAMOVAY, 

2002).
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A participação em espaços políticos e o 

protagonismo têm sido importantes no combate à 

violência. “O protagonismo juvenil é parte de um 

método de educação para a cidadania que prima 

pelo desenvolvimento de atividades em que o jovem 

ocupa uma posição de centralidade, e sua opinião e 

participação são valorizadas em todos os momentos.” 

(ABRAMOVAY, 2002)

Paulo Sérgio Pinheiro (2006, p.34), coordenador do Re-

latório sobre violência contra crianças da Organização 

das Nações Unidas (ONU)2, destaca como recomendação 

para escolas e outros ambientes educacionais: que todas 

as crianças devem ter a possibilidade de aprender num 

ambiente isento de violência; que os espaços socioeduca-

tivos devem ser locais seguros e amigos da criança; que 

os currículos promovam direitos; e que nas escolas preva-

leçam atitudes e comportamentos não violentos.

Nessa perspectiva, o Centro Social Marista Irmão Lou-

renço, localizado na zona leste de São Paulo, é um local 

privilegiado dentro da Vila Progresso para dialogar com 

as crianças, adolescentes e jovens sobre problemas que 

afligem a comunidade, como a violência urbana.

Com esse intuito nasceu o Projeto Muros da Violência. 

A arte foi a linguagem escolhida pelo projeto, pois entre-

laçou dança, música, artes visuais, literatura, informática 

e vídeo. Sabemos que a arte tem efeito agregador, enseja a 

afirmação de identidades, é acessível, inclusiva, promove 

a cultura local, e ainda oferece meios de expressão e de 

verbalização dos sentimentos de indignação e protesto.

O projeto “Muros da Violência” teve como foco refletir 

com as crianças e adolescentes sobre a situação da vio-

lência em seu bairro, em suas escolas e, até mesmo dentro 

2 http://www.unicef.pt/pagina_estudo_violencia.php

de suas casas. Para tanto, evitamos o caráter sensacio-

nalista sobre a violência e buscamos promover o debate 

com criticidade. 

Percebemos que durante o percurso, o envolvimento, a 

responsabilidade e o interesse estavam presentes. Todos 

se consideram a “peça chave” para o desenvolvimento do 

projeto. Nas produções plásticas, nos depoimentos, na 

execução das instalações e performances, percebemos 

muita poesia e criatividade. O eixo da proposta foi a con-

versa sobre o projeto de vida individual, a solidariedade, 

a ética, a participação política e a cultura da paz e da não-

-violência.

As crianças e os adolescentes demonstraram, por 

meio de seus argumentos e produções artísticas, o que 

acreditavam que seria importante para tentar combater 

a violência. Os movimentos corporais, as pinceladas em 

diversos suportes, a escrita, a fala, o contato com o outro, 

o direito de expor suas opiniões nas rodas de conversas, 

os vídeos, os depoimentos, e principalmente a oportuni-

dade de sugerir aos educadores o tema “violên-

cia” como ponto norteador, fez a expansão do 

projeto à comunidade.

Como nasceu o projeto

A participação e o interesse das crianças e adolescentes 

na elaboração e no desenvolvimento das propostas edu-

cativas sempre instigam educadores que desejam promo-

ver educação emancipadora. A “presença que se pensa a 

si mesma, que se sabe presença, que intervém, que trans-

forma, que fala do que faz, mas também do que sonha, 

que constata, que compara, avalia, valora, que decide, 

que rompe” (FREIRE,1997, p.20). Essa inquietação trouxe 

a nós, educadores, o exercício de escutar com atenção e 

perceber pistas para construir a proposta de trabalho nas 

falas, nos comportamentos e nas produções artísticas. 

Percebemos que a temática “violência” era recorrente 

entre as crianças e adolescentes. O projeto “Muros da 

Violência” nasceu a partir dessa percepção, para nortear 

as oficinas desenvolvidas no Centro Social Marista Irmão 

Lourenço em 2009.

Para conhecer o que eles sabiam e precisariam saber 

sobre o tema, realizamos um diagnóstico individual e 

coletivo sobre violência e cultura da paz. Elencamos al-

gumas histórias e brincamos de “telefone sem fio”. A pro-

posta inicial foi compartilhar a história com o primeiro 

educando presente na roda, em seguida ele reproduziu 

em baixo tom no ouvido do educando ao seu lado. Per-

cebemos no final da atividade, novidades que foram in-

corporadas à história original. Em seguida, conversamos 

sobre quais os atos de violência presentes nas histórias e 

onde estas ações de violência se apresentam na vida de 

cada um.

Utilizamos filmes para fortalecer o debate sobre as 

diversas formas de violência: na mídia, na comunidade 

local e na sociedade. Com base nos filmes e apoio de 

imagens retiradas de revistas, os educandos elaboraram 

textos que possibilitaram a reflexão da violência física 

presente no cenário social e construíram símbolos tridi-

mensionais para representar seus textos. A escolha da 

cruz como símbolo coletivo lembrou aflição, infortúnio 

e exploração no trabalho. Para alguns exprimiu espanto, 

horror ou repulsa. Para outros, situação de perigo e fi-

29
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gura representativa de pessoas mortas por algum ato de 

violência.

Depois de passar pela linguagem escrita e pictórica, 

elaboramos uma performance tendo como temática o Di-

álogo e a Escuta. O figurino escolhido foi a roupa branca, 

representando o vazio do ser humano por não dialogar e 

não aproveitar da escuta para enriquecer no seu cresci-

mento.

O momento marcante do projeto foi a Cabine dos So-

nhos, uma caixa onde os participantes entravam e diziam 

seu sonho, que era gravado ou escrito pelo educador. A 

atividade teve como foco a cultura da paz, com a reflexão 

sobre sonhos pessoais e coletivos que podem alterar a 

vida na comunidade. 

“Meu maior sonho é que o mundo acabe 

com as brigas, todos os tipos de violência 

e tudo o que há de ruim”.  

Victória Alves de Souza, 13 anos

Os participantes do projeto também entrevistaram a 

comunidade sobre a violência nos dias de hoje. A partir 

da escuta da comunidade, construíram uma produção 

artística que relatou o desejo coletivo da cultura da paz. 

A palmilha foi o símbolo escolhido para representar a 

caminhada em busca do sonho.

Histórias de vítimas da violência urbana foram lembra-

das para introduzir a discussão sobre o ECA: as vidas de 

jovens que foram tiradas injustamente por pes-

soas cruéis. Por este motivo ambos não têm 

mais a oportunidade de compartilhar com 

pessoas próximas os seus sonhos e 

conquistas. As histórias de violência 

urbana que se tornam cada vez mais comuns nos noticiá-

rios foram utilizadas para o debate sobre os direitos fun-

damentais das crianças e adolescentes. A escrita de um 

diário ofereceu a possibilidade do autoconhecimento e a 

construção do autoretrato, que fortaleceu a identidade 

de cada um. Numa fita de cetim branca, cada educando 

escreveu sua caminhada, a superação de desafios e as 

principais conquistas. Expressaram plasticamente a li-

nha do tempo de sua existência. 

O direito à proteção de qualquer 

forma de violência está no art. 19º da 

Convenção Sobre os Direitos da Criança 

(CDC), adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 1989:
Art. 19º: Os Estados Partes adotarão 

todas as medidas legislativas, 

administrativas, sociais e educacionais 

apropriadas para proteger a criança 

contra todas as formas de violência 

física ou mental, abuso ou tratamento 

negligente, maus tratos ou exploração, 

até mesmo abuso sexual, enquanto a 

criança estiver sob a custódia dos pais, 

do representante legal ou de qualquer 

outra pessoa responsável por ela. 

Após identificar fatores de violência no cenário na-

cional, o grupo conversou sobre qual é a situação da 

violência presente na comunidade Vila Progresso, bair-

ro onde moram. Para ilustrar, produziram vídeos, com 

cenas urbanas que retratam a realidade do bairro onde 

vivem. Quando pensaram coletivamente em elaborar um 

comercial para apresentar a atual situação da violência 

na comunidade, destacaram a diversidade dos atos de 

violência, tais como violência doméstica, escolar, verbal, 

ambiental e sexual. Estes e outros tipos de violências 

foram debatidos. Segundo eles as respostas foram basea-

das nos casos reais presentes na comunidade. O material 

produzido ajudou a centralizar as reflexões nos proble-

mas locais. 

Percebemos que a partilha do conhecimento sobre os 

efeitos avassaladores da violência presentes na própria 

comunidade ampliou a criticidade do grupo. A riqueza 

dos argumentos apresentados pelas crianças e adolescen-

tes mostrou que todo o processo vivido no projeto lhes 

trouxe fatores fundamentais para escolher os caminhos 

da não-violência.

A realidade deparada nos becos, ruas, escolas e casas 

foi denunciada por meio das mensagens construídas em 

diversas linguagens. Pedem soluções para os atos de vio-
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lência, denunciam a precariedade da segurança pública 

existente e da necessidade de desenvolver projetos pre-

ventivos na comunidade.

 As crianças e adolescentes presenciam situações ame-

açadoras no percurso de suas casas à escola, ao centro 

social, ou até mesmo quando estão brincando nas ruas. 

Para eles, “é muito chato, você estar brincando de pega-

-pega ou de esconde e se deparar com um espaço onde 

traficantes estão se escondendo da polícia.”

Um deles comentou que deve ser muito difícil assumir 

o papel de um vereador, governador ou até mesmo do 

Presidente da República que lutam diariamente para 

combater a violência no Brasil.

Os problemas da violência são de grande complexida-

de. Envolvem vários fatores que “vitimam” principalmen-

te comunidades com vulnerabilidade social acentuada.

É urgente que o Poder Público encontre soluções para 

“adotar políticas sociais mais eficazes para combater a 

pobreza, as desigualdades sociais e a exclusão social pre-

sentes nessas sociedades” (ABRAMOVAY,2002).

A participação das crianças e adolescentes no Projeto 

“Muros da Violência” foi um bom começo para inseri-

-los na discussão da democracia, pois produziu postura 

crítica e fortaleceu seus argumentos pela cultura da paz. 

Enfatizo que é preciso analisar outras formas de ouvi-los, 

entender como eles participam, seus posicionamentos 

individuais e coletivos para desenvolver propostas de 

trabalho participativas. Espaços de diálogo ensinam a 

resolver os conflitos e conquistar direitos.

O que aprendemos com a experiência

Apesar dos avanços jurídicos na perspectiva dos direi-

tos humanos, a violência existente na sociedade ameaça, 

oprime e inviabiliza o exercício da justiça e do diálogo. É 

um pesadelo que causa indignação, dor, revolta e senti-

mento de impotência para suas vítimas.  Um tema com-

plexo e tantas vezes velado nos espaços educativos, mas 

vivido e sentido principalmente por crianças e adolescen-

tes moradores das periferias das grandes cidades. 

A dimensão da resiliência torna-se fundamental em 

situações em que a pessoa é exposta a adversidades como 

essas. Não significa que ela é capaz de tirar as pessoas da 

condição de vulnerabilidade, mas as fortalece emocional-

mente, e ainda promove a autonomia e a criatividade na 

resolução de problemas. O Projeto Muros da Violência 

surge num destes contextos, em que crianças e adoles-

centes estão expostos diariamente a adversidades e fato-

res de risco pessoal e social. 

No Projeto Muros da Violência, eles participaram efeti-

vamente desde a escolha da temática até sua finalização. 

Assim, estabeleceram compromissos individuais e cole-

tivos, reforçaram a resiliência e ainda aprenderam que é 

possível participar de decisões que planejam o futuro. 

A violência é a privação de direitos. Um tema que não 

é simples e não se esgota nesse projeto. Um cuidado ne-

cessário ao tratar desse tema é não estigmatizar a comu-

nidade e não reforçar conceitos estereotipados sobre as 

periferias.  

Ao analisarmos as manifestações das meninas e me-

ninos, sentimos a necessidade de refletir com eles os 

motivos que levam essa comunidade à privação de opor-

tunidades sociais e, a partir daí, incidir em espaços que 

garantem políticas públicas para essas pessoas. 

“Cultura de paz pra mim é saber 

respeitar os limites do outro, ser capaz 

de entender a sua opinião, é dizer não 

à violência, ser responsável, saber 

respeitar as diferenças sejam elas quais 

forem, como a opção sexual, ou a etnia. 

É ajudar os pais em casa, não brigar por 

futilidades e saber ouvir.” 

Jhennypher Letícia de Oliveira Pereira, 14 
anos 
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Tá Combinado!
Alcimar Verona
Éden Silvana Demari 

Nilva Bonetti 1

Neste texto abordamos o processo de elaboração, 

implantação e revisão do Código de Convivência 

pelos educandos do Centro Social Marista São José, em 

Santa Catarina. O processo envolveu toda a comunidade 

educativa na reflexão sobre a importância de ter regras 

para viver em sociedade e na elaboração de regras signifi-

cativas para todos. 

Códigos de Convivência 

O Referencial Teórico-Metodológico da Ação Socioeduca-

tiva Marista, documento institucional que trata do Códi-

go de Convivência, nos lembra que “Viver em grupo é um 

desafio, especialmente se essa vivência se propõe a ser de 

forma democrática”. No Centro Social Marista São José 

esse desafio também é vivenciado cotidianamente. Viver 

sob o mesmo teto, em determinado horário, nem sempre 

caracteriza um grupo, podemos ser apenas ajuntamento. 

Ser grupo é ter objetivos comuns, conviver, tecer-se a 

partir de uma trama pensada e discutida como possível 

para aquele contexto. 

Em 2007 não podíamos ser considerados um grupo, 

pois tínhamos entre os educandos muitos comportamen-

tos agressivos; muitas brigas na saída; bullying; a atenção 

1  Alcimar Verona é graduado em Filosofia e Assistente de Pastoral; 
Éden Silvana Demari é graduada em Pedagogia e Assistente Psicoped-
agógica; Nilva Bonetti é Mestre em Educação e Infância pela UFSC e 
Coordenadora Pedagógica do Centro Social Marista São José - SC

era focada nos conflitos, prejudicando a aprendizagem. 

Por outro lado, havia falta de clareza nas regras existen-

tes, pois eram feitas de maneira impositiva. Foi nesse 

contexto que iniciamos a construção do Código de Convi-

vência dos educandos.  

No início denominamos o projeto Pacto de Convivência 

– “Tá combinado”, envolvendo as crianças e adolescen-

tes das turmas de 4ª a 8ª série, num total de 13 turmas, 

425 pessoas. Como tinham diferentes idades foi preciso 

pensar em metodologia comum para sensibilizá-los e 

envolvê-los na construção do que no princípio denomi-

namos de regras de convivência. A partir da observação, 

percebemos que a música e os jogos eram agregadores; 

assim os escolhemos como recursos nos primeiros três 

encontros para a construção das regras com cada turma. 

A teoria dos jogos cooperativos de BROTO (2001) foi nos-

sa inspiração.

Os dois primeiros encontros visavam sensibilizar para 

a importância das regras na vida em grupo. Para descon-

trair na primeira atividade, valemo-nos da integração 

com músicas tocadas com violão.

No primeiro encontro, explicamos o motivo de estar-

mos executando o projeto Pacto de Convivência – “Tá 

combinado” a todos os educandos da escola. Eles acha-

ram interessante, pois iriam construir juntos as regras de 

convivência. 

Para trabalhar a importância das regras para a vida, 

utilizamos jogos de xadrez, dama, dominó, baralho e 

trilha. No primeiro momento deveriam formar grupos 

de no máximo cinco pessoas e escolher um jogo de sua 

preferência. Em seguida deveriam jogar sem regras. Após 

o tempo combinado, jogaram com regras. No final relata-

ram o que sentiram com a dinâmica.

Segundo as crianças e adolescentes, jogar sem regras 

foi “ruim; havia falta de respeito, não tinha sentido, 

era atrapalhado, não tinha lógica, sem graça, estranho, 

injusto”, pois uns têm mais cartas e peças do que os ou-

tros. Alguns ainda diziam que sem regras “dá para fazer 

qualquer coisa, é confuso, é individualista e não precisa 

pensar”. 

 Já a experiência com regras “foi legal, teve sentido, 

teve respeito, foi mais fácil, mais organizado, melhor, teve 

graça, foi justo por existirem combinados, teve lógica, to-

dos participaram de igual para igual; foi coerente, houve 

companheirismo, todos puderam participar e possibilitou 

a amizade”. 

No segundo encontro dos grupos, iniciamos com a 

dinâmica da laranja. Foram organizadas duas fileiras de 

cadeiras, uma de frente da outra. Sentados, deveriam 

passar a laranja para o colega sem utilizar as mãos (cada 

grupo tinha que criar uma forma) e sem deixa cair.  Com 

ela foi possível refletir sobre companheirismo, combina-

dos, altruísmo, coletividade, sintonia, amizade e respeito. 

É importante ressaltar que o ponto forte das atividades 
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era o momento de dialogar sobre elas. Eles levantaram 

várias questões pertinentes como: 

“Não dá para fazer o que quiser, pois pode machucar 

alguém.”

“Lá fora nós não podemos burlar as regras, senão acon-

tecem as brigas.” 

“É feio, falta respeito quando as pessoas ofendem di-

zendo palavrões.”

“Se eu quero ser respeitado, tenho que respeitar primei-

ro.”

‘“Na escola devemos ser legais e cumprir com o nosso 

dever de estudante.”

“Não posso fazer só o que eu quero, não é justo com os 

outros”.

“Já pensou se todos resolvem fazer o que bem enten-

dem?”

Essas vivências ajudaram as crianças e os adolescentes 

a perceberem a importância de estabelecer parâmetros 

justos para organizar a convivência. Sem eles a convivên-

cia se torna mais difícil. 

Após a conversa, partimos para os trabalhos em grupo. 

Foram divididos em seis grupos de cinco a seis pessoas. 

Cada grupo ganhou um cartaz e nele registraram o que 

seria mais significativo para o bom relacionamento no es-

paço escolar. O momento foi muito rico, pois cada grupo 

refletiu, levantou questões e definições do que considera 

importante cumprir para o bem de todos. 

Foram escolhidos seis representantes que elaboraram 

a síntese dos seis cartazes produzidos com a turma. No 

encontro com os seis líderes, fizemos a reflexão sobre 

cada item registrado nos cartazes. Eles expuseram os 

cartazes nos varais dos corredores da escola para que os 

demais educandos pudessem visualizar as propostas de 

convivência das turmas. 

O quarto encontro aconteceu novamente com todos os 

líderes de 4ª a 8ª série (13 turmas), e teve como temática: 

“Refletindo Sobre a Importância de Ser Estudante”.

Conversamos sobre o que era fundamental para uma 

boa convivência na escola. Em seguida escolheram e can-

taram a música do Milton Nascimento: Coração de Estu-

dante, representaram no papel a mensagem que a música 

trazia, fizeram fantoches e montaram uma pequena ence-

nação. As produções de cada turma formaram as regras 

de convivência para todos.

Fizemos uma dança circular chamada Minuê (Broto, 

2001), que conta a história de um reino onde as pessoas 

não estavam felizes. Para ser feliz era preciso o afeto e 

carinho um do outro. Na brincadeira o toque e o respeito 

são imprescindíveis.

A versão final das regras foi colocada numa transpa-

rência e apresentada a todos. Imprimimos e no final do 

ano cada família recebeu uma cópia dos combinados. 

Por ser o Código de Convivência uma novidade, houve 

muitos avanços e também desafios, como o descumpri-

mento das regras no cotidiano. A princípio era estranho 

para os novos integrantes do grupo que não cumpriam as 

regras serem cobrados por elas, já que não haviam par-

ticipado do processo de elaboração. Para eles aquilo não 

tinha tanto valor e poderia ser descumprido. 

Aos poucos, com mais momentos de debates, o código 

de convivência foi ganhando importância e muitos foram 

cumprindo e se comprometendo com as regras que aju-

daram a construir. 

Percebemos no dia a dia as crianças e os adolescentes 

melhorarem relação entre si, ficarem mais calmos, brin-

carem sem ferir os outros, terem mais cuidado com os 

jogos, melhorarem a assiduidade às aulas e justificarem 

as ausências. Houve maior comprometimento com os 

estudos, respeito mútuo e diminuição de conflitos entre 

eles. Sempre que os conflitos ocorreram, o Código de Con-

vivência tornou-se um balizador na busca da solução.

No decorrer do ano seguinte à implantação, realizamos 

a revisão por meio de um questionário respondido por 

grupos de três pessoas. Puderam dar sugestões e retomar 

as regras anteriores. 

No geral as crianças e adolescentes acham importante 

existir o Código de Convivência para que todos se respei-

tem e se relacionem bem. 

Ao refletir sobre algumas regras como o uso do unifor-

me e da agenda, não chegaram num consenso, mas con-

cluíram que naquele momento não conseguiriam iden-

tificar outra possibilidade para resolver essas questões, 

pois elas pedem novos debates.

Destacaram também que o cuidado com a escola 

melhorou, há mais organização, houve diminuição das 

bagunças e brigas. Hoje pensam melhor antes de criarem 

conflitos e bullying2, o que levou a melhorar também a 

aprendizagem. 

Esses indicadores nos levam a crer que 

o Código de Convivência se tornou tam-

bém um instrumento na construção do 

que Paulo Freire aborda como “necessária 

disciplina”, pois segundo ele o “ato de es-

tudar, conhecer, de ensinar” não pode ser 

visto como “puro entretenimento, uma 

espécie de brinquedo com regras frou-

xas ou sem elas” (2007, p.83). No entanto 

entendemos que essas regras não podem 

ser impostas, cada pessoa precisa ser co-

-partícipe de sua construção.

Foi possível perceber que eles têm 

2 Bullying é o uso do poder ou da força para intimi-
dar ou perseguir os outros.
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clareza da importância da existência do Código de Con-

vivência, assim como concordam com o que ajudaram a 

construir. No nosso caso, esse exercício é um instrumen-

to na construção da vida em grupo e ajuda a convivência 

de crianças, adolescentes e adultos. 

O que aprendemos com a experiência

As diferentes formas de opressão acontecem em todas 

as situações de vida em que alguns exercem poder sobre 

outros. O poder unilateral manifesta-se de diversas ma-

neiras: autoritarismo, meritocracia, violência física, domi-

nação social, silenciamento. 

A escola tem a marca do adultocentrismo em sua histó-

ria, já que por muito tempo (e ainda hoje) a relação aluno-

-professor foi permeada pela subordinação e obediência. 

O extremo rigor da disciplina imobilizante anulou as 

possibilidades de participação das crianças, gerando pro-

blemas como falta de motivação para aprender, desgosto 

pela escola, animosidade e exclusão. 

Num olhar mais crítico e aprofundado, pode-se dizer 

que o foco conteudista da escola considerava a participa-

ção como perda de tempo. 

São recentes as discussões sobre o direito à participa-

ção infantil e juvenil, na perspectiva de autoproteção e 

exercício da cidadania. Isso não significa afirmar que já 

acontece de fato. Temos legislações que enunciam o di-

reito à participação, pesquisas, discursos que defendem 

essa prática. Mas nossa sociedade ainda fala muito pela 

criança e pelo adolescente. Até mesmo a regulação é uma 

demanda do adulto, os referenciais que a fundamentam 

são adultocêntricos, ainda há a crença de que as crianças 

e adolescentes não conseguem normatizar os espaços 

onde convivem.

Romper com a tradição é um processo que exige dos 

adultos mudança de olhar e crença na capacidade da 

criança e do adolescente.

Nesse sentido, o adulto tem o papel de encorajar, des-

centralizar, fugir dos consensos fáceis e principalmente 

não manipular. No caso do educador, “sua autoridade se 

afirma, sem desrespeitar as liberdades” (FREIRE, 1985, p. 

73).

Discutir os Códigos de Convivência é um assunto que 

tem relevância real para as crianças e adolescentes, pois 

faz parte de seu cotidiano e da vida em grupo. Quando 

discutem em uma assembleia os Códigos de Convivência, 

debatem e opinam sobre “regras de convivência” que até 

então eram impostas, exercitam o direito de serem escu-

tados e de colocarem seu ponto de vista, para que a regu-

lação não seja unilateral.

O gerenciamento coletivo do Código de Convivência é 

provocação e ensaio para aprimorar o exercício do direito 

à participação.

Projeto Vozes: o mundo e a 
vida ao modo dos infantis: 
formas de ver, maneiras de 
dizer, modos de ser e estar
Tânia Leão Tagliari Munhoz
Arnilde Marta Uler
Ricardo Santos Chiquito
Ascânio João Sedrez 1

O presente relato é o resultado de um projeto desen-

volvido pelas crianças e adolescentes da Educação 

Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Marista Arquidiocesano, de São Paulo. 

O trabalho com as representações culturais

Fomos aos estudantes, ali mesmo onde os significados 

são produzidos, nos lugares sociais e culturais que habi-

tam, nas posições-de-sujeito que ocupam, nas posições 

discursivas a partir das quais falam. Fomos até as suas 

representações culturais, seus significados e seus proces-

sos de significação, como expressão de ver, dizer, saber, 

de ser e estar no mundo. Afinal, as crianças dizem algo, 

têm muito a nos falar. Nas suas linhas de fala-escrita 

1 Ascânio João Sedrez é Mestre em Ciências da Religião pela PUC-SP e 
Diretor Educacional do Colégio Marista Arquidiocesano; Ricardo Santos 
Chiquito é Mestre em Educação (História e Políticas da Educação) pela 
PUCPR e Assessor Psicopedagógico; Tânia Leão Tagliari Munhoz é 
Mestre em Educação: Psicologia da Educação pela PUC-SP e Coordena-
dora de Série - Ensino Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano 
de São Paulo.

embaralham os códigos e seguem produzindo o mundo e 

a vida. Por isso, partimos em busca das suas representa-

ções culturais, os modos como veem e dizem o mundo e a 

vida, o seu mundo e a sua vida. Não se trata de produzir 

representações culturais para colocá-las em xeque, sujei-

tas a críticas, passíveis de correções. As representações 

culturais apontam os processos de significação, os modos 

como os infantis significam o mundo, a vida e a si mes-

mos.

A representação, sob a perspectiva grega clássica, no 

pensamento de Platão, principalmente, é tomada como 

processo mental, no qual se dá a apreensão (idealizada) 

do real, e, neste contexto, o real, como objeto, é algo já 

dado, anteriormente.  Porém, sob a abordagem pós-estru-

turalista, a representação faz muito mais do que somente 

apreender o real, ela cria aquilo que passa por real, estan-

do, desta forma, intrinsecamente associada com a própria 

criação do objeto. Neste sentido, conforme Silva (2003), 

conhecer e representar são processos inseparáveis. A 

representação – compreendida aqui como inscrição, 

marca, traço significante e não apenas como processo 

mental – é a face material, visível, palpável, do 

conhecimento. A ‘crise’ da legitimação que está no 

centro das nossas formas de conhecer o mundo está, 

pois, indissoluvelmente ligada à ‘crise’ no estatuto 

da representação – nossas formas de representar 

o mundo. Perguntas sobre quem está autorizado a 

conhecer o mundo traduzem-se em perguntas sobre 

quem está autorizado a representá-lo. Fazer esse tipo 

de pergunta significa, por sua vez, reconhecer um 

vínculo entre conhecer e representar, de um lado, e 

relações de poder, de outro (p. 32). 
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 Desse modo, é possível pensar a representação como 

um campo em que significações são construídas, políticas 

e práticas identitárias são forjadas, em complexas rela-

ções de poder. 

Segundo os liames da análise cultural mais recente, a 

representação

refere-se às formas textuais e visuais através das 

quais se descrevem os diferentes grupos culturais 

e suas características. No contexto dos Estudos 

Culturais, a análise da representação concentra-

se em sua expressão material como significante: 

um texto, uma pintura, um filme, uma fotografia. 

Pesquisam-se aqui, sobretudo, as conexões entre 

identidade cultural e representação, com base no 

pressuposto de que não existe identidade fora da 

representação (SILVA, 2000, p. 97). 

Em outras palavras, significa dizer que, linguística e 

culturalmente, vamos representando os diferentes seg-

mentos da vida social e construindo identidades. Isso 

reforça o entendimento da representação como forma de 

conhecimento e de conhecer, como forma de construir 

significados culturais por meio dos quais o mundo, a vida 

e os sujeitos são produzidos e orientados a tomar posi-

cionamentos. Representação anda junto com os modos 

de ser sujeito e esses modos de ser sujeito são, portanto, 

linguística e discursivamente produzidos.

Quando se trabalha com esse conceito, pode-se referir a 

duas dimensões importantes de representação, conforme 

Silva (2003, p.33): a representação como delegação e a re-

presentação como descrição. No primeiro caso, significa 

pensar nos representantes (“representadores”), naqueles 

que têm o direito e a autoridade para representar, ou em 

outros termos, os grupos que falam de si e pelos outros. 

No segundo caso, a representação significa o modo como 

o outro é representado, o modo como é descrito pelo 

representante: o senso-comunizado, não reflexivo, opera-

cionalizado, produto de certa divisão social do trabalho, 

técnico.

Contudo, segundo Silva (2000, p. 103), não se pode per-

der de vista que 

a representação é sempre uma representação e 

que seu oposto é justamente outra representação, 

feita a partir da hierarquia das posições de poder. A 

legitimação por uma ou outra se faz possível numa 

relação de poder. Uma e outra representação definem 

os grupos sociais que as produziram. Essa dinâmica 

produz identidades, produz certos discursos de 

identidade, ao produzir, por exemplo, os que sabem 

certo conceito e os que não sabem.

Assim, a representação, tomada como campo de luta 

pelos significados, posta em circulação, indica os grupos 

autorizados, certo grupo, cujos significados serão social-

mente reconhecidos, em detrimento de outros. 

A representação é um sistema de significação e, por 

isso mesmo, um processo social, cultural e político, por-

que se dá em imbricadas relações de poder, de poder-

-saber. Nesse sentido, parece ser válido pensar as repre-

sentações (culturais) em termos de um “poder-dizer”.

No trabalho com as representações culturais não exis-

tem categorias prévias, nem forma definida; existem, sim, 

disparadores das representações. Da mesma maneira, 

não classificamos e hierarquizamos as representações 

culturais. Elas simplesmente existem e mostram as dife-

renças em atividade, seguem diferindo, produzindo sub-

jetividades, nomadizando os saberes, pluralizando o jogo 

de forças atuantes no ver-dizer.

Deixamos as crianças num espaço mais vasto de cria-

ção. Sugerimos que as representações fossem formuladas 

em duas produções: uma do tipo textual: frase, texto, 

poesia, carta, slogan, ideias-força, palavras-luz; e outra, 

visual: ilustrações, montagens, desenhos. Nesse sentido, 

indicamos as seguintes tematizações:

Educação Infantil e 1º ano: ficam livres em relação à 

temática, mas escola, cidade e mundo são bem interes-

santes.

 Ɋ 2º ano: Como vocês veem a escola, o 

Arquidiocesano? Que é a escola para vocês? 

 Ɋ 3º ano: Como vocês veem a cidade em que vivem? 

Do que mais gostam? Que significa ser criança 

nessa cidade? Que ela poderia ter para ficar ainda 

melhor?

 Ɋ 4º ano: Como vocês veem o Estado de São Paulo? 

Que significa viver aqui?

 Ɋ 5º ano: Como vocês veem o Brasil? Que significa 

o Brasil para vocês? Que significa ser criança em 

nosso país? Que significa viver nessa parte do 

mundo a que damos o nome Brasil?
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 Ɋ 6º ano: Como vocês veem o mundo em que vivem? 

Que significa para nós viver neste “planeta 

azulzinho”2?

As temáticas exploradas têm relação direta com os 

currículos praticados. Desse modo, o trabalho com esse 

projeto deverá navegar pelo curso desse ano letivo. Um 

trabalho que corre, escorre, percorre as cenas escolares; 

por isso se trata de um trabalho curricular. 

Trabalhar, agir, operar, fazer, praticar no currículo. O 

currículo é um lugar, lugar social, cultural e político de 

trabalho, pois algo é criado, forjado, produzido no cur-

rículo, com as representações culturais dos infantis, a 

partir das representações culturais dos infantis e não um 

mero falar “sobre” elas. É movimento de intenções e in-

venções. Adulto+criança. Juntos. Em relação. Na torrente 

da Vida. E, assim, quem sabe, fazer minguar o sol adulto 

que tem gerado sombras-infantis: a adultice hegemônica, 

ocupante de posições privilegiadas nas relações de poder-

-saber (poder-ver, poder-dizer, poder-ser), que tem gerado 

o infantil como o incapaz de falar, aquele que é um “ainda 

não”, um não-adulto, uma espécie de infame, um outro 

que deve ser moldado segundo uma fita métrica identi-

tária que insiste em regimentar sobre modelos ideias e 

autorizados de ser sujeito.

A organização do Projeto

A apresentação do Projeto Vozes ao grupo de professores 

da Educação Infantil ao 6º ano contemplou:

 Ɋ Desenvolvimento da noção de representação 

2 Da música Tribalismo, dos Tribalistas (composição Marisa 
Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes – Gravadora EMI, 
2002)

cultural.

 Ɋ Estabelecimento de articulações entre currículo e 

culturas infantis/vozes dos infantis.

 Ɋ Estabelecimento das ligações intrínsecas entre o 

Projeto Vozes e o Projeto Curricular das séries;

 Ɋ Indicação de algumas temáticas como 

disparadoras de representações culturais. Em sala 

de aula, os professores situaram as crianças no 

espaçotempo em que vivem e pediram para que 

elas o representassem. Os professores, definidos no 

grupo ampliado, utilizaram uma aula para que as 

crianças produzissem as representações.

 Ɋ Sugestão de representações culturais escritas e 

visuais. As crianças, a partir da solicitação dos 

professores, criaram textos e produções visuais 

que tratassem da temática indicada.

Linhas de Continuidade...

O Projeto Vozes veio ao encontro de nossas aspirações, de 

nossos investimentos, de nossas projeções curriculares. 

Vimos experimentando, desde 2009, o trabalho com os 

temas culturais no ensino fundamental na produção de 

currículos. Dessa maneira, o projeto é para nós sinaliza-

dor e farol que apontam direções e nos incentiva ainda 

mais (uma vez que as Matrizes de Geografia e História 

já apontaram para isso) a também fazer da escola um 

observatório das infâncias, dos modos como os sujeitos-

-infantis, como as gentes pequenas vivem as suas dife-

renças, experimentam o mundo e a vida, significam sua 

existência.

O trabalho com as representações culturais também 
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Artes Cênicas e o Código de 
Convivência 
Daniel Gines Bortoletto1

Início do ano, novos educandos, timidez de alguns, falta 

de limites de outros, uma série de propostas a se de-

senvolver com a linguagem das artes cênicas, somadas a 

uma demanda de conflitos e situações trazidas pelos edu-

candos. Esse é o cenário da oficina de Artes Cênicas no 

início de cada ano letivo, no Centro Social Marista Irmão 

Acácio, em Londrina, PR. 

As personagens em cena são, em sua maioria, meni-

nas e meninos agitados e sonhadores, entre 11 a 12 anos, 

aproximadamente, estreando sua participação no Centro 

Social.

Nossos 25 protagonistas, assim que iniciaram as ati-

vidades no Centro Social, logo demonstraram talento 

para comunicação e facilidade para realizar as atividades 

coletivas. 

No script do que traziam constava a convivência ape-

1 Daniel Gines Bortoletto é graduado em Artes Cênicas e educador 
social do Centro Social Marista Ir. Acácio, Londrina – PR.

nas com o pai ou a mãe, o descontentamento com a escola 

e a dificuldade em respeitar combinados nas atividades 

ou nos momentos de conversa. Eram abertos ao aprendi-

zado, à interação na oficina e à articulação das atividades 

na linguagem de teatro.

Porém, as provocações verbais e os apelidos eram 

muito freqüentes entre eles, pois já se conheciam fora do 

espaço educativo e existiam alguns conflitos entre eles.

Pronto! O roteiro das atividades socioeducativas teria 

que ser construído com o grupo, no palco dos aconteci-

mentos, a partir dos motivos que levavam aquelas meni-

nas e meninos diariamente para o Centro Social Marista.

As Artes Cênicas colaboram no processo de construção 

das identidades das crianças e adolescentes, pois além de 

estimular as práticas de expressão, valorizam a criação e 

a produção cultural.

As interações, as referências construídas, o espaço 

de trabalho e as possibilidades de diálogo compõem as 

condições para agregar valores humanos e artísticos. 

Nesta perspectiva, ocorre uma teia de múltiplos pontos 

de contato nas atividades socioeducativas. Isso mostra a 

tessitura da arte com a educação, e aponta como respon-

sabilidade de todos os envolvidos o desejo de dar forma 

será um fator importante na produção das mediações, na 

organização do trabalho didático-pedagógico, dos planos 

de ensino e de outras tantas escritascurrículo que temos 

produzido na escola, pois as representações culturais 

tratam de um bom ponto de partida. Pensamos ser me-

lhores do que o levantamento de conhecimentos prévios 

(que também têm o seu lugar nas práticas pedagógicas), 

uma vez que não buscamos apenas, pelas representações 

culturais, o saber verdadeiro, as regularidades (as repre-

sentações que mais aparecem); mas, investigamos, a par-

tir das representações culturais, como certos significados 

se tornaram possíveis e como chegaram até nós. A prática 

com as representações culturais legitima os saberes dos 

infantis, pensa a criança (esse sujeito da infância) em sua 

infância, antes de tomá-la como aluno, estudante, ou coi-

sa que o valha.

Nesse sentido, acreditamos que o Projeto Vozes – o 

reconhecimento do saber-poder-ver/dizer/ser e estar dos 

infantis - articulado com os currículos praticados seria 

uma oportunidade interessante para reconhecer os sabe-

res infantis (por tanto tempo tomados como saberes sub-

jugados) como válidos e legítimos, fissurando, fraturando, 

rachando as relações de poder historicamente atuantes 

na educação, fazendo-os dialogar com os saberes mar-

cados por uma espécie de adultocentrismo, e assim, 

ressignificar nossas chaves de leitura. Aí, com tudo isso, 

os saberes infantis, saberes da gente, serão, para todos 

nós, homens e mulheres da educação, como brisa de no-

vidade, como lufadas de inatualidade, lembrando-nos dos 

nossos próprios devires-infantis, precipitando-nos nesse 

vir-a-ser infantil que não cessa de acontecer, de criar, de 

variar, de produzir pensamentos sem imagem fixa ou 

a priori, individuações sem indivíduo, livres e intensos 

movimentos de fazer da escola um lugar de alegria e do 

currículo um espaço de festa.

O que aprendemos com a experiência

O gosto dos pequenos. A alegria. A vontade de fazer dos 

infantis-estudantes. As crianças demonstraram interesse, 

curiosidade pelas produções dos outros, admiraram-se, 

assim, parecem ter experimentado o sentido da alterida-

de, da outridade, tão importantes para nós nesses tem-

pos.

Não é possível deixar de mencionar o gosto dos adul-

tos. A alegria. A vontade de fazer dos adultos-professores. 

Não mediram esforços. Permitiram que certos atraves-

samentos em suas rotinas acontecessem. Motivaram as 

crianças. Viram no trabalho com as representações cultu-

rais outras e novas oportunidades de trabalho.
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às aspirações do coletivo. Assim, os objetivos não residem 

nas vontades individuais, e sim no entrelaçamento dos 

desejos pessoais com a construção do grupo. 

A linguagem artística aprimora habilidades para a 

participação social. Oferece ainda o desenvolvimento de 

valores e amplia o repertório cultural e artístico. Jogos de 

criatividade, exercícios de improvisação, aproximação da 

linguagem teatral com outras linguagens audiovisuais e 

artísticas como o cinema, o jornal, a literatura, a Internet, 

a música e a televisão são instrumentos utilizados para 

realização de esquetes, cenas, exercícios temáticos, dra-

matizações e montagens teatrais. São atividades interes-

santes por sua ludicidade e despertam a vontade em par-

ticipar. A mescla da prática teatral com as vivências dos 

educandos auxilia no protagonismo das próprias vidas.

Para acolher as crianças e os adolescentes, formar um 

grupo e desenvolver o sentimento de pertencimento ao 

Centro Social, lançamos o desafio de provocar a parti-

cipação de todos na discussão de acordos que estabe-

lecessem a boa convivência. Para tanto, foi importante 

valorizar os talentos individuais e integrá-los por meio do 

trabalho coletivo.

As apresentações teatrais são momentos símbolo, que 

representam o encerramento de uma etapa da atividade 

de Artes Cênicas, mas não pretendem encapsular resul-

tados. O trabalho foi finalizado com a produção de uma 

cena sobre a Boa Convivência para apresentar aos de-

mais grupos. 

Um manual de bordo foi confeccionado para lembrar a 

todos o Código de Convivência. Este material lembrava o 

respeito com as outras pessoas, a participação, a frequên-

cia, os conceitos de fraternidade e generosidade por meio 

de atitudes e a dedicação na aprendizagem. 

Na convivência, percebemos a necessidade de apri-

morar as conversas sobre alguns itens importantes para 

todos:

 Ɋ O valor e o respeito à vida humana.

 Ɋ A importância e a condição de igualdade entre toda 

forma de diferenças culturais, étnicas, sexuais e 

sociais.

 Ɋ A consciência planetária a partir do 

reconhecimento do espaço de origem, sua 

preservação e uso sustentável.

 Ɋ O Estatuto da Criança e do Adolescente como 

conquista e instrumento de controle social.

 Ɋ A autoestima e a valorização de suas possibilidades 

de expressão da vontade e criação artística.

 Ɋ O desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. 

Após a sensibilização para o tema, trabalhamos de for-

ma mais aprofundada o estabelecimento de um Código 

de Convivência. 

As crianças e os adolescentes ampliaram a discussão 

das conseqüências do desrespeito aos combinados e o 

esquecimento das responsabilidades individuais e apon-

taram a dificuldade de serem aceitos como barreiras para 

uma convivência saudável. 

Reunimos regras e parâmetros gerais do trabalho, para 

fazer uma carta de compromissos assinada por todos, 

para dar publicidade e afirmar a responsabilidade de 

cada um. 

A elaboração das regras se misturou com a criação de 

cenas que deram ao projeto o tom lúdico. Enquanto criá-

vamos as cenas, podíamos pensar em várias situações de 

modo bem humorado. 

Depois dos diversos trabalhos e da discussão do código 

de convivência, percebemos o empoderamento do grupo 

e o valor da participação em todos os níveis de elabora-

ção do projeto. As assembleias contribuíram muito para 

esse resultado. 

O projeto ganhou a coletividade. Assim, o que era antes 

imaginado ficou visível por meio das atitudes das pessoas. 

 O código de convivência mostrou que, quando há a 

coletividade nas responsabilidades, as “regras” não são 

impostas, mas são incorporadas e traduzidas em atitudes. 

Eles agora  organizam e gerenciam o trabalho, e deixam 

transparentes as bases dos relacionamentos.

A capacidade de autocrítica é o ponto forte desse gru-

po que, de forma geral, ficou mais coeso e com excelente 

frequência nas atividades. Isso, em boa medida, se deve 

ao encaminhamento dado pelo código e a clareza na 

construção dos acordos. 

Auxílio mútuo e generosidade também foram identi-

ficados como valores em crescimento no grupo. Apren-

dizados como a concentração, a importância do olhar 

e o tom de voz também podem ser considerados como 

ganhos. 

Os trabalhos que se seguiram foram, dentro de todas 

as dificuldades comuns, absolutamente marcados pela 

superação e adaptação de um grupo de educandos e se 

ampliaram para os outros grupos do Centro Social.

O código deixou de ser um papel na parede e passou a 

ser processo de aprendizado que gerou no elenco o dese-

jo de estar juntos nos palcos da vida. 

Código de Convivência 

 Ɋ Relacionar-se respeitosamente com 
educadores e colegas

 Ɋ Dar sua opinião respeitosamente, sem xingar

 Ɋ Ouvir o que o outro tem a dizer para ser 
escutado na hora que quiser falar

 Ɋ Chamar ar pessoas pelo nome e esquecer 
apelidos que ofendam

 Ɋ Os objetos dos outros merecem respeito e não 
devemos mexer sem permissão

 Ɋ Falar um de cada vez

 Ɋ Colocar-se no lugar do outro, só fazer para o 
outro o que gostaria que fizessem para você

 Ɋ Cuidar dos espaços, conservando. Lugar de 
lixo é no lixo. Pegou guarde
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 Ɋ Tem hora pra tudo: respeitar os horários 

 Ɋ Roupas impróprias para as atividades 
precisam ser evitadas

 Ɋ Participar das atividades é bom e faz bem à 
saúde

 Ɋ Lavar as mãos antes de fazer as refeições

 Ɋ Não trocar os alimentos com o colega sem ele 
perceber

 Ɋ Pegar o alimento na quantidade que você 
consome evitando desperdício

 Ɋ Pegou, devolva 

 Ɋ Contar com o educador e com os colegas 
para tudo o que precisar

O que aprendemos com a experiência

O núcleo do exercício da participação está na autonomia 

gerada a partir dos momentos em que atuamos como 

protagonistas. A palavra protagonista vem do grego pro-

tagonistés e significa o principal lutador, a personagem 

principal. Ser protagonista é ser sujeito da história. 

Na linguagem das artes cênicas utilizada em uma pro-

posta socioeducativa, o protagonista que desempenha o 

papel principal no teatro dá lugar para o protagonismo 

coletivo. 

Percebemos que, na maioria das vezes, crianças e ado-

lescentes são líderes espontâneos, se motivados a parti-

cipar de forma autêntica. Nesse projeto, a linguagem das 

artes cênicas é o pano de fundo para discussões sobre 

interdependência e co-responsabilidade das crianças 

e adolescentes na sua formação, em seu crescimento, e 

principalmente na relação com o grupo e com sua comu-

nidade.

A linguagem teatral transforma problemas concretos 

em imagens, facilita a comunicação e a expressão, mistu-

ra linguagens e é instrumento lúdico de reflexão e inte-

ração. Ao educador social cabe encorajar cada pessoa a 

atingir sua potencialidade criativa e instigar a participar.

Olhar para a Comunidade 
pelas lentes da câmera
Bianca de Cássia dos Santos Benedito1

O Centro Social Marista Ir. Rui se insere em uma 

região empobrecida de Ribeirão Preto-SP. Nesse 

contexto, 79% dos chefes de família recebem até cinco 

salários mínimos mensais. A população infantil e juvenil 

sofre as conseqüências do contexto social, como o desem-

prego ou subemprego dos pais, a drogadição, os conflitos 

familiares e a violência premente nas relações sociais. 

A recorrência da evasão escolar contribui para a falta 

de perspectivas e de projeto de vida das crianças e ado-

lescentes do bairro. Alguns 

jovens acabam sucumbindo 

ao uso das drogas ou a ou-

tros atos de violência, e de-

sistem de sonhar, reprodu-

zindo uma vida sem ideais e 

sem perspectivas. 

Analisando o bairro onde 

vive, Simone da Silva, edu-

canda do Centro Social, 

afirma que o bairro tem 

vários problemas, “mas 

vários deles são causados 

pela comunidade, que não 

1 Bianca de Cássia dos Santos 
Benedito é graduanda de Pedagogia e 
educadora de arte-educação e comu-
nicação do Centro Social Marista Ir. 
Rui, Ribeirão Preto - SP

respeita espaços públicos, como as praças e campinhos.” 

Em sua observação aponta a falta de oportunidades ofe-

recidas pelo local, mas a necessidade de seus moradores 

se apropriarem desse espaço.

Sabemos que não há possibilidade de mudança imedia-

ta, porém há como fazer com que os educandos consigam 

enxergar o que há de bom na comunidade onde vivem, e 

principalmente se perceber como agentes transformado-

res do que os incomoda. 

O Projeto “Vozes - Um Olhar” surgiu para exercitar o 

olhar crítico, a participação e a atuação para mudanças 

coletivas. O foco do projeto é garantir o respeito à condi-

ção de vida de cada um e discutir as formas de melhorar 

os espaços da comunidade.

Com as rodas de conversa, buscamos mostrar que 

todos nós somos capazes de transformar a realidade. 
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Aprendemos que sonhar não significa apenas planejar 

sua própria vida e suas conquistas pessoais, mas essen-

cialmente alimentar nossas expectativas de vida melhor, 

com mais qualidade, com nossos direitos protegidos e 

deveres sendo cumpridos. 

Como ferramenta mediadora, utilizamos o livro digi-

tal Comunidade em foco para motivar e desafiar nossas 

meninas e meninos a olhar a comunidade por meio das 

lentes das câmeras. 

“Hoje a gente olha pra nossa comunidade 

de outro jeito, percebendo que lá tem 

muita coisa interessante.” 

Tharian Vínicius Moreira, 15 anos

A partir da análise das mensagens das fotografias, os 

educandos saem às ruas da comunidade com máquinas 

na mão, focando, registrando e aprendendo a enxergar 

sua realidade com criticidade e esperança. As fotografias 

alimentam as discussões e fortalecem a atitude de empo-

deramento do local onde vivem.

O que aprendemos com a experiência

O projeto promoveu o sentimento de pertença e elevou 

o conceito que as crianças e adolescentes faziam sobre o 

bairro. Pelas lentes da máquina fotográfica perceberam a 

beleza e a história da comunidade onde vivem. 

Acreditamos que a Missão Educativa Marista em for-

mar virtuosos cidadãos, “promovendo a participação e a 

criatividade no processo de aprendizagem (...)” foi refor-

çada nesse projeto. (MEM, pág.67).

Olhando as fotografias, nossos educandos discutem 

e refletem sobre como é possível alterar a comunidade 

onde vivem e ainda nos oferecem dados 

de outra perspectiva. A próxima fase do 

projeto aponta a intervenção direta na 

comunidade, contribuindo para mudan-

ças estéticas e para a incidência em 

espaços de decisão po-

lítica.

Rádio Cidadã: Espaço de 
Escuta e Socialização
Priscila Kalinke da Silva 

Valéria Bianchi Madeira1

Educomunicação é forma de intervenção que une 

educação com comunicação social. Seu foco é a pro-

dução coletiva da comunicação e o posicionamento críti-

co das pessoas na leitura dos meios de comunicação.

Apresentamos a seguir a criação de uma estação de 

rádio no Centro Social Marista Ir. Beno, em Maringá, PR, 

produzida nas atividades de educomunicação, para dar 

voz e promover a participação dos educandos.

O Rádio a Serviço da Educomunicação

O rádio convencional está longe de ser um instrumento 

de educação popular. Isso acontece, talvez, porque sua 

programação seja veiculada para o público em geral e não 

individualizada ou direcionada para uma comunidade. 

Com essa dispersão fica difícil utilizá-lo para o desenvol-

vimento da cidadania e da educação. 

Embora seja um dos meios de comunicação mais demo-

cráticos que existem por razão de sua abrangência, ainda 

tem uma programação voltada para o público adulto. 

Para MENDES (2006), salvo raras exceções, o rádio está 

a serviço da música, nem sempre de boa qualidade, e da 

propaganda. O rádio teve como proposta inicial a intera-

tividade ouvinte-locutor, mas poucos se relacionam com 

1 Priscila Kalinke da Silva é graduada em Jornalismo e Valéria Bianchi 
Madeira é graduada em Pedagogia. São educadoras sociais do Centro 
Social Marista Irmão Beno, Maringá - PR

seu público, a não ser para pedir música. 

Uma estação de rádio dentro do espaço 

educativo pode ser muito interessante para 

promover a participação. O rádio pode 

atingir grande número de ouvintes. Sua 

utilização dentro da comunidade é uma 

das ferramentas pedagógicas da educomu-

nicação.

A educomunicação parte de duas vertentes: a 

educação para as mídias e a apropriação dos meios de 

comunicação.

A primeira refere-se à criação de subsídios para a lei-

tura crítica da mídia, proporcionando a não-passividade 

diante da ridicularização e espetacularização de progra-

mas midiáticos.

A segunda vertente diz respeito à participação ativa 

da comunidade na construção de um produto da mídia. 

Nessa vertente, meros receptores passivos tornam-se 

protagonistas da comunicação.

De acordo com GAIA (2006, p. 126) “levar o jornalismo 

para a sala de aula pode ser uma forma interessante de 

não somente preparar futuros leitores da mídia, mas 

também (...) ouvintes (...) mais reflexivos e com maior po-

der de argumentos”.

Fazer com que as crianças e os adolescentes construam 

um produto voltado aos seus interesses e ao interesse da 

comunidade é uma forma de refletir criticamente sobre o 

conteúdo que a mídia convencional os proporciona.

Comunicação e Educação para os meios

Inicialmente, entre os anos 1930 e 1960, nos Estados 

Unidos, pensava-se que a mídia-educação era um ins-

trumento para proteger os espectadores do perigo da 

mídia. Posteriormente, após os anos 1960, avançou-se no 

sentido de conduzir a uma leitura crítica. No contexto da 
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ditadura militar, a utilização da mídia-educação refletia 

uma comunicação alternativa, como uma possibilidade 

de resistência política (FANTIN, 2007).

Atualmente, em especial na América Latina, a aplica-

ção dos produtos da mídia na educação é defendida por 

diversos autores como importante instrumento de edu-

cação para os meios. Esta educação deve ser obtida pela 

mediação realizada entre os meios de comunicação de 

massa, as instituições educativas e os processos de recep-

ção de mensagens que envolvem os estudantes (OROzCO, 

1997). 

Nesta perspectiva, a educação para as mídias visa à 

autonomia crítica do educando, à valorização do diálogo 

e da reflexão e possui como objetivo geral a educação 

para a cidadania (FANTIN, 2007), não apenas para co-

nhecerem seus direitos, mas para refletirem sobre eles e 

conforme cada realidade, atuar como protagonistas. Para 

FANTIN, a mediação tornou-se um desafio para os pais e 

professores, que ainda possuem pré-conceitos em relação 

aos meios de comunicação de massa, que precisam ser 

analisados para instigar nos jovens a criticidade em face 

das mensagens transmitidas por estes meios.

Para VIVARTA (2004), é importante uma orientação 

adequada, fazendo reflexões e críticas em relação aos 

meios, incluindo, se possível, os conteúdos midiáticos 

dentro da sala de aula. A prática se faz no sentido de 

tornar crianças e adolescentes sujeitos da comunicação, 

ensejando que conheçam o processo de produção de 

programas e que se expressem por meio de projetos; por 

exemplo, a produção de uma rádio. A participação dos 

jovens em programas permite o compartilhamento de 

suas visões de mundo de forma mais direta. 

A educação para os meios, utilizada adequadamente, 

torna-se fundamental para a formação de cidadãos mais 

críticos e reflexivos e deve ser uma prática constante de 

pais e educadores no processo de educação de crianças e 

adolescentes, para que se tornem sujeitos do processo de 

comunicação.

História da Rádio Cidadã

O projeto Radio Cidadã desenvolvido no Centro Social 

Marista levou crianças e adolescentes a conhecerem o 

processo de produção de uma rádio, desde o planejamen-

to até a edição da programação. Com isso, possivelmente, 

entendem como informações podem ser omitidas ou 

distorcidas por meio da edição.

No desenvolvimento da Rádio, percebem a importância 

da participação de cada pessoa, aprendem a ouvir com 

atenção e ainda a expressar-se corretamente. A lingua-

gem do rádio é excelente instrumento de socialização.

A Rádio Cidadã proporciona momentos de lazer, co-

municação e organização de ideias. Com ela, crianças e 

adolescentes aperfeiçoaram a comunicação oral, a objeti-

vidade e a clareza de exposição do pensamento. 

O projeto inclui visitas a rádios comunitárias e educa-

tivas, pesquisa sobre o tema na biblioteca, escolha crite-

riosa de músicas, coleta de material para a programação,  

definição da pauta e conversa para avaliação. Os temas 

dos programas são escolhidos por eles, geralmente com 

assuntos ligados ao seu interesse.

O projeto existe desde 2006. No primeiro ano de execu-

ção, a Rádio Cidadã trouxe organização, respeito e argu-

mentos críticos ao grupo.

Em 2007 a história se repetiu. Os educandos aboliram as 

manifestações de violência física e verbal tão comuns en-

tre o grupo. No ano de 2008, o interesse pela leitura e escri-

ta aumentou espontaneamente. Com esses resultados, em 

2009 a Rádio Cidadã ampliou a participação para 14 grupos 

de crianças e adolescentes entre 8 e 12 anos. Foi processo 

longo e estruturado, com incentivo à participação coletiva.



A participação começa na infância RÁDIO CIDADã: ESPAçO DE ESCUTA E SOCIALIzAçãO

5554

“Minha participação no projeto da rádio 

me ajudou a expressar a opinião sobre as 

coisas do mundo e também a realidade 

dos fatos vivenciados pelas pessoas 

no dia a dia. Também estou superando 

minha dificuldade de falar em público.”

Educando Jefferson Henrique, 12 anos

“O espaço da rádio no Centro Social 

Marista me ajudou a melhorar a leitura e 

aprendi coisas novas que não conhecia e 

que me ajudaram na escola.”

Educando André Luiz de O. Romanezi, 13 
anos

“O espaço da rádio me ajudou a entender 

que temos de respeitar a opinião dos 

nossos amigos e também ouvir com 

atenção. Participar da rádio me ajudou a 

pensar sobre as coisas que acontecem na 

nossa vida.”

Educando Rodrigo dos Santos,12 anos

“O espaço da rádio me ajudou a 

compreender muitas coisas que 

acontecem a nossa volta, sobre a origem 

de alguns estilos musicais, sobre temas 

da atualidade importantes para os 

jovens, como gravidez na adolescência 

e drogas e, principalmente, que minha 

opinião é muito importante para o 

grupo.”

Educando Talles Henrique da Silva Arau-
jo,12 anos

O que aprendemos com a experiência

Vivemos a era digital em que o avanço da tecnologia pos-

sibilita o acesso à informação e à comunicação em tempo 

real. A invasão do ciberespaço na vida das crianças e ado-

lescentes é imponderável. As mídias de massa estão cada 

vez mais acessíveis a todos, e isso gera profunda necessi-

dade de refletir sobre as informações recebidas. 

A mídia pode ser importante, se aliada à consolida-

ção de uma rede de comunicação mais democrática. Ao 

utilizar criticamente suas desafiadoras ferramentas em 

espaços educativos, é possível promover o diálogo sobre 

seu conteúdo, e assim desenvolver o senso crítico e aler-

tar para a importância desses veículos na formação de 

opinião. 

A aproximação entre a educação e a comunicação tem o 

objetivo de formar crianças e adolescentes para a análise 

crítica, e assim fazer o contraponto da massificação, da 

uniformidade, do empobrecimento cultural, e ainda da ma-

nipulação de informações e do mercado para o consumo. 

Nessa construção conceitual, a educomunicação é um 

caminho de formação para a leitura crítica do mundo, 

e ainda desenvolve a competência para a dialogicidade. 

Para FREIRE, “ser dialógico é vivenciar o diálogo, é não 

invadir, é não manipular, é não sloganizar. O diálogo é o 

encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo 

mundo, o pronunciam, isto é, o transformam e, transfor-

mando-o, o humanizam.” (1976,p.43).

A educomunicação promove o diálogo entre as pesso-

as sobre as modernas ferramentas do espaço digital, os 

meios de comunicação de massa e os veículos alternati-

vos de comunicação. Nesse sentido, no espaço educativo, 

o rádio, a internet, os jornais, as revistas e a televisão são 

utilizados como fonte de pesquisa, comparação, análise 

crítica e proposição e são complementados por outros 

canais alternativos de comunicação, planejados e produ-

zidos pelas crianças e adolescentes.  Ao compreender as 

diversas formas de transmitir uma notícia, conhecer as 

múltiplas expressões artísticas existentes no país, anali-

sar as mensagens ocultas nos conteúdos dos veículos de 

comunicação de massa, e ainda criar a própria produção 

cultural, os educandos transcendem seu papel de recep-

tores passivos para críticos e co-produtores de cultura e 

conhecimento.

A participação tem ligação com a capacidade de tomar 

decisões e escolher. Situações de aprendizagem que 

levam crianças e adolescentes a comparar, criticar, inves-

tigar e argumentar estimulam sua criticidade e seu posi-

cionamento, consolidando sua base argumentativa.
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A Escola que temos e a 
Escola que Queremos
Cláudia Helena de Almeida1

O presente relato é o resultado de um projeto desen-

volvido pelos educandos do Centro Social Marista 

Curitiba, pela melhoria da escola pública. A experiência 

criou a oportunidade de expressar a opinião coletiva, 

posicionar-se, conhecer os direitos e ocupar espaços po-

líticos.

Conhecendo os Fatos

É papel da educação social identificar temas mobilizado-

res que interferem na vida das pessoas e instigam a refle-

xão e a participação efetiva na busca de soluções para a 

coletividade. 

Neste caso, em se tratando de adolescentes que passam 

um período do dia na escola pública e outro nos cursos 

de qualificação profissional do Centro Social Marista 

Curitiba, discutir a relação dos educandos com a escola 

pública é uma estratégia interessante para todos os que 

enfrentam problemas que comprometem o sucesso esco-

lar e profissional.

Os adolescentes do Centro Social Marista Curitiba que 

participam do Curso de Aprendizagem Profissional  “Re-

condicionamento e Montagem de Computadores”,  estu-

dam nas escolas públicas estaduais da região da Cidade 

Industrial, periferia de Curitiba. 

1 Cláudia Helena de Almeida, educadora social, coordenou o projeto em 
2009 no Centro Social Marista Curitiba – PR.

Quando convidados a dialogar sobre suas escolas, 

apontaram algumas dificuldades enfrentadas por eles 

como a falta de professores qualificados, infraestrutura 

adequada, gestão democrática e ainda problemas como a 

violência. Os educandos demonstraram que a situação da 

escola os preocupa e manifestaram o desejo de envolver-

-se em ações coletivas, por meio do posicionamento crí-

tico e da identificação de oportunidades 

para alterar a qualidade da educação 

oferecida.

O projeto surgiu numa roda de conversa 

sobre a participação juvenil nos espaços 

políticos. Para instigar as discussões, assis-

tiram ao filme “Escritores da Liberdade” 

(Freedom Writers, EUA, 2007), que aborda os 

desafios da educação em comunidades com 

alta incidência de violência. A história se 

passa numa escola de ensino médio e mos-

tra, de forma comovente e instigante, os de-

safios da escola e da educação em contexto 

social violento. Narra a experiência de uma 

jovem professora que conseguiu promover 

o respeito entre os jovens, por meio da escrita de diários 

e partilhando experiências de vida. A identificação com o 

filme logo foi percebida pelos educadores. 

O passo seguinte foi estudar com os educandos os 

aspectos históricos, sociais e políticos da educação no 

Brasil. Pesquisamos a trajetória do direito à educação de 

qualidade e da participação da comunidade escolar na 

gestão escolar. 

Estudamos a História da Educação Brasileira, os avan-

ços e desafios das políticas educacionais, o financiamento 

da educação, a estrutura administrativa, os mecanismos 

de participação estudantil e dos demais membros da 

comunidade escolar assegurados na legislação, tais como 

Conselhos Escolares e Grêmio Estudantil. 

Apresentamos aos adolescentes a garantia do direito à 

educação previsto na Constituição Federal, no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases 

e na Convenção Internacional dos Direitos das Crian-

ças. A intenção foi problematizar o papel da escola em 

suas vidas e apontar os caminhos de intervenção para 

melhorá-la. 

 Percebemos o sentimento de descrédito por parte dos 

adolescentes, em relação aos gestores públicos responsá-

veis pela efetivação de melhorias na Educação. Isso nos 

motivou a provocar um canal de diálogo entre os adoles-

centes/estudantes e as autoridades responsáveis. Para 

nossa satisfação conseguimos garantir um encontro dos 

adolescentes com o presidente do Conselho Estadual de 

Educação para promover o diálogo entre os educandos e 

a instância que delibera sobre as políticas educacionais 

do Estado do Paraná – o Conselho, e entender que as defi-

nições das políticas educacionais interferem no dia a dia 

da Escola e ainda como os estudantes podem participar 

desse processo. 

“A escola que queremos não precisa 

ser a melhor do mundo, não precisa 

ter corredores de mármore tampouco 

paredes de diamantes, nem ao menos 

quadro de ouro. O que queremos é só 
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uma escola com todos os recursos a que 

um aluno tem direito.” 

Karina Gabardo Lopes, 15 anos

“Quero um colégio que tenha respeito 

em primeiro lugar, onde os professores 

possam ensinar e os alunos com vontade 

de aprender.” 

Thais Cristina da Silva, 16 anos

 “Um ensino mais dinâmico torna o 

aprendizado mais fácil e divertido.” 

Elton Douglas dos Santos, 18 anos

“A escola que queremos teria professores 

mais capacitados e investiria em 

infraestrutura.” 

Priscila Karyne Adrianni da Silva, 18 anos

“Deveria ter geradores de energia 

nas escolas, pois assim nos dias em 

que faltasse energia as aulas não 

precisariam ser suspensas.” 

Gisela Gomes da Silva, 17 anos

“Quando os professores são estimulados 

a darem aulas melhores, conseguem 

passar melhor seus conhecimentos.” 

João Vinicius Peres Lajarin, 17 anos

“Com a cooperação de todos, a escola fica 

mais organizada e agradável.” 

Eliezer Alves Moreira, 17 anos

“Uma escola com boa aparência e 

infraestrutura adequada faz com que 

todos se sintam mais motivados.” 

Thais Cristina da Silva, 16 anos e 
Adriffersana Dzalaby de Proença, 17 anos

“Se todos entenderem que os princípios 

básicos para uma boa convivência são 

a tolerância, respeito, flexibilidade e 

compreensão, podem melhorar o dia a 

dia na s salas de aula com professores e 

alunos.” 

Danielle Cristina Adrianni da Silva, 16 anos

“Espero alunos, professores, funcionários 

e diretores conscientizados a fazer uma 

escola melhor.” 

Alex Wyllian Dias, 17 anos e 
Josiane da Rocha Sales, 19 anos

O envolvimento do grupo de adolescentes, o interesse 

sobre o tema e a disponibilidade do presidente do Conse-

lho Estadual de Educação em recebê-los para uma con-

versa contribuíram para o sucesso do projeto. A proposta 

de continuidade é acompanhar os encaminhamentos 

dados às solicitações dos educandos. 

Os educandos envolvidos no “Projeto A Escola que Te-

mos e a Escola que Queremos” apontam na carta abaixo 

caminhos para melhorar a qualidade da escola pública. 

As demandas apresentadas por eles estão em consonân-

cia com os Indicadores de Qualidade da Educação, que 

devem ajudar a comunidade escolar na avaliação e na 

melhoria da qualidade da escola.

Carta ao Conselho Estadual de Educação do 
Paraná

Nós, alunos do Curso de Qualificação Profissional em 

Montagem e Recondicionamento de Computadores, 

ofertado pelo Centro Social Marista Curitiba, realizamos 

um projeto sobre as melhorias que queremos na nossa 

Escola Pública. Para isso ouvimos todos os educandos da 

Instituição Marista, e com unanimidade esses foram os 

principais pontos:
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I. Gestão democrática: participação de pais e alunos:

A escola que temos A escola que queremos

 Ɋ Grêmios individualizados por turno;

 Ɋ Participação apenas quando existe eleição para 
diretores;

 Ɋ Diretores não levam a sério as nossas opiniões;

 Ɋ Recebem aluno com hostilidade;

 Ɋ Poucas reuniões de pais;

 Ɋ Não nos comunicam os acontecimentos da escola;

 Ɋ Os diretores após a posse dirigem a escola como 
se fosse uma empresa particular.

 Ɋ Gestão democrática;

 Ɋ Único grêmio com a participação de todos;

 Ɋ Ter mais abertura para expor nossas opiniões;

 Ɋ Participar das decisões que envolvam mudanças 
no nosso cotidiano;

 Ɋ Reunião mensal com os pais informando a 
situação de cada aluno e recolhendo ideias para 
melhoria da escola;

 Ɋ Reuniões mensais com      representantes de 
turma para expor as ideias e os problemas de 
cada sala.

II. Condições estruturais

A escola que temos A escola que queremos

 Ɋ Poucas salas de aula;

 Ɋ Falta de manutenção;

 Ɋ Falta de quadras esportivas e materiais 
adequados (quadras cobertas);

 Ɋ Falta de material e local adequado para o 
laboratório (ciências e informática);

 Ɋ Bibliotecas em condições precárias;

 Ɋ Falta de refeitórios com higiene;

 Ɋ Lanche ruim;

 Ɋ Falta de espaços culturais (anfiteatro);

 Ɋ Falta de segurança (policiamento);

 Ɋ Não possui estacionamento para os professores;

 Ɋ Banheiros em situação precária.

 Ɋ Maior número de salas de aula;

 Ɋ Manutenções regulares no prédio, nos móveis e 
equipamentos;

 Ɋ Quadras esportivas em bom estado e variedade 
de materiais;

 Ɋ Laboratórios organizados e aulas planejadas para 
utilização dos espaços;

 Ɋ Maior quantidade de livros, agilidade no 
atendimento e organização nos empréstimos de 
livros;

 Ɋ Refeitórios amplos e limpos;

 Ɋ Alimentação balanceada;

 Ɋ Áreas onde possam ser apresentados projetos e 
palestras;

 Ɋ Policiamento da patrulha escolar;

 Ɋ Locais internos e seguros onde os professores 
possam guardar os carros;

 Ɋ Banheiros limpos e conservados.

III. Proposta Educativa da escola

A escola que temos A escola que queremos

 Ɋ Falta de professores;

 Ɋ Falta de professores qualificados na disciplina 
específica. Há professores que lecionam sem ter 
licenciatura na área;

 Ɋ Aulas monótonas e cansativas, que não 
despertam o interesse dos alunos;

 Ɋ Aulas de educação física sem planejamento;

 Ɋ Não tem palestras;

 Ɋ Falta de comunicação entre alunos e professores;

 Ɋ Poucos cursos profissionalizantes e poucas vagas;

 Ɋ Ensino médio fraco sem a devida preparação 
para o vestibular, mundo de trabalho e para a 
cidadania;

 Ɋ As escolas públicas não motivam os alunos tanto 
quanto poderiam para prosseguir no ensino 
superior. A maior motivação para fazer um curso 
superior é de alunos de escolas privadas.

 Ɋ Professores especializados em matérias 
específicas;

 Ɋ Quantidade de professores suficientes para 
atender a todas as turmas;

 Ɋ Aulas dinâmicas que façam com que os alunos 
participem mais;

 Ɋ Melhor planejamento das aulas de educação 
física envolvendo vários esportes;

 Ɋ Palestras que abordem sexualidade, violência, 
cidadania e o cotidiano do mercado de trabalho;

 Ɋ Formação de laços entre alunos e professores;

 Ɋ Variedades em cursos e vagas profissionalizantes;

 Ɋ Mais aulas e atividades preparatórias para o 
vestibular;

 Ɋ Professores que motivem os alunos a cursar o 
ensino superior de forma que se interessem mais 
e possam concorrer com igualdade com alunos de 
escolas privadas.

O que aprendemos com a experiência

Há muito se discute a necessidade de resgatar nos edu-

candos o gosto pela escola, e isso não é tarefa simples. Im-

plica alterar políticas públicas que garantam a qualidade, 

o acesso, a permanência e o sucesso de todos. 

Para tanto, é necessário construir espaços de partici-

pação, onde a sociedade atue de forma direta na gestão 

e ainda educandos com educadores possam ter voz na 

tomada de decisões. 

No Brasil, os jovens enfrentam a desigualdade de aces-

so à educação de qualidade. Isso dificulta a inclusão no 

mundo do trabalho e nas universidades públicas, e ainda 

ocasiona a injusta distribuição salarial. Para esses jovens 

o trabalho é o caminho de sobrevivência imediata. 

Todos somos agentes políticos e temos direitos de 

expressar ideias e interferir em questões que nos dizem 

respeito, exercitar a co-responsabilidade e envolver com 

causas coletivas. Porém o conhecimento sobre a causa é 

o ponto de partida para o empoderamento das ações em-

preendidas.

A escuta acompanhada do diálogo contribuem para a 

formação de pessoas mais participativas e democráticas 

e conscientes das formas de intervenção na sociedade. A 

escola exerce o papel de socialização, de autoafirmação 

e construção do projeto de vida. É o espaço privilegiado 

para a participação infantil e juvenil.
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O que são os Indicadores de Qualidade 

da Educação?

Os Indicadores de Qualidade na Educação 

foram desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação/Inep, UNICEF, PNUD e Ação 

Educativa.

Lançados em 2004, os indicadores têm 

sete dimensões fundamentais, explicita-

das abaixo:

1. Ambiente educativo – o respeito, a solidarie-

dade, a disciplina na escola.

2. Prática pedagógica – a proposta pedagógica 

da escola, o planejamento, a autonomia dos 

professores e o trabalho em grupo de profes-

sores, alunos.

3. Avaliação – para além das provas e das for-

mas tradicionais de avaliação: processos de 

autoavaliação, por participação dos alunos 

em projetos especiais, etc.

4. Gestão escolar democrática – o comparti-

lhamento de decisões e informações com 

professores, funcionários, pais e alunos, a 

participação dos conselhos escolares.

5. Formação e condições de trabalho dos pro-

fissionais da escola – habilitação dos profes-

sores, formação continuada, estabilidade da 

equipe escolar.

6. Ambiente físico escolar – materiais didáti-

cos, instalações, existência de bibliotecas e 

espaços de prática de esportes, condições da 

sala de aula.

7. Acesso, sucesso e permanência na escola – 

índices de falta, abandono e evasão escolar, 

defasagem idade-série.

Fonte: Aprova Brasil: o direito de aprender: boas práticas 
em escolas públicas avaliadas pela Prova Brasil/ [parceria 
entre] Ministério da Educação; Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Fundo das Nações 
Unidas para a Infância. – 2. Ed. – Brasília: Fundo das Nações 
Unidas para a Infância, 2007.103 p.: il.

Consumo consciente e 
cidadania: de mãos dadas 
com o planeta 
Silvia Maria Cardoso dos Santos
Rosilda de Lima Andrade 

Danielle Martins Castro 1

O Projeto Consumo Consciente e Sustentabilidade 

teve o intuito de aprofundar a participação dos 

educandos nas reflexões sobre a dimensão da consciên-

cia planetária.

Partimos da ideia de que estamos consumindo cada 

vez mais, e isso contribui para aumentar a desigualdade 

social e o desequilíbrio ambiental do planeta. Acredita-

mos que as gerações mais jovens têm condições de alterar 

esse problema, encontrando soluções para a convivência 

sustentável com o planeta. 

Para relacionar o consumo desenfreado com a degra-

dação do meio ambiente, analisamos com os educandos, 

o que é jogado fora, que gera desperdício, e que vira lixo. 

A partir das falas dos educandos, buscamos encontrar 

ações que minimizassem os problemas diretamente liga-

dos ao lixo. 

Eles sugeriram um roteiro de mobilização sobre o 

tema. Visitamos espaços de reflorestamento e viveiros 

1 Silvia Maria Cardoso dos Santos é graduada em Serviço Social e 
coordenadora do Proação Tijucas do Sul; Rosilda de Lima Andrade é 
graduada em pedagogia e coordenadora pedagógica do Proação Tijucas 
do Sul; Danielle Martins Castro é graduada em pedagogia e orientadora 
pedagógica de Ação Social.

florestais, percorremos trilhas da região, fizemos oficinas 

de reciclagem, confeccionamos cartazes informativos, 

entre outras ações que culminaram numa carta proposta, 

entregue ao prefeito da cidade com ações de melhoria 

relacionadas ao meio ambiente. 

O foco do projeto foi o início da coleta seletiva no muni-

cípio, para reciclagem do lixo. Os educandos enfatizaram 

a relação de interdependência e responsabilidade na rela-

ção do município com a natureza.

Foi o início de um processo educativo que seguirá de 

forma contínua, com o objetivo de transformar o agir co-

tidiano de todos para uma nova prática sobre a ecologia. 
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Carta entregue ao Prefeito

Ilmo. Senhor Prefeito de Tijucas do Sul 

Por causa do grande problema do aterro 

sanitário - lixão, que Tijucas do Sul está 

enfrentando, parte a iniciativa dos edu-

candos do Proação Lagoa, sugerir ideias 

que venham colaborar com a conscienti-

zação ambiental, tornando a cidade mais 

conservada e ecologicamente correta. 

O acúmulo de lixo, além do mau cheiro, 

ocasiona preocupações como possíveis 

transmissões de doenças e desrespeito à 

natureza.

O projeto de reciclagem do lixo em que um 

transporte passaria uma vez por semana 

nas comunidades, seria ótima alternativa 

para o município. A troca de lixo reciclável 

por mudas de árvores, frutíferas ou flores, 

tornando a cidade mais bela e sustentável, 

é outra sugestão.

Esta carta foi criada por meio de opiniões 

dadas pelos educandos. Espera-se respos-

ta efetiva de vossa excelência, com a qual 

os educandos ficarão gratos com a sua 

atenção e cumprimento dos deveres.

Atenciosamente,

Educandos e educadores do Proação 

Tijucas do Sul , PR.

O que aprendemos com a experiência 

Realizar a escuta das crianças e adolescentes é mudar 

sua condição de vivência e atuação no ambiente do qual 

fazem parte, é considerá-los como sujeitos de direito, com 

voz ativa.

Possibilitar espaços de participação, entendendo que 

essa atitude é processual, que se consolida na prática 

diária, faz com que crianças e adolescentes se entendam 

cada vez mais como atuantes das decisões que influen-

ciam e garantem seu futuro, possibilitando o exercício do 

protagonismo.

Escutar exige abertura e postura de comprometimento 

para com a criança e o adolescente, a fim de ouvir, enten-

der e atender suas reais necessidades e especificidades.

Mas a ação não se esgota na escuta; será preciso en-

caminhar, acompanhar e até mesmo monitorar o que se 

encaminha. No caso desse projeto, as ações de continui-

dade implicam a aproximação com os órgãos competen-

tes, para verificar a resposta às solicitações das crianças 

e adolescentes, para que percebam que têm direitos, são 

escutados e podem, com sua voz,  melhorar a escola, o 

bairro e a cidade.

Fé e Política 
Anderson Luiz Ferreira 1

Para instigar a formação em participação política dos 

educandos, desenvolvemos o projeto “Fé e Política” 

no Centro Social Marista Irmão Acácio, em Londrina, 

Paraná. 

Iniciamos as discussões das eleições municipais, con-

siderando os caminhos históricos da política brasileira e 

conceitos de ética e cidadania. Discutimos a democracia 

representativa e democracia participativa para preparar 

as crianças e os adolescentes para as eleições de repre-

sentantes de turmas. As reuniões ainda tiveram foco na 

formação de lideranças.

Em uma comissão, havíamos definido que trabalharía-

mos alguns pontos: a relação do educando com a escola, 

com a família e com amigos, e também outras formas de 

relações que os jovens constroem. As opiniões dos edu-

candos definiram a escolha dos temas.

A partir disso, discutimos a relação com a escola com a 

construção de um vídeo documentário sobre o assunto. 

Nele, os adolescentes criaram um roteiro que foi acompa-

nhado pelos educadores envolvidos com o projeto. 

O projeto também proporcionou espaços para que os 

representantes apresentassem sugestões, reclamações 

e necessidades de suas turmas. Para melhor trabalhar a 

temática promovemos as formações por meio de jogos 

cooperativos, vídeos eleitorais e pesquisas na internet. 

Em seguida, um processo eleitoral elegeu representantes 

de turmas.  

1  Anderson Luiz Ferreira é graduado em Filosofia e Assistente de Pasto-
ral do Centro Social Marista Ir. Acácio, Londrina – PR.
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As eleições no Centro Social Marista ocorrem de forma 

bem aproximada daquilo que acontece nas eleições bra-

sileiras. Dentro do processo de eleição, foram escolhidos 

10 vereadores, um prefeito e uma comissão julgadora, que 

teve o papel de fiscalizar o processo eleitoral. Cada grupo 

indicou dois vereadores/representantes e um prefeito. 

Todos os educandos votaram em dois vereadores. Sendo 

assim, a Câmara foi composta por 10 vereadores, 

além do prefeito eleito com a maioria dos 

votos das crianças e adolescentes.

Os espaços para a exposição das 

regras e para a organização da 

campanha eleitoral foram as 

oficinas de educomunicação, 

meio ambiente e informática. 

Os educandos tiveram a pos-

sibilidade de preparar carta-

zes, elaborar discursos, criar 

slogans, tudo conforme suas 

propostas de campanha. 

As campanhas ocorreram em 

assembleias. Também fizemos de-

bates para discussão de temas polêmi-

cos entre os candidatos a prefeito.

Os vereadores/representantes reúnem-

-se mensalmente. Como na organização política 

nacional, existem regras que são constitucionais e 

nenhuma decisão da câmara de vereadores pode 

infringi-las.

O projeto Fé e Política esclareceu os educandos 

sobre o funcionamento da política democrática em que 

vivemos, reproduzindo as esferas de poder existentes. 

Possibilitou também maior participação com discussões 

mais sérias e comprometidas.

Lendo os depoimentos abaixo, percebemos como o 

projeto foi importante para os educandos:

 “Eu percebi a responsabilidade que havia assumido, 

o compromisso de representar meu grupo, a opinião 

que tinha de tomar no momento preciso, o caráter 

diante do papel que foi nomeado em ato público 

diante dos eleitores. A minha representação foi de 

modo específico um papel muito importante para 

o meu emocional e profissional. Você representar 

30 educandos pode parecer fácil; mas, no momento 

em que for necessário mostrar ações que facilitem, 

ajudem e ao mesmo tempo resolvam problemas, 

verá que é mais complicado do que se imagina, 

tomar decisões diante de pessoas que estão sob sua 

responsabilidade. Para mim, essa foi uma excelente 

experiência (...).” 

Wansley Very Soto, 15 anos, Londrina, PR.

“Para mim o projeto fé e política foi um 

conhecimento sobre outro lado da vida. Percebi que 

nesse projeto eu me senti muito privilegiada, por 

ser uma representante de um grupo tão importante. 

Nesses momentos que vivi no projeto, tive muitas 

oportunidades de expressar minhas opiniões, 

pois sempre que tinha ideias ou sugestões eu era 

compreendida. Portanto relato um pouco do que vivi, 

mas acho que ainda falta muita coisa a ser concluída; 

como, por exemplo, o nosso vídeo sobre a escola, uma 

questão que exige muita paciência e observação. 

Agradeço por ser escolhida e espero sempre que 

possível ajudar.”

Ana Karoline, 15 anos, Londrina, PR.

“O projeto foi uma forma de colocar a política 

na minha vida, aumentando a responsabilidade 

perante a turma, mas de um modo que era tratado 

como igual, achei isso muito legal. Houve também 

o encontro de lideres com quem eu pude expressar 

as minhas ideias, como o assunto “escola” em que eu 

pude mostrar o que penso. Esse projeto me ajudou 

a me sentir melhor, aprendi a formular projetos 

que puderam ser desenvolvidos. Com os encontros 

aumentou a minha comunicação.” 

Camila Jéssica de Sousa, 15 anos, Londrina, PR.

“Com o Projeto Fé e Política pude perceber o 

significado de muitas coisas, tais como a amizade, 

o respeito, a união e principalmente a liderança. 

Após ter o conhecimento destes ilustres valores 

posso afirmar o quanto estou grato por ter sido 

escolhido diante de uma turma com inúmeros 

alunos. Representar uma classe não posso dizer 

que á fácil, mas também não é difícil, basta você ter 

conhecimento de alguns valores que são essenciais 

em nossa vida, para com a família, amigos etc. Neste 

projeto aprendi a falar na hora e no local apropriado 

e tudo o que estou aprendendo partiu das reuniões 

do Projeto Fé e Política, o qual contribuiu na minha 

formação, acima de tudo em minha vida.” 

Liberato Neto de Andrade, 16 anos, Londrina, PR.
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Participação Infantil e 
Juvenil nas Conferências

A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente garantem a participação da criança e 

do adolescente em espaços políticos onde ocorre a toma-

da de decisões para a sociedade. 

As Conferências são espaços amplos de debate em que 

governo e sociedade civil analisam, definem e deliberam 

políticas de garantia dos direitos da criança e do adoles-

cente. Ainda são iniciativas dos adultos, mas são meca-

nismos de reflexões e deliberações coletivas, espaços de 

escuta, empoderamento e formação de liderança.

Incentivar a presença nas Conferências é promover e 

qualificar a participação de crianças e adolescentes na 

formulação e no controle das políticas públicas.

Segundo os adolescentes, participar das conferências 

foi um exercício de cidadania:

“O processo de cidadania é muito maior do que eu 
imaginava. Envolve escola, participação, direitos 
e deveres também. Cidadania pode ser definida 
de várias formas, principalmente quando se luta 
por seus direitos. Acredito que agir de forma 
correta, preservar patrimônios públicos e ajudar os 
necessitados é uma forma de exercer a cidadania.” 

Alexsandro Gonçalves Silva, 17 anos, Maringá, PR.

“Pensei que ser cidadão era só para as pessoas 

adultas, mas tenho descoberto que todos nós 

podemos ser um, com atitudes pequenas, porém 

conscientes. Acho que em alguns momentos pratico 

cidadania. 

Juliana Gomes Guerra, 15 anos, Maringá, PR.

“Precisamos participar mais de momentos de 

discussões, como a conferência de meninos e 

meninas que fomos. Levantar nossas ideias e dizer o 

que queremos”  

Franciele dos Santos, 15 anos, Maringá, PR.

Tempo de Ouvir e Acolher
Andreia Migon Zanella1 

A I Conferência Lúdica Municipal de Itapejara D’Oeste 

- PR foi fomentada pela equipe do Centro Social Ma-

rista, e teve o objetivo de discutir as diretrizes da Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A proposta foi apresentada ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA que assu-

miu o projeto em parceria com o Centro Social. 

1 Andreia Migon Zanella é especialista em Gestão Político Pedagógica 
e Assessora Pedagógica do Centro Social Marista, Itapejara D’ Oeste – 
PR; O texto teve a contribuição de Rudinei Chervinski.

A I Conferencia Lúdica Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente contou com a presença de 

crianças, adolescentes, educadores, representantes de 

grupos juvenis, sociais e grêmios estudantis da comu-

nidade Itapejarense e ainda com membros do Conselho 

Tutelar. 

Pela primeira vez no município, à luz do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, os participantes construíram 

as diretrizes e ações para a garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes: 

 Ɋ Promoção e universalização de direitos em 

contexto de desigualdades.

 Ɋ Defesa no enfrentamento das violações de direitos 

humanos de crianças e adolescentes.

 Ɋ Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direito.

 Ɋ Participação de crianças e adolescentes em espaços 
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Conferência Nacional dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente
Alexandra Sguario1 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA convoca, cada dois anos, 

a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente, com objetivo de promover, qualificar e garantir 

a participação das crianças e adolescentes na formulação 

e no controle das Políticas Públicas.

A participação da educanda Ednéia Antunes como de-

legada na Conferência Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente representa um passo a mais na constru-

ção da representatividade.  Nessa experiência participa-

mos de todas as fases, desde a pré-conferência interna, 

com a eleição dos representantes da conferência munici-

pal até a participação na Conferência Nacional. 

Entendemos que a participação e a vivência dos adoles-

centes nas conferências proporcionam um espaço legíti-

mo e deliberativo para a discussão do presente e futuro da 

juventude brasileira. O governo, a sociedade civil, as enti-

dades e os adolescentes, todos juntos, discutindo e apon-

tando caminhos para a política da infância e adolescência 

no país, garantirão a construção de nova sociedade. 

Hoje a educanda Ednéia é referência para os demais 

colegas e comunidade, e participa ativamente como lide-

rança no Centro Social Marista e na comunidade. 

1 Alexandra Sguario é graduada em Ciências Sociais e Diretora do 
Centro Social Marista Champagnat, Cascavel – PR.

A Conferência Nacional dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes representou 

muito para mim. Pude fazer novas 

amizades, conheci lugares e espaços 

de discussão que antes não sabia que 

existiam.

Nós, adolescentes, apreendemos que 

unidos podemos lutar pelos nossos 

direitos, com dignidade. Tenho certeza de 

que, se o mundo desse uma chance, para 

mostrar do que somos capazes o mundo 

se surpreenderia. Os adolescentes devem 

lutar pelos seus direitos, não importa se 

são ricos ou pobres, todos devem lutar.

Gostei muito de participar, pois todos 

os participantes e organizadores 

conseguiram perceber do que os 

adolescentes são capazes. 

Edinéia Antunes, 15 anos  

O que aprendemos com a 
experiência

A participação de crianças e adolescentes em espaços 

políticos, como as Conferências, nos mostra que, ao exer-

citarem a participação nesses espaços, se apropriam dos 

processos que regem o regime democrático. 

As conferências, sendo instrumento coletivo de pres-

são, são também espaços de formação do sujeito político. 

Sabemos que o termo política é polissêmico e que não 

pode ser compreendido somente por um prisma, pois 

todas as relações que se constroem em sociedade e deter-

minam os seus rumos são relações políticas construídas 

por determinados sujeitos que atendem a interesses di-

versos2.

Diante disso, o exercício de participar das conferên-

cias faz com que os jovens pensem em engajar-se em 

espaços diversos como grêmios, grupos da comuni-

dade, associações de bairro, conselhos, ONGs, seja 

com representatividade ou participação.

2 Referenciais Teórico-metodológicos para a Ação Socioeducativa, 
versão preliminar 2009.

As questões que afetam crianças e jovens, ao serem 

levados a esses espaços, politizam a temática e fortale-

cem a formação ética e o compromisso com os direitos 

pessoais e coletivos. 
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Palavras que ecoam
“[...] O senhor poderia me dizer, por favor, 

qual o caminho que devo tomar para sair daqui?

Isso depende muito de para onde você quer ir”, 

respondeu o Gato.

“Não me importo muito para onde...”, retrucou Alice.

“Então não importa o caminho que você escolha”, disse o Gato.

Lewis Carroll

A participação é indispensável na formação do sujeito pleno de direitos, por constituir-se em 

forte instrumento de proteção, promoção e empoderamento. O exercício de participar de-

senvolve na criança e no adolescente a autonomia, aprimora a confiança nos adultos e fortalece 

a iniciativa na resolução de problemas, a criatividade, a criticidade e a afirmação da identidade. 

O olhar pedagógico para o fomento da participação foi o objetivo dessa publicação, e nos 

mostrou que considerar a participação das crianças e adolescentes em todos os processos edu-

cativos, enquanto exercício de ter voz, de decidir, de argumentar pelo coletivo, se aprende parti-

cipando, decidindo, fazendo planos, escutando as diversas opiniões, aprendendo com o grupo. 

Percebemos que, de forma geral, as crianças e os adolescentes têm pouco espaço para partici-

pação em escolas e espaços comunitários. A falta de diálogo com os familiares, a subalternidade, 

o autoritarismo e a falta de autonomia impedem que façam uso de seu direito de participar e 

decidir.

Nosso desafio enquanto adultos é romper com a postura tutelar ou autoritária e trilhar cami-

nhos que promovam a emancipação e a autonomia das crianças e dos adolescentes. 

A apropriação de metodologias que favoreçam a participação exige que o educador investigue 

o mundo infantil e juvenil para compreendê-los. A criança e o adolescente estão em condição 

peculiar de desenvolvimento; portanto a eles é garantida a proteção integral. Mas, na ação 

socioeducativa, nos deparamos com algumas inquietações: Como garantir o exercício da par-

ticipação sem tutelar? Ou mesmo sem exigir tomadas de decisão que cabem à vida adulta, que 

também seria uma forma de adultização? Como fomentar a participação não-manipulada, não-

-figurativa?

Sabemos que o direito à participação denuncia, anuncia e é um instrumento que empodera; 

entretanto a participação autêntica ainda é uma cultura a ser instalada em nossa sociedade.

As crianças e os adolescentes têm muito a nos dizer em relação à sua própria vida e em rela-

ção à sociedade; garantir o direito à participação é compromisso ético com as novas gerações.  

Há longo caminho pela frente e muitas palavras a serem ditas; no entanto relatar aqui alguns 

ensaios de participação infantil e juvenil nos espaços educativos maristas foi um exercício desa-

fiador que, de certa maneira, nos fez olhar diferentemente para o cotidiano e pensar em novas 

maneiras de promover esse direito.
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