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Caro(a) Leitor(a), 

A Província Marista 

Brasil Centro – Norte 

(PMBCN), por meio 

da Superintendência 

Socioeducacional/

Gerência Social, rea-

lizou dos dias 05 a 08 

de agosto, no Centro 

Marista de Formação 

Vila Champagnat, em 

Brazlândia/DF, o III Fórum das Unidades Sociais Maristas. O objetivo do even-

to foi observar os aspectos da conjuntura socioeconômica e política articulada 

às recentes mudanças no marco legal das entidades que aplicam gratuidades 

em Educação e Assistência Social; refletir acerca das boas práticas e novas 

estratégias de articulação e intervenção junto aos mais diversos públicos aten-

didos, tomando como referência, a Unidade Social local e também construir 

conjuntamente prioridades para o próximo triênio 2012-2015. O evento contou 

com as participações de Irmãos, gestores, coordenadores e educadores das 

Unidades Sociais de toda a PMBCN e convidados das províncias irmãs, além das 

presenças do deputado federal Paulo Rubem Santiago, da professora Maria Au-

xiliadora Pereira (CNAS) e a Dra. Ângela Antunes (Instituto Paulo Freire) e os 

adolescentes de Unidades Sociais e Educacional. Acompanhe, nas páginas a 

seguir, os detalhes das atividades realizadas durante o III Fórum das Unidades 

Sociais Maristas. Boa Leitura! 

Comunicação da Área Social PMBCN  

   Por Chirliana Souza e Fernanda Carmo 

http://www.marista.edu.br/category/social/
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Ir. Emili Turú manda mensagem aos participantes do III Fórum das Unidades Sociais Marista 

O superior geral do Instituto Marista, Ir. Emili Turú enviou uma men-

sagem especial aos participantes do III Fórum das Unidades Sociais 

Maristas. Segundo ele, o que mais o chamou atenção foi o título “a 

quem servimos, quando servimos aos pobres?”.  O Irmão pediu aos 

participantes que a tonicidade do evento não se baseie apenas 

em  discussões técnicas mas que principalmente se deixem tocar es-

piritualmente para reafirmar a convicção e compromisso com o sonho 

de Champagnat. “Este sonho nos desafia a nos aproximarmos cada 

vez mais das nossas crianças, adolescentes e jovens, principalmente 

os mais necessitados”, aconselhou.  

Veja o vídeo aqui: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QmN2wXNX5QY 

Ir. Wellington Mousinho abre o III Fórum das Unidades Sociais Maristas 

Na noite de 05 de agosto aconteceu a abertura oficial do III Fórum das 

Unidades Sociais Maristas – A quem servimos, quando servirmos aos 

pobres?  Da PMBCN. A gerente social da PMBCN Cláudia Laureth fez a 

acolhida aos participantes e reforçou que a iniciativa é uma oportuni-

dade para a troca de saberes e a realização de novos fazeres.  

O presidente das Mantenedoras UBEE/UNBEC e superior provincial, Ir. 

Wellington Mousinho de Medeiros abriu o evento fazendo referência a 

um trecho da Carta do XXI Capítulo Geral: “Sentimo-nos impelidos a 

agir com urgência para encontrar formas novas e criativas de educar, 

evangelizar e defender os direitos das crianças e jovens pobres, mos-

trando-nos solidários com eles.” O provincial lembrou que o último tri-

ênio foi marcado por grandes desafios, conquistas e mudanças, mas que 

as adversidades trouxeram grandes aprendizados. Ele explicou que o 

processo de transformação da solidariedade na PMBCN, teve como refe-

rência os marcos Fundacional e Legal, que intervieram e guiaram dire-

tamente os caminhos da solidariedade, através da implementação do 

Novo Modelo Organizacional, da Gestão da Área Social e definição dos 

novos campos de missão.  

Ele destacou ainda a responsabilidade e o compromisso Provincial na 

qualificação dos educadores e gestores, a fidelização e construção de 

novas parcerias, a sistematização da tecnologia social, participação 

efetiva nos espaços de Controle Social e Incidência Politica, bem como 

a construção de forma coletiva e representativa, do Plano de Reorde-

namento da Área Social.” O reordenamento da Área Social aconteceu 

em menos de 3 anos garantindo o cumprimento das obrigatoriedades 

legais, mas, também, ao chamado do XXI Capitulo Geral, de nos fazer-

mos presentes em novos campos de Missão, onde estejam crianças e 

adolescentes em maior situação de vulnerabilidade social”, pontuou.  

http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/08/ir-emili-turu-manda-mensagem-aos-participantes-do-iii-forum-das-unidades-sociais-marista/
http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/07/ir-wellington-mousinho-abre-o-iii-forum-das-unidades-sociais-maristas/
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“Precisamos colocar Deus no coração para darmos exemplos mais concretos de Solidarie-

dade”, diz Dilma Alves 

A superintendente socioeducacional Dilma Alves explanou sobre a Solida-

riedade do Instituto Marista e iniciou sua fala, lembrando aos participan-

tes, que temos um legado, uma herança espiritual que é o nosso diferenci-

al como atuantes na Educação Social Marista. Ela afirmou que devemos 

nos inspirar na simplicidade de Maria colocando o outro sempre em pri-

meiro lugar. Dilma mencionou a trilogia da Igreja Católica (o serviço, o 

coração materno a fé e a ação) como ícones norteadores das nossas vivên-

cias no campo socioeducacional.  Este serviço, segundo Dilma, deve ser 

caracterizado pelo ícone da visitação às crianças, adolescentes e jovens, 

especialmente os mais empobrecidos socialmente. Ela afirmou também 

que é preciso oração para lapidarmos o nosso ser espiritual a fim de forta-

lecer as ações sociais junto às camadas mais populares atendidas pela Ins-

tituição. “Oração. Nascemos desta tradição, mas não damos exemplos 

disso. Precisamos colocar Deus no coração para que possamos ser exem-

plos concretos para os mais necessitados”, aconselhou. A superintendente disse ao grupo que olhar o mundo a 

partir da perspectiva de outra pessoa significa ser capaz de se colocar no lugar dela e compreendê-la em sua hu-

manidade. Dilma lembrou que Jesus, quando se ajoelhava para lavar os pés dos seus discípulos, sua perspectiva é 

de baixo o que significa servir. Para Dilma, tal gesto simboliza a simplicidade de quem ama e não espera nada em 

troca e essa é deve ser ação Marista: não com respostas pré-fabricadas, mas com uma escuta atenta com a atitu-

de humilde de Maria que sabe deixar-se interpelar por Deus e pelos demais. Ela pontuou também que trabalhar 

na área social é uma oportunidade que nos convida à coerência, o rigor, a lisura, a competência, a atitude de 

serviço e muito amor pela causa. “Essa era a conduta de Champagnat. Na sua opção, seguiu Jesus Cristo e procla-

mou o Reino de Deus”, afirmou. Dilma pediu que cada participante fizesse um auto-questionamento se de fato 

estão fazendo o possível para atender os que estão esquecidos e ficando às margens da nossa sociedade. 

“Deveríamos ser reconhecidos, onde quer que estejamos presentes, como aqueles que têm preferência pelas cri-

anças, adolescentes e jovens mais vulneráveis”, encerrou.  

        III Fórum debate evangelização, vocação e espírito de comunhão na Província 

A equipe do Comitê de Pastoral da PMBCN participou dos debates realizados no segundo dia do III Fórum das Uni-

dades Sociais Maristas. Na oportunidade, foram apresentadas três palestras.  

A primeira, sobre “Evangelização a partir da Ótica dos Pobres”, foi ministrada pelo 

analista de Pastoral da PMBCN, Jorge Santos. Ele  pontuou em sua fala algumas 

ações à luz do tema que dão sentido à missão Marista. “Champagnat faz uma opção 

a partir da fidelidade à Cristo quando optou pelos pobres, os prediletos de Deus. É 

a dinâmica da experiência da pobreza que evangeliza o evangelizador, na perspec-

tiva da reciprocidade, pois solidariedade não é só dar, mas receber também. Nossa 

missão de educadores, junto aos jovens, compromete-nos a trabalhar pela promo-

ção da justiça, é um imperativo que não dá para abrir mão na dinâmica da evange-

lização”, explicou. Nessa sentido, Santos fez referência ao chamado do XXI Capítu-

lo Geral, que diz “Somos convidados a ver o mundo através dos olhos das crianças 

pobres”. “É nessa dinâmica que deve acontecer à evangelização. Levemos Jesus 

Cristo a crianças e jovens, especialmente às mais pobres, é neles que enxergamos o 

rosto e Deus”, enfatizou.  

http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/08/%e2%80%9cprecisamos-colocar-deus-no-coracao-para-darmos-exemplos-mais-concretos-de-solidariedade%e2%80%9d-diz-dilma-alves/
http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/08/%e2%80%9cprecisamos-colocar-deus-no-coracao-para-darmos-exemplos-mais-concretos-de-solidariedade%e2%80%9d-diz-dilma-alves/
http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/08/iii-forum-debate-evangelizacao-vocacao-e-espirito-de-comunhao-na-provincia/
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A segunda palestra foi apresentada pela a analista da Coordenação de Animação 

Vocacional da PMBCN, Margareth Mendes, que explicou o funcionamento da 

área, destacando as suas duas principais finalidades. São elas: promover proces-

sos de despertar, discernimento e encaminhamento de vocações e ministérios na 

igreja; promover o desenvolvimento e amadurecimento de vocações para o Insti-

tuto Marista. “Dentro dessas finalidades, para nós é fundamental trabalhar o 

projeto de vida, em muitas Unidades Sociais já estão se desenvolvendo estes 

projetos com os jovens”, ressaltou. 

O superintendente de Organismos Provinciais da 

PMBCN, Ir. Humberto Gondim, participou expli-

cando o trabalho da Animação Vocacional, que se coloca a serviço de jovens, ra-

pazes e moças, para ajudá-los a discernir qual o seu espaço no mundo e na igreja. 

“Somos facilitadores para que o espírito de Deus possa soprar nos corações dos 

jovens e ajudá-los a perceber onde Deus os chamam para colaborar na construção 

de um reino com mais igualdade social e de mais oportunidades”, destacou.  

Dados apresentados durante a palestra mostraram que existem, hoje, cerca de 

300 jovens que são acompanhados nos Núcleos de Animação Vocacional (NAVs) 

com o apoio da área social da Província. No Retiro Marista de Opção de Vida 

(REMOV) 2012, realizado em julho nas cidades de Belo Horizonte e Fortaleza, 14 

jovens optaram pela vocação Marista, quatro optaram pela vocação Leiga, dois pelo sacerdócio e duas jovens op-

taram pelo acompanhamento a partir da vida religiosa feminina.  

O coordenador do Laicato da PMBCN, Eder D’Artagnan, traba-
lhou com o grupo o tema “ Irmãos, Leigas e Leigos em um 
novo espírito de comunhão”, que surgiu a partir do que é dito 
no XXI Capítulo Geral. “Um pouco antes do Capítulo, ainda na 
Assembleia Internacional da Missão Marista, surgiu o espírito 
de comunhão, onde usamos pela primeira vez a expressão 
Maristas de Champagnat para falar de Irmãos, Leigas e Lei-
gos, dos três estilos de vida. O jeito de ser Irmão neste mun-
do complexo exige respostas novas que atendam aos desafios 

contemporâneos”, ressaltou o coordenador. 

Para promover uma reflexão entre os participantes, o coorde-

nador apresentou um vídeo do superior geral, Emili Turú. No 

vídeo, o superior fala que a situação de igualdade entre Ir-

mãos e pessoas Leigas significa uma mudança de mentalida-

de, de atitudes e de práticas. “Somos convidados, como maristas, a construir uma igreja de rosto fraternal, com 

claro protagonismo laical e diria, sobretudo, feminino ”, elucidou o Superior. 
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Mini Fórum Dom Helder Câmara recebe representante do CNAS 

O Mini Fórum Dom Helder Câmara, formado por participantes Maristas das Unida-

des de Assistência Social da província, debateu sobre a temática: “O Sistema de 

Proteção Social e as Políticas Públicas voltadas para a garantia de Direitos e pro-

moção do desenvolvimento humano e social”. Na condução dos trabalhos, o grupo 

recebeu a coordenadora de Política da Assistência Social, Maria Auxiliadora Perei-

ra (Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS). Na oportunidade, ela afirmou 

que as entidades sociais passaram por um rigoroso processo para garantir a defini-

ção de suas personalidades e diante disso muitas desistiram ao longo do caminho. 

Segundo a coordenadora, esse indicativo foi favorável para o setor uma vez que 

nem todas as entidades sociais desenvolviam seus trabalhos com seriedade dentro 

das determinações legais. Ela explicou que na atual conjuntura da lei as entidades 

de assistência social são aquelas que prestam serviços de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de 

Direitos. Auxiliadora destacou ainda algumas ações do governo no campo da Assistência Social como: o Plano Bra-

sil sem Miséria, Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e a outras drogas e o Sistema Nacional de Atendimen-

to Socioeducativo (SINASE). Sobre os desafios para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) a coordenadora destacou que cabe aos operadores dessa política a responsabilidade de aturar de forma 

propositiva visando o seu fortalecimento como política pública. “É Direito do cidadão e Dever do Estado”, refor-

çou. Milda Moraes, coordenadora do Instituto Marista de Assistência Social (IMAS) e conselheira de Direitos no 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF) afirmou que as entidades sociais 

lamentavelmente atuam na reparação de danos (quando os Direitos Humanos já estão violados) e pediu que o 

sistema político opere para evitar que a violação de Direitos aconteça.  

  Diretora do Instituto Paulo Freire fala de educação como fonte de transformação social 

A diretora de Gestão do Conhecimento do Instituto Paulo Freire, Drª. 

Ângela Antunes apresentou e debateu com os participantes do evento o 

tema: ”Projeto Educativo a Serviço da Vida e da Garantia de Direitos: 

educação como fonte de transformação social”. No diálogo, realizado 

com representantes das Unidades Sociais Maristas, Irmãos e Colaborado-

res da Província, a diretora destacou, com base nos ensinamentos de Pau-

lo Freire, a importância da construção de uma educação emancipadora, 

humanizadora, focada na construção de um mundo onde as pessoas pos-

sam viver com dignidade. Para uma plateia atenta, Ângela compartilhou 

questões enriquecedoras sobre o tema que serviram de reflexão para o 

grupo. “A educação tem um lado político, não existe educação neutra, ela pode contribuir para construir, refor-

çar e possibilitar este projeto de mundo igualitário, solidário, ou negar esse projeto”, destacou a diretora. Se-

gundo Ângela, um projeto educativo a serviço da vida e da garantia de direitos é um projeto a serviço também 

da vida no planeta terra. “É preciso incorporar essa dimensão no nosso projeto educacional, cada vez mais ter 

consciência de que nós pertencemos à terra, então, como educar, como o nosso trabalho pode contribuir para 

que as crianças, jovens e adolescentes se percebam e construam uma identidade de quem compartilha a mesma 

morada, estejamos nós em qualquer continente”, pontuou. Ângela também destacou em sua palestra alguns con-

ceitos sobre a temática da sustentabilidade. Para ela, essa dimensão pode ser usada como um importante instru-

mento de transformação, tanto socialmente como ambientalmente. “Educar implica na qualidade da educação, 

ela não pode ser abstrata, tem que ter objetivos. É preciso formar seres humanos capazes de mudar o mundo, 

temos que construir uma metodologia que tenha uma função social. Na escola é preciso que sejamos mais 

“orelhas”para compreender que o aluno é uma fonte de conhecimento emancipador”, lembrou.  

http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/08/70/
http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/09/diretora-do-instituto-paulo-freire-fala-de-educacao-como-fonte-de-transformacao-social/
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Deputado federal Paulo Rubem apresenta PNE 2011-2020 no III Fórum 

“O Brasil pode e deve investir mais em educação”. A afirma-

ção é do deputado federal, Paulo Rubem (PDT-PE), que apre-

sentou nesta terça-feira, dia 07 de agosto, no Mini Fórum Pau-

lo Freire, durante o III Fórum das Unidades Sociais Maristas, o 

atual cenário para o financiamento da educação no país, ten-

do como base à temática: “Plano Nacional da Educação 2011-

2020: uma análise critica sobre o sistema de financiamento da 

educação pública, gratuita e de qualidade”. Membro da Co-

missão Especial do Novo Plano Nacional de Educação (PNE 

2011-2020) na Câmara Federal, Rubem falou em sua apresen-

tação que uma das metas de investimento do Projeto de Lei 

8035/10, é aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) da educa-

ção para 10%. “Queremos mais recursos não apenas para con-

tratação de novos professores, mas para investir nas escolas, para que elas ofereçam instrumentos aos professo-

res que lhes permitam estar conectados ao que acontece no mundo”, explicou o deputado. Segundo Paulo Ru-

bem, é preciso lembrar-nos do desafio de Paulo Freire, que em seus ensinamentos dizia que a educação é o pro-

blema central no desenvolvimento de uma nação. Paulo Rubem é deputado federal, atua como membro titular na 

Comissão de Educação e Cultura, é membro da Comissão Especial do Novo Plano Nacional de Educação (PNE 2011

-2020) e relator setorial sobre financiamento da educação. É também secretário-geral da Frente Parlamentar de 

Combate à Corrupção. A defesa da educação de qualidade e a intransigente luta pelos direitos dos trabalhadores 

são suas prioridades.  

    Ir. Vicente Falqueto saúda participantes do III Fórum das Unidades Sociais Maristas 

Na noite de 07 agosto, o Ir. Vicente Falqueto que atualmente integra a equipe da Fundação Marista de Solidarie-

dade Internacional (FMSI), em Genebra, minimizou a distância geográfica com o Brasil e mandou uma mensagem 

aos participantes do III Fórum das Unidades Sociais Maristas. Vale lembrar que o Ir. Falqueto foi diretor da Área 

Social na Próvíncia Marista Brasil – Centro Norte (PMBCN) e hoje atua internacionalmente fortalecendo a promo-

ção, a defesa e a garantia de Direitos Humanos de crianças e adolescentes.  

 

http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/09/deputado-federal-paulo-rubem-apresenta-pne-2011-2020-no-iii-forum/
http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/10/ir-vicente-falqueto-sauda-participantes-do-iii-forum-das-unidades-sociais-maristas/
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Diálogos e Convergências no III Fórum das Unidades Sociais Maristas 

Na noite de terça-feira (07 de agosto) a gerente social da PMBCN, 

Cláudia Laureth realizou uma partilha com grupo do III Fórum das 

Unidades Sociais Maristas sobre sua participação no Encontro da 

Fundação Marista de Solidariedade Internacional (FMSI) para as pes-

soas de contato, um compromisso com a promoção e defesa dos Di-

reitos da Criança e do Jovem, realizado em Genebra e Roma, nos 

meses de maio e junho desse ano. O encontro teve como principais 

objetivos: desenvolver especialistas no tema da Defesa e Promoção 

de Direitos; Compreender os Mecanismos da ONU referente às dinâ-

micas da apresentação do EPU – Exame Periódico Universal e do Co-

mitê dos Direitos da Criança; Conhecer Organizações que atuam na 

articulação, promoção e defesa; Socializar boas práticas realizadas 

nas Unidades Administrativas Maristas e Aprofundar a reflexão e 

compreensão sobre o posicionamento Institucional da FMSI e o com-

promisso assumido pelo XXI Capítulo Geral.  

Relatório CADÊ? Brasil 2011 

A coordenadora do Instituto Marista de Assistência Social (IMAS) 

Milda Moraes apresentou toda a trajetória de construção do Relató-

rio Crianças, Adolescentes em Dados e Estatísticas – CADÊ? Brasil 

2010 e 2011. O trabalho é uma realização do Fórum Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – FNDCA, em parceria com a 

Rede Marista de Solidariedade, e contou com a equipe do IMAS co-

mo Instituição realizadora da publicação. Milda destacou alguns da-

dos, contemplados no CADÊ? 2011, e afirmou que agora o Brasil dis-

põe de informações concretas em dados o que outrora não aconte-

cia e consequentemente dificultava a atuação da sociedade civil e 

do governo para incidir políticas públicas que garanta os Direitos 

Humanos de crianças, adolescentes e jovens. 

Economia Solidária 

Ainda na oportunidade, a coordenadora do Instituto Marista de Soli-

dariedade (IMS), Shirlei Silva realizou, junto com alguns represen-

tantes da equipe do IMS, o lançamento da publicação Economia Soli-

dária – Caminhos para a Construção de uma outra Economia Possí-

vel: políticas e estratégias pedagógicas. Shirlei afirmou que a Eco-

nomia Solidária (ECOSOL) exige uma educação solidária que trans-

forme a mentalidade cultural dominante de competição para a 

construção do espírito de cooperação, além do desenvolvimento de 

uma matriz científica e tecnológica que esteja comprometida com o 

desenvolvimento sustentável e solidário. 

http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/10/dialogos-e-convergencias-no-iii-forum-das-unidades-sociais-maristas/
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Lauriene destaca os desafios da Educação em Direitos Humanos 

A vice-presidente da APAC e analista Social do Instituto Marista de Assis-

tência Social (IMAS), Dra. Lauriene Queiroz dialogou com os participantes 

do III Fórum das Unidades Sociais Maristas, na manhã dessa quarta-feira 

(8 de agosto), sobre o desafio de lecionar sobre Direitos Humanos (DH). 

Segundo ela, para discorrer sobre o tema é preciso decodificar nossa lin-

guagem uma vez que os Direitos Fundamentais precisam ser transmitidos 

de forma clara para que todos os cidadãos conheçam os seus Direitos. 

Lauriene disse ainda que é necessário romper paradigmas de que os Di-

reitos Humanos protegem apenas os bandidos e os mais pobres. “Os DH 

não beneficiam apenas as minorias desfavorecidas, mas diz respeito a 

todos nós, pois somos parte de uma comunidade humana”, explicou. A 

analista afirmou que o espaço escolar é uma esfera pública e democrática que deve respeitar a diversidade e es-

timular debates para gerar conhecimento. Ela pontuou também que formar profissionais qualificados não signifi-

ca apenas estudar e fazer bons cursos, mas, principalmente, conhecer e mergulhar na realidade de crianças, ado-

lescentes e jovens inseridos em situação de vulnerabilidade social.  

             Ir. José Wagner da Cruz: “Precisamos atualizar nossa maneira de educar” 

O vice-provincial Ir. José Wagner da Cruz iniciou sua apresentação com 

um questionamento importante: Escutar crianças, adolescentes e jovens 

pra quê? De acordo com ele, é preciso ter cuidado com essas “escutas”, 

pois, ouvi-los para não mudar é melhor não chama-los para o diálogo. Ir. 

Wagner aconselhou os Irmãos, gestores, coordenadores e educadores das 

Unidades Sociais a interagir e conhecer o universo e a realidade da ju-

ventude contemporânea. “Uma boa escola hoje é aquela que ajuda a 

pensar coisas novas, como Piaget nos propõe. O mundo virtual nos abrem 

diversas oportunidades também no campo da educação. Precisamos atu-

alizar nossa maneira de educar”, aconselhou. A apresentação do vice-

provincial foi encerrada ao som da música We are Young, que significa “Nós Somos Jovens”.  

Domingos Sávio de França discute Culturas Digitais e Inclusão como Direito 

O diretor do Centro de Recondicionamento de Computadores (Centro Marista 

Circuito Jovem de Recife), Domingos Sávio de França afirmou que a Cultura Digi-

tal é um termo novo, emergente e vem sendo apropriado por diferentes setores 

além de incorporar perspectivas diversas sobre o impacto das tecnologias digi-

tais e da conexão em rede na sociedade. Ele destacou que vivemos na era do 

“www” e que, desde o início da internet, já foram compartilhados mais de 30 

bilhões de conteúdos. Sávio partilhou a exitosa experiência do CRC Recife. 

“Acreditando que as tecnologias da informação e comunicação tem um papel 

fundamental nas relações humanas, facilitando a vida e a interação com o mun-

do. O Centro Marista Circuito Jovem do Recife desenvolve um conjunto de iniciativas integradas que chamamos 

de Programa Marista de Inclusão Sociodigital. Atualmente, na dita Sociedade da Informação, as tecnologias da 

informação e comunicação se fazem presentes no dia a dia das pessoas, porém nem todos têm acesso à estes mei-

os”, disse ele que explicou também que o CMCJ Recife promove a prática da inclusão digital como um meio e não 

como um fim, e o público atendido se torna ator de sua própria transformação.   

http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/11/ir-jose-wagner-da-cruz-%e2%80%9cprecisamos-atualizar-nossa-maneira-de-educar%e2%80%9d/
http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/11/domingos-savio-de-franca-discute-culturas-digitais-e-inclusao-como-direito/
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Adolescentes da PMBCN se destacam no III Fórum das Unidades Sociais Maristas 

No III Fórum das Unidades Sociais Maristas os adolescentes tiveram a opor-

tunidade de exercer mais uma vez o seu protagonismo. Na oportunidade, 

Breno Anderson, Vitória Nara, Camila Neres e Helen Cristine participaram 

com propriedade de todo o evento elaborando perguntas consistentes às 

temáticas abordadas. Veja a entrevista que eles realizaram com Ângela 

Antunes, do Instituto Paulo Freire. 

VN – Percebemos que há uma resistência por parte da escola e da socie-
dade em entender e aceitar o protagonismo juvenil. O que é preciso 

fazer para despertar essa consciência? 

Dra.AA - É legítima a participação dos jovens na escola, na sociedade e nas discussões políticas. Prova disso é 
que hoje, vocês, adolescentes Maristas, estão aqui conosco, participando com ricas contribuições. Para que essa 
realidade seja mais conhecida e aceita socialmente é preciso promover informações sobre isso, mostrando as 
exitosas experiências com adolescentes que deram certo.  Além disso, é preciso que os adultos escutem mais as 

crianças e os adolescentes. O diálogo possibilita o conhecimento. 

BA – Observamos que o modelo atual da escola não é atrativo para o jovem. Este modelo tem desmotivado 
muitos adolescentes, especialmente por que a escola tende a não ouvir o que os alunos pensam. Como facili-

tar este diálogo entre a escola e os alunos? 

Dra. AA - De fato a escola transmite, em muitos momentos, uma imagem de “arrogância” impossibilitando as 

inúmeras formas de expressão e contribuição dos(as) alunos(as).   A escola precisa cumprir um modelo curricular 

embora sua atuação precise também estar conectada à realidade das crianças, adolescentes e jovens. A escola 

precisa pensar não apenas no planejamento, mas principalmente nos diálogos. 

BA – Como a sociedade deve agir para resistir às pressões da Indústria Cultural e o consumismo imposto pela 

mídia? 

Dra. AA - Creio que a escola é um dos espaços apropriados para conscientizar as crianças e os adolescentes sobre 
este tema. O protagonismo juvenil é uma forma de proteção a esses apelos que estão aí, todos os dias, tentando 
manipular os jovens. Precisamos de novas mídias, com qualidade, conteúdo inteligente e que despertem a cons-

ciência crítica e cidadã. 

CN – Como a escola pode trabalhar o despertar político do jovem? 

Dra. AA - A escola tem grande responsabilidade na formação política de todo cidadão. Acredito que o primeiro e 

importante passo é promover leituras críticas sobre os mais diversos assuntos com os jovens. Este exercício possi-

bilitará a comunicação entre professores e alunos e garantirá uma visão crítica e participativa dos jovens na polí-

tica. 

Por Breno Anderson (Centro Marista de Recondicionamento de Computadores – CRC Recife e PJM); 

Camila Neres, (Colégio Marista Champagnat de Taguatinga/DF e PJM); 

Vitória Nara, (Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia/DF e PJM). 
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Provincial encerra III Fórum das Unidades Sociais Maristas 

As atividades do III Fórum das Unidades Sociais Maristas 

foram findadas (08 de agosto) de forma emocionante. Em 
um primeiro momento, aconteceram às apresentações 
das cartas dos mini fóruns temáticos: Paulo Freire 
(Educação – Escolas Sociais) e Dom Hélder Câmara 
(Assistência Social – Unidades de atendimento, assessora-

mento e garantia de Direitos). 

Na sequencia, uma surpresa: a carta elaborada pelos 
adolescentes que participaram do Fórum foi apresentada 
na plenária final. Emocionados(as), Breno Anderson, Vi-
tória Nara, Camila Neres e Helen Cristine agradeceram, 
com lágrimas nos olhos, a oportunidade de aprendizado 
no III Fórum das Unidades Sociais e destacaram algumas 
sugestões para o próximo triênio que engloba cada vez 
mais o fortalecimento do protagonismo de adolescentes 
e jovens e o Direito à  participação, como, segundo eles, 
aconteceu na Rio+20 e Cúpula dos Povos, por meio da 

cobertura educomunicativa no Blog Eco@r Jovem. 

O superior provincial, Ir. Wellington de Medeiros Mousi-

nho agradeceu a participação e apoio de todos e elogiou 

o trabalho da Superintendência Socioeducacional e Ge-

rência Social da PMBCN. Segundo ele, a estrutura da GS 

hoje é como uma grande orquestra: cada instrumento 

representa uma Unidade Social e que, juntas, conduzidas 

harmoniosamente por um grande maestro, apresentam 

um belo concerto, exatamente como é vista a área social 

da província na atualidade. O evento foi encerrado com 

orações, sorrisos, abraços, lágrimas e com as bênçãos do 

Divino Pai Eterno, Nosso Pai Fundador São Marcelino 

Champagnat e a Boa Mãe Maria, a “verdadeira provincial 

da Província Marista Brasil-Centro Norte”, como destacou 

o Ir. Wellington, encerrando o III Fórum das Unidades 

Sociais Maristas. 

http://sites.marista.edu.br/forumunidadessociais/2012/08/11/provincial-encerra-iii-forum-das-unidades-sociais-maristas/
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Depoimento de alguns participantes do III Fórum das Unidades Sociais Maristas 

“O III Fórum das Unidades Sociais Maristas nos fez refletir sobre o chamado do XXI 
capítulo geral, que nos orienta a mergulhar em águas cada  vez mais profundas. Foi 
um evento inovador, provocante e com bastante profundidade nos conteúdos. Mexeu 
muito com o nosso compromisso social para pensarmos diversas formas de servir com 

qualidade os(as) educandos(as).” 

Ivanda Gava – diretora da Casa Marista de Semiliberdade de Vila Velha 

“Esse momento é uma conquista, foi muito sonhado não só pela Gerência Social, mas 
por todas as nossas Unidades. Esse reencontro nos alimenta e nos provoca a irmos 
sempre à frente. A apresentação do Ir. Wagner sobre a importância de falarmos a lín-
gua dos jovens foi muito rica, inquietante, mostrou que é preciso sair do lugar onde 
estamos acomodados, e nos remete muita alegria, muito entusiasmo. Agora é levar 

isso para as Unidades, alunos e famílias” 

Luciene Bontempo – coordenadora da Casa da Acolhida Marista – Uberaba (MG) 

“Eu senti que esse Fórum foi mais pé no chão para a gente que trabalha nas obras soci-
ais, o primeiro que adentrou mais nas questões pedagógicas. Todas as falas foram mui-
to completas, tanto sobre a Missão Marista, como em todas as outras dimensões, mos-
trou que a nossa missão de educar também é para tornar os meninos cada dia melho-
res, é preparar a pessoa humana para a cidadania, para transformar e viver em um 

mundo melhor.” 

Geralda Teixeira do Nascimento – coordenadora do Centro de Educação Infantil 

Marista Divino Pai Eterno – Aparecida de Goiânia (GO) 

“Esse terceiro Fórum foi um momento especial para encontrar os companheiros e 
companheiras. Foi importante para partilharmos a nossa vivência e também ouvir as 
práticas das outras unidades. E, foi rico de formação e informação, que servirão 

para fortalecer a nossa missão no dia a dia nas Unidades.” 

Ir. Joventino Laquini, diretor do Colégio Marista Aracati/CE 

“Acredito que depois de alguns anos, a equipe do social se encontrar no III Fórum foi 
para mim, particularmente, uma oportunidade de crescimento, de conhecer um grupo 
de pessoas que eu não conhecia e rever alguns companheiros velhos de luta e, sobre-
tudo, reafirmar algumas convicções, entre elas, a da professora Ângela Antunes, que 
veio para reforçar o que a professora Dilma nos anos de 1992/1993 começou a desen-
volver no aprendizado, uma educação na perspectiva dos mais empobrecidos. Outra 
coisa que foi reafirmada nesses dias, com a retomada da circular do Ir. Superior Geral, 
é que nós não somos uma pequena ilha, tomar consciência da circular foi uma maneira 

de nos sentirmos unidos no instituto pelo mundo a fora.” 

Ir. Davi Nardi – diretor do Aprendizado Marista Padre Lancísio – Silvânia (GO). 
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mil palavras Galeria Social Imagens que mil palavras Galeria Social valem por mil palavras Galeria Social que 

“Bem-Vinda, emoção!”. Foram essas as palavras da superintendente Dilma Alves ao ver as lágrimas nos olhos dos

(as) adolescentes que participaram do III Fórum das Unidades Sociais Maristas. O protagonismo destes jovens testi-
fica que a luta pela causa vale a pena. A emoção é uma consequência do que o coração quer dizer. Eles disseram 
muito e suas expressões tiveram coerência. Tudo isso por que acreditamos neles, assim como o nosso Pai Funda-
dor, São Marcelino sonhou. O sonho de Champagnat se tornou realidade,  por isso a Superintendência Socioeduca-
cional/Gerência Social segue os seus caminhos, norteados pelo Divino Pai Eterno, a Boa Mãe e Champagnat. Obri-

gada juventude, Marista! Este Fórum foi todo de vocês! 

 

www.marista.edu.br/social 

“É fazendo os outros felizes que encontramos nossa própria felicidade”.  

São Marcelino Champagnat 

http://www.marista.edu.br/category/social/

