
 
  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 82 – 26/09/2014 
  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

Os participantes do itinerário formativo laical da Província Marista 
Brasil Centro-Norte/PMBCN se encontrarão no Estrela Marista, de 29 
de se-tembro a 03 de outubro, na Vila Champagnat, em Brazlândia/DF. 
Depois das etapas Ciranda e Teia, será realizado, pela primeira vez, o 
terceiro encontro, cujo nome retoma o sentido teológico da estrela, 
que ilumina o presépio de Jesus e o caminho para encontrá-lo. E, 
assim, ilumina, também, a vida e a vocação dos discípulos missionários 
maristas. 

A programação tem como foco o projeto de vida, que será trabalhado 
a partir dos presépios humano, cristão e marista, com enfoque na vida 
partilhada, espiritualidade e missão, respectivamente. O primeiro 
motiva reflexões sobre a vida dos participantes hoje, quem faz parte 
dela e os espaços em que estão inseridos, dentre outras questões. Em 
seguida, o grupo estuda a vida pública de Jesus e o discipulado 
missionário. No presépio marista, será abordada a construção do 
Instituto e a Fundação de L´Hermitage, casa-mãe da congregação, 
bem como a missão e o carisma.  

São esperados cerca de 40 participantes de diferentes cargos e fun-
ções na Província. “A proposta é que o grupo utilize o conteúdo para 
a elaboração do projeto de vida e dê sentido ao que foi visto ao longo 
das três etapas”, destaca Eder D´Artagnan, coordenador da Animação 
do Laicato da PMBCN.  

O itinerário formativo, promovido pela Comissão do Laicato da 
PMBCN, evidencia o desejo de colaboradores e voluntários em conhe-
cer e viver o carisma marista, contribuindo para a vitalidade do 
Instituto no mundo contemporâneo. “Na última edição da Teia, 
tivemos 62 participantes, dos 80 esperados, número representativo 
do interesse das equipes”, finaliza D´Artagnan. 

 

 

 

 Laicato realiza terceira etapa do itinerário formativo 



 
  

 

Estudantes debatem política, eleições e democracia 

A edição do dia 22 de 
setembro do projeto Intera-
tiv Idade Juvenil teve como 
convidado o professor Pedro 
Gontijo, docente  de Filosofia 
da Universidade de Brasília-
UnB. Durante duas horas, o 
educador apresentou, por vi-
deoconferência, o tema “Ano 
eleitoral: participação e cida-

dania” e debateu com estudantes do Ensino Médio, educadores, equipes de pastoral e 
pedagógicas, lideranças juvenis e representantes dos Centros Maristas de Juventude/CMJ´s. 

O convidado fez a retrospectiva histórica e filosófica de aspectos que influenciaram na 
participação na política, dentre eles a visão maniqueísta da Idade Média e o pensamento de 
Platão, que trazia o ser humano divido em corpo e alma, e a valorização do sagrado em 
detrimento às imperfeições do mundo. “Hoje, a visão negativa da política é fortalecida pelos 
meios de comunicação, que enfocam, de maneira exacerbada, a corrupção e desmotivam a 
participação, e pelos atos da própria classe política, que também desmobilizam”, explica 
Gontijo.  

O educador destacou a importância da inserção dos cidadãos na política, que vai além das 
ações partidárias, mas envolve o acompanhamento dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e a mobilização para os embates de ideias que decidem os caminhos sociopolíticos 
do país, inerentes à sociedade democrática.  Sobre os resultados positivos alcançados, o 
palestrante menciona a Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135), que impede o político 
condenado por órgãos colegiados de disputar cargos eletivos, e a Lei 9.840/99, criada há 15 
anos, contra a compra de votos. 

A respeito do ano eleitoral, o convidado orientou os estudantes sobre a melhor forma de 
escolher os candidatos. “Precisamos saber a origem, a história e os projetos que têm para o 
futuro. É fundamental conhecer, também, as propostas dos partidos que representam”, 
indica o professor. Para uma vida política saudável, Gontijo apresenta como elementos 
essenciais, a mobilização da sociedade civil, mecanismos de transparência da gestão pública, 
controle social (conselhos, fóruns...) e medidas efetivas de punição para quem não cumpre 
as leis. 

Depois da explanação, o professor respondeu aos questionamentos dos participantes, sobre 
reforma política, obrigatoriedade do voto, corrupção, coeficiente eleitoral, dentre outros 
assuntos. 

Formado em Filosofia pela PUC-Minas, Pedro Gontijo é doutor pela Universidade de 
Campinas/Unicamp e mestre pela UnB, onde leciona na graduação e no mestrado. É ainda 
secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e integrante da Comissão de 
Análise de Conjuntura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil/CNBB.  

O Interativ Idade Juvenil é espaço de diálogo e formação da juventude Marista, idealizado 
pelas gerências Educacional e Social e a Coordenação de Evangelização da Província Marista 
Brasil Centro-Norte.  



 
  

 

Assistentes sociais maristas participam de ciclos formativos 
 

A Superintendência Socioeducacional, 
por meio da Gerência Social da Pro-
víncia Marista Brasil Centro-Norte/ 
PMBCN promoveu, de 23 a 25 de se-
tembro, por meio do sistema de vi-
deoconferência, os Ciclos Formativos 
para Assistentes Sociais. Com a parti-
cipação de cerca de 30 profissionais 
das unidades educacionais e sociais, a 
ação, direcionada à qualificação do 
serviço social prestado pelo Marista 
nas regiões de atuação, hoje com pre-
sença em 16 estados e no Distrito Fe-

deral, envolve as escolas sociais, as unidades de assistência social e alguns colégios com foco 
de trabalho nessa área. Objetiva, ainda, atender as necessidades de os profissionais conhe-
cerem as mudanças constantes na legislação vigente. 

A primeira atividade do evento foi realizada na terça-feira (23/9), com a apresentação da 
palestra “Controle Social e Incidência Política: compromisso com a garantia de direitos 
socioassistenciais”, ministrada pelo Prof. Dr. Paulo Quermes da Universidade Católica de 
Brasília/UCB. Na explanação, o convidado abordou os aspectos filosóficos e as reflexões 
acerca das políticas públicas que orientam o processo de controle social. Para isso, iniciou o 
debate relembrando importantes pressupostos, com base no que o especialista chama de 
esquizofrenia brasileira. “O Estado (brasileiro) não tem dado retorno efetivo ao que foi 
legado como o 'arcabouço' que garante o controle e a busca da presença da sociedade no 
espaço público. Aos falarmos de controle social, mesmo depois de duas décadas (desde a 
constituição de 88), ainda encontramos barreiras”, explicou o professor, ao relembrar que a 
cultura da negação da cidadania gera na sociedade violência e cooptação.  

Na apresentação, Paulo Quermes fez, ainda, reflexões acerca do controle social, tais como as 
possibilidades e armadilhas, a sociedade controlada e a privatização do público como uma 
cultura patrimonial, a cultura de negação da cidadania, a superação da cultura da esmola - 
pública e privada e a política social como um projeto de sociabilidade. Trouxe, também, 
elementos da Constituição Cidadã na perspectiva de paradigma e a edificação da cultura do 
direito, da gestão descentralizada como um novo modelo em construção, bem como a 
participação e controle social, por meio dos conselhos setoriais, conferências, políticas e 
planos. 

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/IPEA, apresentados por Paulo Quermes, 
mostram que existem, no Brasil, aproximadamente, 58 mil conselhos, como o de crianças e 
adolescentes e de assistência social, com uma média de três milhões de pessoas participando 
efetivamente. O Sistema Único de Assistência Social/Suas foi apresentado como importante 
meio para encontrar orientação sobre como a sociedade pode participar e controlar o 
sistema de direitos. "São os usuários participando como sujeitos”, explicou. 

Ao final, o palestrante convidou os participantes a refletirem sobre como o Marista forma 
para a cidadania. O professor ministrou nova palestra na quarta-feira (24/9), sobre “A Política 
Nacional de Assistência Social e suas interfaces com as demais Políticas Públicas”. No último 
dia dos Ciclos Formativos, realizado na quinta-feira (25/9), os assistentes sociais participaram 
da palestra “Ofício do Serviço Social: saberes e fazeres, instrumentos e rotinas das unidades 

http://marista.edu.br/imprensa/files/2014/09/ciclos_formativos_2014_assistencia_social_setembro2014-copiar-2-2.pdf
http://marista.edu.br/imprensa/files/2014/09/ciclos_formativos_2014_assistencia_social_setembro2014-copiar-2-2.pdf
http://marista.edu.br/imprensa/files/2014/09/PNAS-2004-e-NOBSUAS_08.08.2011-1.pdf
http://marista.edu.br/imprensa/files/2014/09/PNAS-2004-e-NOBSUAS_08.08.2011-1.pdf


 
  

 

de assistência social e educação”, com o professor Reinaldo Pontes, da Universidade Federal 
do Pará/UFPA. 

Projeto Correio da Amizade integra crianças no Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

As turmas de 4º e e 5º anos do Colégio Marista São José-Tijuca, no Rio de Janeiro/RJ, fazem 
parte do projeto Correio da Amizade, que resgata o meio de comunicação como elemento 
de integração entre as crianças. A iniciativa já promoveu a troca de cartas entre maristas e 
estudantes do Centro Integrado de Educação Pública/Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres 
Filho, na comunidade do Borel. “Uma ponte foi construída cuidadosamente por esses 
sorrisos inocentes, unindo a Rua Conde de Bonfim à outra margem do Rio Maracanã”, 
escreveu ao Marista a historiadora Lili Rose, professora do Ciep. 

As cartas trocadas ao longo do mês de agosto resultaram em encontros presenciais nos dias 
17, 18 e 19 de setembro nas duas escolas. Preparado pelas equipes pedagógicas dos dois 
colégios, o projeto Correio da Amizade “objetiva desenvolver as habilidades de comunicação 
e de relacionamento com o próximo, de maneira lúdica e prazerosa”, conta Lucíola Agostini, 
coordenadora pedagógica do NAP2.  

“No dia 17 de setembro, nossos representantes de turma visitaram o Ciep e partilharam a 
experiência com os colegas em sala de aula. Para propiciar um convívio maior entre as 
crianças, recebemos a visita dos estudantes do Ciep nos dias 18 e 19 de setembro”, explica 
Lucíola. 

Fique por dentro 

 O Conselho Provincial se reúne no dia 13 de outubro, no Escritório Provincial, no Park 
Way/DF, para o debate de assuntos canônicos. 
 

 De 26 a 28 de setembro, serão realizados os encontros locais do Tenda Marista, do qual 
participam estudantes do 8º e 9º anos que são integrantes do Momento Coração Aco-
lhedor, da Pastoral Juvenil Marista/PJM.  
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