
 

 

 

 

 
Congresso Marista de Educação – Edição Internacional
 

Entre os dias 17 e 20 de julho, a União Marista 

do Brasil (UMBRASIL) realizou, no Anhembi 

Parque, em São Paulo (SP), o 4° Congresso 

Marista de Educação – Edição Internacional. A 

Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), 

que fez parte da comissão organizadora do 

Congresso, marcou presença coordenando 

seminários, fóruns de experiências e temáticos, 

palestras e momentos de oração, com equipe 

de profissionais das áreas educacional, pastoral 

e social.  

O Provincial Ir. Wellington Medeiros participou da composição da mesa de abertura do Congresso, além de 

acompanhar as atividades do evento. “A nossa Província esteve muito bem representada pelos educadores e 

gestores, que tinham alegria, vibração e brilho nos olhos”, destacou o Irmão. 

Com o tema “Espaçotempos e horizontes na educação de infâncias e juventudes”, o Congresso foi direcionado a 

educadores, gestores de educação, estudantes universitários, entidades representativas e parceiros de outros 

sistemas e redes de ensino públicas e particulares. Teve por objetivo discutir a educação na contemporaneidade. 

Um grupo significativo da Província participou diretamente do evento. Foram cerca de 450 pessoas entre 

educadores e gestores, Irmãos, Leigas e Leigos no 4° Congresso Marista de Educação. De acordo com a 

superintendente Socioeducacional da PMBCN, Dilma Alves,  “Além de ser um espaço de formação e partilhas de 

experiências, é também uma oportunidade ímpar de celebração da educação Marista no Brasil. Os olhares da 

nossa Província estiveram voltados ao Congresso. Essa conjugação de intencionalidades e saberes, com certeza, 

agregará vitalidade à caminhada social e educacional da PMBCN”, lembrou. 
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Grande do Sul 
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Participaram ainda desta edição do Congresso, 

pela PMBCN, o vice-provincial, Ir. José Wagner 

da Cruz, o superintendente de Organismos 

Provinciais, Ir. Humberto Gondim, a gerente 

Educacional, Jaqueline de Jesus, a gerente 

Social, Cláudia Laureth, além de diretores, 

coordenadores, assessores e analistas da 

Província. 

Atuação da Província no Congresso – Os 

representantes da Província prestigiaram o 

Congresso e atuaram na organização e realização das atividades. A Província coordenou três fóruns temáticos: 

Gestão em Educação; Currículo, Escola e Sociedade, e Políticas Públicas, Direito e Educação. Com a participação 

de Jaqueline de Jesus, gerente educacional, Ir. Iranilson Correa, assessor da gerência educacional e Cláudia 

Laureth, gerente social, respectivamente. 

Os representantes da Província também participaram de atividades específicas. Dentre elas, o Fórum Temático 

“Espiritualidade e Educação”, com apresentação de palestra sobre “A Dimensão Espiritual na Educação”, pelo Ir. 

Afonso Murad; Fórum Temático “Currículo, Escola e Sociedade”, com relato de case sobre “Matrizes Curriculares 

do Brasil Marista”, por Maria Ireneuda Nogueira, coordenadora pedagógica da gerência educacional da PMBCN, e 

o Seminário “Ensino Médio – Novas Perspectivas 

e Desafios”, com a coordenação do professor 

Paulo de Tarso Ferreira, diretor do Colégio 

Marista Dom Silvério (MG). 

A Província ainda esteve representada no Fórum 

de Experiências, com a analista educacional Elaine 

Sampaio, que apresentou o Sistema de Avaliação 

da Competência Leitora e Escritora dos 

Educandos do 1º ano do Ensino Fundamental. 

Nesse mesmo espaço, o Ir. Luiz André Pereira, ao  

Gislaine Gilio, Cláudia Laureth, Dilma Alves, Ir. José Wagner e Milda Moraes 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

lado do analista de pastoral Jorge Santos, 

partilhou a experiência dos Encontros de 

Formação. “São atividades com abordagem 

cristã, concebidas como espaços de 

convivência e diálogo dos estudantes entre si 

e deles com os educadores”, destacou o 

Irmão. A gerente social Cláudia Laureth 

mediou o Fórum “Políticas Públicas, Direito e 

Educação”.  

Lançamentos - A Província lançou duas importantes publicações no Congresso. Durante o Fórum Temático 

“Políticas Públicas, Direito e Educação”, a coordenadora do Instituto Marista de Assistência Social (IMAS), Milda 

Moraes, apresentou o “Relatório Crianças e Adolescentes em Dados Estatísticos – CADÊ? Brasil 2011″. O livro é 

uma produção do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA), em parceria com o Instituto 

Marista de Assistência Social (IMAS). 

O Instituto Marista de Solidariedade (IMS), juntamente com seus parceiros, lançou, no stand da UMBRASIL, o livro 

“Comercialização Solidária no Brasil: uma estratégia em rede”. A publicação é resultado de uma pesquisa 

realizada com redes de comercialização solidária das cinco regiões do país, por meio do Projeto Nacional de 

Comercialização Solidária, executado pelo IMS em parceria com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) e 

de convênio com a Secretaria Nacional de Comercialização Solidária – Ministério do Trabalho e Emprego 

(Senaes/MTE). 

Ainda dentro da programação do Congresso, os Irmãos José Wagner da Cruz e João Carlos do Prado lançaram os 

documentos estratégicos da Missão Marista no Brasil: Documento Interamericano de Solidariedade Marista, 

Diretrizes da Ação Evangelizadora do Brasil Marista e Matrizes Curriculares de Educação Básica. 

Cultura - No último dia do Congresso Marista de Educação, a cultura nordestina permeou as atividades de 

encerramento, com a participação do Grupo Armorial Ariano Suassuna, do Colégio Marista Pio X (PB), e do 

escritor Ariano Suassuna. 

O Grupo Armorial, formado por estudantes maristas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, apresentou 

http://www.marista.edu.br/piox


 
 
 
 
 
 
 
 

 

repertório com 10 canções, em homenagem ao centenário do músico pernambucano Luiz Gonzaga. Os jovens 

artistas foram aplaudidos de pé, pela plateia que contava com a participação do escritor Ariano Suassuna, 

educadores e gestores. Os artistas realizam trabalhos de pesquisa e releituras de compositores regionais e 

nacionais, utilizando na execução, instrumentos musicais eruditos e populares. 

Depoimentos 

“O evento abriu horizontes para novos debates e possibilidades para a educação, além de viabilizar a troca de 

visões e perspectivas sobre o tema. Foi um momento celebrativo da educação marista e de reflexão sobre a busca 

de melhorias do fazer pedagógico.” Ir. Humberto Gondim – superintendente de Organismos Provinciais 

“Penso que o Congresso foi um grande encontro. Não só da diversidade educacional marista, mas com o que há 

de mais moderno no pensamento educacional. Todas as discussões tentaram responder a pergunta: Como 

melhorar a educação para as juventudes e infâncias?” Jaqueline de Jesus – gerente educacional 

“O Congresso reascendeu a discussão sobre o papel social e político da escola.” Gina Bolonha – diretora do 

Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré 

“Eu levo do evento a consciência de que tudo é possível, quando se quer. Quando se discute estratégias e formas 

de fazer e se tem um público interessado, é possível alcançar o que se almeja.” Ir. José Nilton Dourado – diretor 

do Colégio Marista de Natal 

“Saio com a sensação de que estamos no caminho certo em nosso trabalho em rede. As apresentações culturais 

foram marcantes, além das reflexões.” José Maria P. de Oliveira– diretor do Colégio Marista Palmas 

“Foi uma oportunidade espetacular de estar em comunidade, ouvir e aprender. Fica muito claro que, além das 

técnicas apresentadas, nós temos muito mais, que é o ser marista. Levaremos esse apanhado para somar ao que 

já temos, que é muito bonito. A construção em rede, a partilha com os grupos, as direções se reunindo e 

conversando em cada canto.... tudo foi um crescimento técnico, cultural e espiritual.” Luís Gustavo Mendes – 

diretor do Colégio Marista Champagnat – Taguatinga (DF) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Esse Congresso foi grande não só no tamanho, mas também no significado. Todas as pessoas que vieram falaram 

com muita firmeza e propriedade daquilo que é urgente. O resgate maior não está na juventude e nas crianças, 

mas sim em nós, educadores, que precisamos nos reenergizar daquilo que é importante. Dou parabéns à 

organização do Congresso. Um evento que em sua simplicidade disse muito, com elegância espiritual e de 

conteúdo. Eu saio daqui convencida de que vale a pena, e cheia de esperança.” Maria Goretti Machado – 

diretora do Colégio Marista de Colatina (ES) 
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